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Apresentação
Apresentamos os anais do 18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade Vale
do Rio Doce, ocorrido entre os dias 17 a 24 de outubro de 2020, e que teve como tema a “Responsabilidade Social da Pesquisa Científica”.
Esse evento, que vem sendo realizado sem interrupções desde 2003, tem por objetivo incentivar
e promover discussões acadêmicas, envolvendo as diversas experiências em pesquisa científica desenvolvidas nessa Universidade e em outras Instituições de Ensino e Pesquisa regionais,
estaduais e nacionais. Entre as missões do ensino superior, a produção e a divulgação científica
despontam como as que requerem ética e responsabilidade social.
É por meio do tripé ensino-pesquisa-extensão que respostas científicas a problemas vividos cotidianamente poderão chegar de modo mais interdisciplinar e democrático à sociedade. A produção
e a difusão de caráter cultural, educativo, político, ambiental e ético da ciência respondem à sua
responsabilidade social e promovem a conexão entre a universidade e a sociedade.
A universidade, os programas de iniciação científica e os grupos de pesquisa são responsáveis
por fomentar e difundir a perspectiva científica como instrumento de conhecimento e promoção da
qualidade de vida. É nesse sentido que a pesquisa científica pode contribuir com a construção de
uma sociedade capaz de resolver seus problemas cotidianos e enfrentar os desafios futuros.
Em face desse momento de crise sanitária e econômica decorrente da pandemia causada pela
Covid-19, e considerando o compromisso da Univale com a pesquisa, o evento, nesta edição, foi
realizado totalmente GRATUITO E REMOTO.
O evento reuniu 2.015 participantes, sendo 1132 na categoria de “ouvintes” e 883 na categoria
de “apresentação de trabalho”, entre professores, alunos, egressos e parceiros. Assim, a Univale
ofereceu mais uma vez um espaço de divulgação, reflexão e criação de conhecimento por meio da
realização desta 18ª edição do Simpósio.

Profª. Elaine Toledo Pitanga Fernades
Assessora de Pesquisa e Pós–Graduação (APPG)
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ST 01. Práticas
contábeis e
administrativas
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A autoimagem de contador
percebida pelos alunos do curso de
contabilidade da Universidade do
Vale do Rio Doce
Francisco Jose de Oliveira Andrade, Sergio dos Santos Reis (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: imagem, contador tradicional, contador moderno, alunos de contabilidade

Introdução: Cada estudante de curso de graduação, à medida que passam a conhecer mais sobre sua profissão e área de atuação, costumam formar uma imagem preconcebida sobre o tipo de
profissional que pretende se tornar no futuro. Estas imagens e estereótipos percebidos podem ser
detectados através de pesquisa empírica. Objetivo: O objetivo deste estudo é detectar a imagem
de contador percebida pelos alunos do curso de graduação de ciências contábeis da Universidade
do Vale do Rio Doce. Metodologia: O processo metodológico utilizou um formulário da plataforma Google, enviado através do aplicativo “whatsapp” para alunos de forma aleatória visando
coletar dados primários sobre como os mesmos percebem a sua própria imagem profissional
através de duas imagens alternativas com características validadas pela literatura internacional.
Uma das imagens é compatível com o estereótipo de contador tradicional e a outra compatível
com o estereótipo de contador moderno. Resultados: Os resultados identificaram a participação
de 43 alunos respondentes. Ao perguntar para cada aluno sobre qual das duas características
de imagens alternativas mais combinava com sua autoimagem, foi obtido 72,1% (31 alunos) que
percebem sua imagem compatível com a imagem de um contador tradicional contra apenas 27,9%
(12 alunos) que percebem sua imagem como a de um contador moderno. Conclusão: Conclui-se
que a maior parte dos estudantes de contabilidade da UNIVALE possuem compatibilidade com a
imagem de contador tradicional, que preferem se vestir discretamente, valorizam a organização,
andam em conformidade com a Lei, procuram agir de forma ética, são estudiosos, meticulosos e
atentos ao detalhes. A pesquisa contribui no sentido de sugerir uma previsão do perfil de profissionais de contabilidade que deverão formar e ingressar no mercado de trabalho nos anos vindouros.
Apoio: UNIVALE
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A atuação do profissional contábil
nas eleições
Flávio Ferreira Nascente, Jasminy Pereira Esteves Barcelos, Mauro Guariente (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: eleições, contabilidade eleitoral, processo
Introdução: Originada da derivação do processo contábil tradicional a contabilidade eleitoral é
voltada para a apuração de receitas e despesas realizadas por candidatos e partidos políticos,
cuja prestação de contas precisa ser realizada em obediência à legislação. Objetivo: Indicar ao
profissional contábil os mecanismos da contabilidade eleitoral e o que é necessário para que se
possa atuar na área. Metodologia: Para a obtenção das informações optou-se pelo uso de pesquisas bibliográficas, documentais, textos colaborativos e weblogs. Resultados: Em virtude do
aumento do número de candidatos em 2018 que foram mais de 25 mil, e esse ano que os eleitores
brasileiros terão de escolher prefeitos e vereadores o TSE prevê que mais de 700 mil políticos sejam candidatos, assim como a exigência da contração de um profissional habilitado em contabilidade mencionada em algumas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como a de número
23.553, parágrafo 4º do artigo 48, torna-se uma excelente oportunidade para as contadores atrair
novos clientes e aumentar o seu faturamento. Conclusão: O profissional da contabilidade deve
assegurar a adequada classificação das receitas e dos gastos realizados ao longo do processo
eleitoral, bem como estando de prontidão para orientar os candidatos sobre os riscos e as impossibilidades do uso de recursos de fontes não identificadas ou de fontes proibidas, a obrigação de
organizar, realizar e validar as prestações de contas desse processo. Sua participação contribuí
para maior controle e transparência da prestação de contas do processo eleitoral
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O contador obsoleto está se recriando no século XXI
para manter-se forte no mercado e continuar sendo
uma referência no controle financeiro pessoal e de
instituições; e os desafios enfrentados por ele
Isabelle Rodrigues Fernandes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: desenvolvimento, tecnologia, contador, atualidade, progresso.
Introdução: Com a evolução dos bens particulares dos indivíduos e o consumismo exacerbado do
Século XXI, aumenta a necessidade de um profissional que auxilie no controle e monitoramento do
patrimônio. Porém, o contador moderno tem enfrentado grandes desafios para se manter relevante
diante das mudanças ocorridas. Antes conhecido como “guarda-livros’’, agora o profissional foi impactado pela revolução digital, e aquele que quiser se manter no mercado, tem que seguir o ritmo.
Objetivo: Demonstrar o progresso do contador diante do cenário tecnológico atual. Metodologia:
Pesquisa bibliográfica e artigo científico. Resultados: Sem medo e confiantes, os contadores
deixaram de participarem de apenas um processo, e tornaram-se ativos a fim de satisfazerem os
clientes. A contabilidade digital virou aliada de muitas empresas e vem contribuindo não somente
no financeiro, mas em muitas areas como até mesmo sendo um consultor de negócios em parceria
com administradores na tomada de decisões. Otimizando cada vez mais o seu tempo, para se comunicar melhor com os clientes seja presencialmente ou online, mostrando agilidade e presteza no
atendimento. Além disso, é preciso garantir que a qualidade do serviço se ajuste a essa evolução.
Conclusão: A exposição demonstrou a importância de adaptar-se as novas realidades. Muitos até
temiam a substituição do contador por um computador, mas a ascensão gradativa desses profissionais em meio a tantos desafios demonstra que vale a pena se sujeitar a transformação, logo,
ganhar vantagem no mercado competitivo. E, mesmo atendendo diversas demandas e diferentes
clientes, o profissional contábil mantém-se organizado e dinâmico, buscando sempre desenvolver
experiências nova. Logo, estando constantemente atualizado ás tecnologias da informação, além
dos regulamentos e as leis que são publicados periodicamente.
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Soluções financeiras inovadoras:
Nubank
Carlos de Oliveira Silva, Caio Tavares dos Santos, Filipe Nascimento Sarmento, Luana da Silva
Freitas (Orientador), Mauro Guariente (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: nubank; finanças; inovação.
Introdução: Estima-se que no Brasil sejam cobradas as taxas de juros bancárias mais altas do
mundo. Através dessa narrativa a Nubank vem buscando oferecer um serviço justo, descomplicado e transparente. Com mais de 20 milhões de clientes e 820 milhões de dólares arrecadados em
rodadas de investimento, a maior startup da América Latina vem mudando a vida de 16 milhões
de brasileiros cadastrados com conta corrente sem taxas, sendo 45 mil contas jurídicas. Objetivo:
Apresentar um banco que tem usado inovações e diferenciação na oferta de produtos e serviços,
com um preço justo. Evidenciar o Nubank por conta de sua diferente metodologia de relação com
o cliente, tanto no ambiente financeiro quanto na prestação de serviços. Metodologia: Estudo de
caso, pesquisa exploratória e descritiva. Sendo realizada pesquisa institucional da Nubank, e em
outros sites acadêmicos. Resultados: Essa nova forma de vender serviços bancários tem beneficiado milhões de clientes. Os ganhos financeiros atribuídos aos clientes são significativos, pois
além de otimizar o tempo por não ser necessário ir a sede de uma agência, são economizados
centenas de reais por ano por parte da empresa e de seus colaboradores, visto que, este banco
não possui taxa de anuidade do cartão de crédito ou de transferência bancária, fazendo assim com
que seus clientes economizem em média 40 reais por mês em tarifas. Conclusão: O Nubank tem
provocado uma mudança socioeducativa no âmbito financeiro em milhares de usuários, dando a
eles um controle maior sobre sua vida financeira, sem desprezar o bom atendimento ao cliente
sempre que ele necessitar mesmo não estando perto de uma agência. Apoio: UNIVALE
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As dificuldades enfrentadas por
discentes e docentes do curso
de Ciências Contábeis nas aulas
práticas em meio a pandemia
Elizangela Pereira Martins, Dina Kécia Carreiro Eugênio, Mauro Guariente (Orientador), Sergio
dos Santos Reis (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação, pandemia, dificuldades

Introdução: O mundo inteiro tem sofrido com efeitos da pandemia, e muitas áreas têm sido afetadas,
dentre elas a educação. Devido às medidas de isolamento social, é impossível realizar reuniões
presenciais entre professores e alunos. Diante de tal fato, um dos maiores desafios enfrentados por
tais é garantir a aprendizagem em aulas remotas. Objetivo: Expor as dificuldades que, docentes e
discentes estão enfrentando com aulas remotas. Metodologia: Pesquisas bibliográficas, matérias
jornalísticas. Resultados: Observou-se que mesmo com o avanço da tecnologia, nem todos
dispõem de materiais para realizar atividades, como computadores, celulares e acesso à Internet,
mas mesmo tendo internet em alguns lugares o sinal é ruim, principalmente no interior das cidades.
Destaca-se também as dificuldades que muitos possuem em utilizar os meios tecnológicos por falta
de conhecimento sobre o tal. Além disso os docentes se desdobram para passarem o conteúdo
de forma que o aluno aprenda, mas nem sempre os métodos de ensino adotado são satisfatórios,
pois em várias matérias há a necessidade de uso de plataformas e programas, como o alterdata,
para montar balanços, e razonetes, por exemplo, sem o acesso os docentes estão tendo que
buscar outro meio para passar o conteúdo. Conclusão: Conclui-se que a ideia das aulas remotas
é de que haja interação entre docentes e discentes, e seja conduzida em um modelo conforme o
presencial, mas a dificuldade é grande visto que ambos, precisam de instrumentos tecnológicos
para a aprendizagem, bem como várias plataformas da internet/programas. Mesmo com um ensino
remoto sendo realizado como se discentes e docentes estivessem na sala, o aprendizado não é
o mesmo, pois o ensino é prejudicado, dado que as aulas práticas estão tendo que ser em um
modelo “adaptado”, pois os alunos não possuem acesso aos programas.
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Publicidade dos profissionais e
das empresas de contabilidade
Gabrielle Dias Silva, Lucileide Aparecida Fernandes Lage, Marcelo Lopes Bello Coelho (Orientador),
Saul Carvalho Junior (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: marketing, publicidade, contabilidade, ética profissional

Introdução: Atualmente o Brasil conta com mais de 71.000 organizações contábeis e cerca de
516.000 profissionais registrados, segundo dados do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Com tantos concorrentes e profissionais habilitados, é essencial que o profissional contábil tenha
uma boa formação e esteja em constante atualização, afim de que possa se destacar no mercado,
sendo visto e reconhecido pelo seu público. Objetivo: Demonstrar o quanto é importante que uma
empresa de contabilidade seja bem vista pelo público que pretende atingir. Metodologia: Adotouse o método qualitativo com o uso da pesquisa bibliográfica e documental, por meio da utilização
de textos que abordam o tema, além de uso de dados secundários extraídos junto ao site do
Conselho Federal de Contabilidade. Resultados: A pesquisa revelou que, em sua grande maioria,
os profissionais não investem tanto quanto deveriam em publicidade pessoal. Os contadores
tendem a priorizar outros itens que julgam mais necessários, como o atendimento às obrigações
acessórias impostas pelo Fisco, uma vez que a maior parte das organizações é composta de
pequenos negócios e profissionais liberais. Conclusão: Conclui-se que é essencial que se invista
em publicidade, a fim de se alavancar o negócio e alcançar novos clientes. Para isso, é preciso
criar algumas estratégias para se destacar, como criação de uma marca, divulgação em meios de
comunicação e principalmente, trabalhar uma das ferramentas mais utilizadas na atualidade, que
são as mídias sociais. É importante destacar que, para que tudo isso seja feito de maneira correta,
o profissional e sua empresa devem seguir o Código de Ética Profissional do Contador.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

43

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

O perfil do novo investidor
brasileiro, a busca por maior
rentabilidade, a maior disposição
aos riscos, a mudança de
paradigmas
Isaac Pirchiner de Oliveira, Ihanine Fernanda Viana Cruz, Sergio dos Santos Reis (Orientador),
Marcelo Lopes Bello Coelho (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: renda variável, bolsa de valores, ações, mercado acionário.

Introdução: A busca do brasileiro por investimentos mais rentáveis, em meio a um cenário de
juros cada vez mais baixos, batendo recordes atrás de recordes na redução de juros. O brasileiro
que historicamente tem um perfil bastante conservador no que tange aonde depositará seus
investimentos (renda), tem buscado outros meios de aplicações financeiras, principalmente os
mais jovens que têm buscado na bolsa de valores brasileira (B3), que registra cada dia mais
novos CPFs que investem na bolsa, exposição aos riscos e a possibilidade de maiores ganhos.
Objetivo: Relacionar a mudança provocada em cenário de juros baixos, identificar as principais
alterações já percebidas. Metodologia: Pesquisa exploratória, estudo de caso. Resultados: Com
mais acesso as informações o brasileiro percebeu que ele poderia se tornar investidor, o que
antes era perceptível que só os ricos poderiam se tornar “sócios” das empresas listadas na bolsa.
Houve um salto em números de pessoas físicas investindo na B3, em um curto espaço de tempo
este número ‘’dobrou’’, os pequenos investidores que nos anos de 2011/2018 oscilavam em média
700 mil, atingiu neste ano de 2020 o patamar superior a 2 milhões, ou seja, saltou-se de 0,35%
da população brasileira investindo em 2018 para 1% da população brasileira investindo em 2020.
Conclusão: Conclui-se que nos últimos anos tem crescido de forma exponencial o número de
investidores, demonstrando maturidade financeira do investidor brasileiro, maior disposição em
assumir riscos, buscando variar seus investimentos, estando mais atento aos movimentos do
mercado acionário brasileiro. Apoio: UNIVALE
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A boa gestão de pessoal pode ser
o diferencial que fará o escritório
contábil crescer
Jackson Paulo Ferreira da Silva, Fagner Oliveira de Paiva, Marcelo Lopes Bello Coelho (Orientador),
Saul Carvalho Junior (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: gestão, escritórios, funcionários, crescimento

Introdução: É de conhecimento geral a importância dos colaboradores no crescimento das
companhias, e os escritórios de contabilidade não fogem à regra. A procura por profissionais
contábeis dedicados e com profundo conhecimento é grande, mas nem sempre os escritórios
conseguem mantê-los depois de contratados devido a diversos fatores, o que acaba gerando custos
e retardando o crescimento da empresa. Cabe aos proprietários dessas empresas atentar para que
os funcionários se mantenham motivados e em um ambiente saudável e propício à realização de
suas tarefas. Objetivo: Refletir acerca das causas e consequências da não adoção de uma gestão
de pessoal focada no bem-estar da relação entre colaborador e empresa. Metodologia: Adotouse o método qualitativo com a utilização de pesquisa bibliográfica, necessária para o levantamento
das informações que abordam a temática em questão. Resultados: A pesquisa apresentou
informações relevantes no que concerne à falta de zelo em relação à gestão de pessoal. Há relatos
de resultados positivos e tendência de crescimento empresarial após mudanças no tratamento da
relação empresa-funcionário, desde que adotadas práticas que visem a melhoria do ambiente de
trabalho. Constatou-se ainda o aumento da motivação desses mesmos colaboradores. Conclusão:
Constatou-se que é necessária uma aplicação incisiva e estruturada dos métodos de gestão
de pessoas, a fim de que a motivação e o desempenho sejam mantidos entre os funcionários.
Com colaboradores bem motivados e satisfeitos em seu ambiente de trabalho, seja por meio de
feedback, oportunidade de evolução de cargo ou até mesmo o design de um ambiente de trabalho
salutar, a companhia detém bons resultados e crescimento, e se distancia dos custos causados
pela desmotivação e rotatividade de pessoal.
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A contabilidade pode salvar
empresas em tempos de crise
Jamyle Aylla Pires Oliveira, Paloma Franciele da Silva Amorim, Mauro Guariente (Orientador),
Helberty Vinicios Coelho (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: crise, contabilidade, empresas

Introdução: É comum vermos empresas que funcionam com o seu saldo negativo e isso
influencia em problemas futuros para elas. A crise econômica vem aumentando no país e a falta
da educação financeira vem atingindo boa parte das empresas, pois não estão preparadas para
os acontecimentos inesperados e é natural que muitos empresários fiquem perdidos diante do
controle das finanças e do corte de despesas. Toda crise desencadeia previsões econômicas
negativas, com pouco crescimento dos setores e muitos cortes nos investimentos, com isso, o
comércio e a economia desaceleram, acarretando em muitos déficits corporativos. Objetivo: Este
trabalho pretende pesquisar a importância em se ter uma contabilidade auxiliando e administrando
os próximos passos da empresa nos momentos de crise. Metodologia: Pesquisa bibliográfica
Resultados: A crise é um momento em que se deve ter cautela e paciência, com a análise dos
dados numéricos, das informações e das projeções da organização, a contabilidade está sempre
atualizada nas novas medidas provisórias, nas novas leis para não cometer erros. Sendo assim,
ela é capaz de contribuir no planejamento de ações e processos de um negócio, baseadas em
estudos do mercado e da economia que podem ajudar a planejar e a tomar atitudes mais coerentes
e assertivas que poderão facilitar a vida da empresa. Conclusão: O período exige estratégia,
cuidado e planejamento, então é importante entender que a contabilidade se torna indispensável
nesse momento e enquanto mais alinhada aos contadores sua empresa estiver, maior a segurança
e o preparo ao passar pela crise nesse momento delicado, trazendo mais segurança para as
organizações garantirem sua perenidade no mercado.
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O poder do seis sigma como
vantagem competitiva
José Vítor Silveira Ramos, Sarah Nunes da Silveira Santos, Livia Baesso Lopes da Luz, Paulo
Amaral Guerra Junior, Luana da Silva Freitas (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: cliente, processo, qualidade e seis sigmas.

Introdução: O ambiente empresarial passou a atuar em um mercado globalizado e altamente
competitivo. Com um nível de exigência cada vez maior, as empresas precisam estar bem
estruturadas de forma estabelecer-se e, atuar em um cenário que se modifica rapidamente. Assim
a ferramenta de qualidade Seis Sigma pode trazer vantagem competitiva para as empresas que a
utilizam, uma vez que tem como objetivo minimizar os erros de processos. Objetivo: Apresentar
a implantação do programa Seis Sigma em uma empresa. Metodologia: Pesquisa bibliográfica.
Resultados: A implantação do sistema Seis Sigmas em uma empresa se dá através da utilização
de ferramentas básicas da administração: Definir, medir, analisar, melhorar e controlar (DMAIC).
Definir se relaciona com a identificação do processo problemático que gera insatisfação do cliente,
essa identificação se dá através de pesquisa e análises que podem ser aplicadas por meio de
ferramentas como o diagrama de Pareto. A próxima etapa é medir, ou seja, identificar o nível sigma
já presente na empresa e determinar a meta, o nível sigma a ser atingido com as mudanças. Neste
momento, o diagrama de Ishikawa pode contribuir com os fatores da estrutura atual que podem ser
melhorados. Dando continuidade, o terceiro passo consiste em analisar onde o problema começa,
quais são as fases do processo que são responsáveis por causar erros de produção. Por fim,
controlar, para confirmar se o processo foi corrigido e conseguir manter as melhorias realizadas.
Conclusão: O programa Seis Sigma oferece muitos benefícios para a empresa que o implementa
corretamente, tendo como foco o cliente, ao invés de focar nos resultados, foca nos processos
que geram valor para o cliente, assim, acontece o ganha ganha, clientes satisfeitos, funcionários
motivados e rentabilidade. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

As mudanças recentes na
profissão de contador
João Vitor Lopes Moulaz, Saul Carvalho Junior (Orientador), Mauro Augusto dos Santos
(Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mudanças, tecnologia, mercado, revolução

Introdução: O profissional que quer se manter no mercado deve acompanhar as mudanças
tecnológicas, se adaptando a essas. Diversas profissões vêm sofrendo mudanças no decorrer do
tempo, e uma das mais impactadas é a do contador, seja em sua forma de comunicação com seus
colaboradores ou clientes, seja em relação aos sistemas de atividades diárias, que estão cada
vez mais automatizados. Objetivo: O objetivo do trabalho é o de analisar as mudanças recentes
no trabalho do profissional contábil Metodologia: Como metodologia foi utilizada a pesquisa
bibliográfica e documental. Resultados: De acordo com o relatório do The Practice of Now 2019,
a quase totalidade dos contadores do mundo acreditava que a profissão estava passando por
uma verdadeira revolução cultural. Para o contabilista, é notório como a evolução tecnológica o
tem alcançado, pois tudo ao seu redor está em constante mudança. Surgem novos métodos de
trabalho e o mercado de sua profissão torna-se cada vez mais ágil, dinâmico e competitivo. Há um
aumento da demanda por seus serviços, tendo em vista que, no passado, muitos não se davam
conta dos benefícios de se ter esse profissional atuando junto as organizações. Conclusão:
Indubitavelmente o maior interesse das empresas em ter um contabilista no seu quadro de
funcionários está associado as modificações na forma de trabalho desse profissional, com o
surgimento do contador consultor, que auxilia seus clientes nos processos decisórios. No Brasil,
outro fator de valorização desse profissional é a necessidade das empresas de se adequarem a
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, prevista para entrar em vigor ainda
em 2020, e que regula questões relacionadas a coleta, armazenamento e o compartilhamento de
dados pessoais.
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Programa Emergencial de Suporte
a Empregos
Júlio César Barcelos de Barros Júnior, Gabriel Antônio Moreira Costa, Marcelo Lopes Bello Coelho
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: lei, programa emergencial, covid, empregos, crédito

Introdução: A pandemia do novo coronavírus causou uma crise social e econômica nunca
antes vista. Para mitigar os efeitos nocivos à economia, foi decretado e sancionado o Programa
Emergencial de Suporte a Empregos em agosto de 2020, através da lei 14.043. O programa
do governo federal tem por finalidade custear o pagamento de folha salarial de empregados
ou verbas trabalhistas por meio de operações de crédito para alguns agentes econômicos.
Objetivo: Demonstrar os benefícios desse Programa emergencial como forma de manutenção
da economia e diminuição do possível aumento dos números de desemprego, em meio à crise
causada pelo coronavírus. Metodologia: Adotou-se a pesquisa bibliográfica, por meio do método
descritivo e explicativo. Resultados: A pesquisa revelou que o Programa disponibilizará um
crédito emergencial para as empresas que tenham faturamento superior a R$ 360 mil e igual ou
inferior a R$ 50 milhões, no exercício de 2019, com exclusiva finalidade de pagamento da folha
salarial ou verbas trabalhistas. O crédito será solicitado a instituições financeiras anteriormente
cadastradas e aprovadas, que concederão taxas de juros prefixadas e prazos muito acessíveis.
O que será exigido como contrapartida é a não demissão, sem justa causa, por um período de 60
dias após ter recebido a última parcela da linha de crédito. Conclusão: Conclui-se que o programa
de emergência foi criado para dar suporte as empresas que estão enfrentando a crise provocada
pela pandemia. Elas poderão através de crédito financeiro mais acessível manter suas obrigações
com os funcionários em dia. Apoio: UNIVALE
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Análise de pesquisa fiscal
empírica em contabilidade
Marcelo Lopes Bello Coelho

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: impostos, planejamento tributário, carga tributária.

Introdução: O artigo intitulado “Empirical Tax Research in Accounting” aborda o que vem sendo
estudado sobre o imposto de renda no contexto microeconômico, do ponto de vista empírico, nos
últimos 15 anos, focando em fatores tributários e não tributários, o comportamento dos impostos
sobre os ativos, e a tributação interestadual e internacional no contexto jurídico. Os autores reforçam
a importância da compreensão dos aspectos tributários, tanto para fins acadêmicos quanto políticos.
Objetivo: Entender o cenário econômico como um todo, englobando todos os envolvidos, todos
os impostos (implícitos e explícitos) e todos os custos que fazem parte do contexto de gestão
tributária e, portanto, de planejamento tributário. Metodologia: Adotou-se o estudo qualitativo
por meio de pesquisa bibliográfica, tendo por base artigo científico internacional. Resultados:
Reconhece-se que profissionais contábeis da área tributária têm uma tendência natural a trabalhar
com pesquisas empíricas baseadas na microeconomia. No entanto, deram especial atenção à
análise e interação de relatórios financeiros e documentos fiscais que examinam os custos de
agência em relação à redução da carga tributária. O trabalho evidenciou que as pesquisas de
âmbito tributário, além de focar na relevância dos impostos, deverão focar nas condições de sua
importância e quais aspectos interferem na redução da carga tributária. Conclusão: O estudo é
importante para trazer à superfície uma análise mais profunda sobre a relevância da pesquisa
contábil de cunho tributário. Mais especificamente, busca correlacionar a natureza empírica das
pesquisas de contabilidade tributária com a contabilidade financeira empírica. Apoio: UNIVALE
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Estudo sobre sistemas de preços
de transferência e transferência
de lucros: impacto da regulação
internacional no comportamento
de mudança das empresas
brasileiras
Marcelo Lopes Bello Coelho

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: carga tributária, legislação tributária, globalização.

Introdução: O artigo intitulado “Studies on transfer pricing systems and profit shifting: impact of the
international regulation on the shifting behaviour of Brazilian firms” aborda os efeitos das normas de
preços de transferências sobre as empresas brasileiras. A OCDE (Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico) criou um plano cujo propósito era criar oportunidades de redução
da carga tributária decorrente da globalização, o BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). O
autor chama a atenção para uma medida do projeto que visa melhorar as diretrizes do preço de
transferência internacional. Objetivo: Investigar as regras das transferências internacionais sobre
a estratégia de minimização da carga tributária. Metodologia: Adotou-se o estudo qualitativo
por meio de pesquisa bibliográfica, com base em artigo científico internacional. Resultados: O
estudo apresentou quatro cenários para a pesquisa realizada. No primeiro grupo, encontram-se as
empresas que adotaram as regras de transferências internacionais estabelecidas pela OCDE, uma
vez que tratam-se de normas menos formalizadas. O segundo grupo é composto por empresas
que optaram pela adoção parcial das normas, já que adotam as normas trazidas pela OCDE, mas
as adaptam para a realidade de cada país, no tocante à legislação tributária. No grupo número três,
considerado o de adoção completa, é aquele que se orienta pelas regras tradicionais da OCDE.
E, por fim, no quatro grupo temos as empresas que trabalham com regras bem estabelecidas de
transferência internacional, mas que diferem significativamente do regramento estabelecido pela
OCDE. Conclusão: O estudo evidencia que, na prática, as empresas passaram a transferir os
lucros tributáveis de instituições instaladas em países com alta carga tributária para outros com
impostos menores. Apoio: UNIVALE
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A atratividade dos fundos de
investimentos ações livre dos
bancos tradicionais em relação
aos novos fundos das corretoras
Mauricio Rocha Lima Fernandes

Palavras-chave: bancos, corretoras, fundos de investimentos ações livre

Introdução: A reforma da previdência aprovada no Brasil em 2019 fomentou o debate sobre a
importância do brasileiro em acumular patrimônio pessoal que possa suportar as suas necessidades
financeiras no futuro.Se no passado a caderneta de poupança era uma espécie de porto seguro
para o pequeno investidor, hoje são inúmeros os produtos disponíveis no mercado financeiro, como
os Fundos de Investimentos.Compor a própria carteira exige estudo e dedicação. Por outro lado,
ao adquirir cotas de Fundos de Investimentos, estamos adquirindo a expertise do Gestor do Fundo
na administração dos recursos. Confiamos que eles buscarão melhores opções e serão coerentes
com a proposta informada no portfólio do fundo. Objetivo: O objetivo do estudo foi o de investigar
se os fundos de investimentos em ações livre ofertados pelas corretoras possuem melhor relação
entre o risco e retorno do que aqueles distribuídos pelos bancos tradicionais, verificando se o fato
de ser corretora ou banco tradicional interfere na realidade do investidor. Metodologia: Verificado
a listagem de todos os Fundos Ações Livres existentes pelo site da Anbima. Elaborado script em
software estatístico R para extração dos dados dos fundos selecionado diretamente do site da
CVM. Assim, o script fez o cálculo do retorno, risco e índice de sharpe dos fundos selecionados
(80 ao todo), para posterior comparação do sharpe para fundos Geridos por Bancos x Corretoras.
Resultados: Na amostra, o índice de sharpe das gestoras não bancos se mostrou superior na
média do que dos fundos geridos por bancos tradicionais, para o período pesquisado. Conclusão:
O fato dos fundos geridos por corretoras terem apresentado índice de sharpe superior para o
período pesquisado pode configurar que a estratégia de investimentos resultou em melhor retorno
em relação ao risco assumido.
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A empresa como território
profissional e a importância do
senso de pertencimento dos
colaboradores como diferencial
competitivo
Luana da Silva Freitas

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: território, pertencimento, competitividade

Introdução: As empresas de um modo geral vivem, em um ambiente altamente competitivo e com
rápidas mudanças, desta forma, para se adaptar a este cenário empresarial se faz necessários
ter profissionais capacitados e engajados com o propósito do negócio. Objetivo: Estudar como
o senso de pertencimento dos colaboradores no território empresarial, pode se apresentar como
diferencial competitivo para as empresas. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e observação
direta em duas empresas na cidade de Governador Valadares. Resultados: A competitividade no
território empresarial tem direcionado as empresas para a reflexão sobre como se obter diferencial
competitivo, assim, torna-se importante refletir sobre as estratégias capazes de manter seu capital
intelectual, e evitar os custos atrelados ao turnover e perda de clientes. O estudo do senso de
pertencimento no ambiente empresarial permite ampliar o conhecimento do homem organizacional,
trazendo benefícios para todos os envolvidos neste território tão competitivo. Estando relacionado
às diversas áreas da administração, como gestão de pessoas, marketing, métodos e otimização
de processos, sua aplicabilidade precisa ocorrer na empresa como um todo, como um processo de
gestão da qualidade, possibilitando diversas abordagens, e em especial treinamentos, pois passa
por uma mudança na forma de pensar. O colaborador que se sente parte da empresa demonstra
através de suas atitudes que os objetivos empresariais estão alinhados aos seus objetivos
profissionais. Conclusão: Pensar o ambiente empresarial, como um lugar, um território do qual
“eu faço parte”, onde o colaborador se sinta pertencente de forma que possa construir, inovar,
modificar e ter orgulho de dizer “eu faço parte desta equipe” pode contribuir significativamente para
o atingimento de um propósito empresarial.
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Empreender em plena pandemia:
a única falha é não tentar algo
novo
Kamylla Sthefany Coelho Mansur Viana, Ana Flávia Fernandes Teixeira, Mauro Guariente
(Orientador), Sergio dos Santos Reis (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: empreendedorismo, mercado digital, pandemia

Introdução: Destaca como o “novo normal” impactou diretamente na rotina dos empreendedores,
fazendo com que o e-commerce se tornasse questão de sobrevivência em tempos de pandemia,
acelerando uma realidade que seria inevitável. Objetivo: Observar as mudanças que as empresas
já existentes precisaram aderir, se atentando para esse novo cenário, buscando estratégias
inovadoras como forma de se manterem bem posicionadas no mercado em período de possível
crise. O que resultou num crescimento expressivo das vendas online no total de 81% dentro
de um único mês. Metodologia: Realizado através de pesquisas em web sites, informações
obtidas por meio da leitura, realização de cursos e conteúdos transmitidos por especialistas em
e-commerce e marketing digital, tais como: Shirleyson Kaisser, Pablo Marçal, Adriana Sant’anna.
E principalmente, tendo por base a experiência adquirida, pelo fato de estar todos inseridos nessa
transformação do mercado atual. Resultados: Por intermédio dos conhecimentos construídos
durante os estudos, se analisa como as empresas que não possuíam uma visão voltada para o
mercado digital tiveram que aprender rapidamente sobre como seria a adaptação nesse novo
mundo que surgiu juntamente com a pandemia. Mesmo compreendendo que a era digital se
aproximava, a maioria delas não se prepararam para mudanças tão intensas dentro de um período
breviloquente. Conclusão: Baseado nas informações constatou-se que, para o empreendedor
permanecer com resultados satisfatórios em meio a este momento pandêmico serão necessárias
diversas alterações no modelo de negócio. É notório que o novo chegou e se fará permanente no
cotidiano das empresas, sendo essencial o comprometimento com as mídias sociais, garantindo
um alcance cada vez mais assertivo e eficaz. Apoio: UNIVALE
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As mudanças recentes ocorridas
na profissão de contador
Mayra Lidia Viana Cruz, Livia Maria Rodrigues Amorim, Saul Carvalho Junior (Orientador), Mauro
Augusto dos Santos (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mudanças, tecnologia, contador

Introdução: A profissão de contador é uma das que foram mais impactadas pela revolução digital.
Esse profissional vem sendo muito requisitado no sentido de fornecer informações gerenciais
e estratégicas que podem ser um diferencial para as empresas. No Brasil, as leis 11.638/2007
e 11.941/2009 foram decisivas para a mudança do perfil contador. O profissional tem que
estar preparado para lidar com as necessidades de uma economia dinâmica e em constante
mudança, sendo capaz de orientar os gestores e participar do processo de decisão. Objetivo:
O objetivo do trabalho é a avaliar as mudanças recentes que afetaram a vida profissional do
contador. Metodologia: Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental
Resultados: Várias mudanças no cenário mundial, principalmente as relacionadas a revolução
digital passaram a exigir mais habilidades dos profissionais da área contábil, ao mesmo tempo que
aumentaram a sua produtividade e automatizaram várias tarefas, liberando-os mais tempo para
se dedicarem às questões estratégicas dos clientes, agregando valor aos seus serviços. Novos
mercados para a contabilidade estão se formando, e outros já existentes sofreram ou já passaram
por transformações. Cabe ao contador estar apto e preparado para as mudanças que acontecem
e que ainda estão por vir. Conclusão: Conclui-se que as mudanças na formação profissional,
pessoal e acadêmica do contador ainda estão em curso. Porém, esse profissional tem absorvido
e reconhecido as mudanças de sua profissão, o que contribui para a evolução da classe como um
todo, dadas as adaptações realizadas para atender as necessidades do mercado de atuação.
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Os benefícios das inovações
provocadas pelo design thinking
Mateus Cabral do Carmo, Deizilaine Alves da Costa, Arthur Aparecido de Carvalho, Luana da Silva
Freitas (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: design thinking, inovação, empresas, cliente

Introdução: Inovação, criatividade e soluções práticas são características fundamentais para as
empresas da atualidade, dessa forma uma metodologia de gestão que tem ganhado destaque em
grandes corporações, como Itaú, Natura, Apple e Totvs, é o Design Thinking. Uma proposta que
consiste em criar modelos de negócio totalmente novos, tendo como foco a melhoria dos processos
e o atendimento das necessidades dos clientes. Objetivo: Apresentar as etapas do Design Thinking
e os resultados obtidos pela Totvs com implantação da metodologia. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica, matérias jornalísticas. Resultados: O Design Thinking busca soluções práticas e
criativas para atendimento das demandas dos clientes. Sua implantação passa por cinco etapas:
Empatia, definição do alvo, ideação, protótipo e teste. O pensamento é entender o problema,
definir o que precisa ser solucionado primeiro, buscar ideias através de uma equipe multidisciplinar
(brainstorming), colocar em prática as melhores ideias e testar os resultados. A empresa Totvs após
adotar o Design Thinking obteve como resultados a realização de pré e pós testes dos produtos
através de uma plataforma de pesquisa automatizada, evitando retrabalhos e otimizando o tempo
de produção do software. Empresas que utilizam o Design Thinking também percebem melhora
no clima organizacional, pois todos contribuem, com suas ideias para resolução de problemas.
Conclusão: O Design Thinking estimula diversos aspectos envolvidos na experiência humana,
não só nas empresas, através de características como empatia, colaboração e experimentação,
estando sempre aberto a novas sugestões, opiniões e mudanças, proporcionando resultados
positivos para as empresas, crescimento profissional para os colaboradores e valor nos produtos
e serviços oferecidos aos clientes.
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Marketing e sua importância para
que as empresas continuem no
mercado
Mariana de Oliveira Nunes, Daniela de Oliveira dos Santos, Marcelo Lopes Bello Coelho
(Orientador), Saul Carvalho Junior (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: marketing, propaganda, crescimento.

Introdução: Na atualidade, as empresas enfrentam dificuldades para se manter no mercado, uma
vez que o mesmo passa por constantes mudanças, seja pela inovação de mercadorias e serviços,
seja pelas constantes alterações da era digital. E, com o grande número de concorrentes, vence
o que souber conciliar tais modificações a seu favor para atender da melhor forma possível seus
clientes. Objetivo: Compreender as dificuldades encontradas no dia-a-dia da classe empresarial,
no que tange à adaptação aos processos de inovação e, consequentemente, à utilização
de ferramentas que auxiliem no crescimento da entidade, evitando, assim, sua mortalidade.
Metodologia: Utilizou-se o método qualitativo por meio de pesquisa bibliográfica e documental,
para a análise de dados secundários, obtidos por meio de textos e matérias relacionadas ao
tema. Resultados: A pesquisa evidenciou que a tecnologia tornou os clientes mais informados
e cada vez mais exigentes, o que promoveu o marketing como uma ferramenta importantíssima
para a gestão, a fim de que as empresas adquiram visibilidade em um vasto mercado, bem como
auxiliando em seu crescimento e expansão. Pois assim diz o ditado: a propaganda é a alma do
negócio. Conclusão: Percebe-se que, no Brasil, de uma maneira geral, em virtude dos avanços
da tecnologia, há necessidade de frequente adaptação frente às mudanças provocadas pela era
digital. Isso evidencia a necessidade de constante utilização de boas campanhas de marketing,
como por exemplo, estratégias promocionais, estrutura de comercialização, localização, logomarca
etc. Não obstante, a tecnologia tem promovido as propagandas pelas redes sociais e melhorado a
comunicação junto aos seus clientes. Apoio: UNIVALE
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E-commerce e sua expansão no
setor supermercadista
Luísa Madeira de Souza, Luan Lopes da Silva, Mauro Guariente (Orientador), Sergio dos Santos
Reis (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: e-commerce, supermercados, avanço

Introdução: E-commerce é uma ferramenta tecnológica de comércio online que surgiu com o
objetivo de facilitar todo o processo de compra e venda. Atualmente, este canal de negócios vem
ganhando espaço no mundo inteiro, se expandindo em todos os tipos de comércio. Logo, com o
setor supermercadista não é diferente. A ferramenta tecnológica tem facilitado ainda mais o dia a
dia das pessoas, que podem em poucos minutos realizar suas compras remotamente. Objetivo:
Analisar a expansão do e-commerce e sua importância no cenário atual em que estamos vivendo,
e quais são as dificuldades enfrentadas pelo setor supermercadista nessa nova realidade.
Metodologia: Pesquisa Bibliográfica Resultados: Ao observarmos esse cenário, nota-se que o
e-commerce supermercadista é uma ferramenta essencial para as pessoas. Porém, não podemos
dizer o mesmo para esse setor, com o avanço do e-commerce, os supermercados precisaram
buscar novos procedimentos de entrega, qualidades de serviços e produtos, para atender
seus clientes. Logo, com os investimentos em processos para a melhoria, os supermercados
tem acertado positivamente na nova adaptação. Conclusão: Diante do cenário atual, notase que o e-commerce supermercadista é uma ferramenta essencial para as pessoas, embora
isso tenha exigido inovação e melhorias por parte do setor. Com o avanço do e-commerce, os
supermercados precisam buscar novos procedimentos de logística, qualidade de serviços e
produtos, para satisfazer seus clientes. Assim, com investimentos em processos para a melhoria
no atendimento e entregas, os supermercados têm sido assertivos nesta adaptação. Portanto,
nota-se que o comércio supermercadista tem se adequado a essa realidade, mesmo com as
dificuldades enfrentadas e, por isso, vem tendo ótimos resultados.

58

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Os desafios das micro e pequenas
empresa em meio a pandemia da
COVID-19
Luzinete Maia Fernandes, Andréia Fernandes de Oliveira, Sergio dos Santos Reis (Orientador),
Mauro Guariente (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: micro pequena empresa, inovação, coronavírus.

Introdução: MPE refere-se a Micro e Pequenas Empresas, e o Microempreendedor individual (MEI)
que apesar do seu tamanho são de extrema importância, pois fazem parte de um total de 99,2%
de empresas no Brasil. A MPE também é responsável por 60% dos empregos estabelecidos no
país. As MPEs possuem um papel econômico fundamental no Brasil, pois além de representarem
a maior parte de todos os negócios formais do país, elas também, são responsáveis por uma
grande fatia do faturamento de todas as empresas e que contratam mais da metade da mão de
obra formal. Objetivo: Apresentar os desafios das micro pequenas empresas em meio às crises
existenciais, e a melhor solução para manter-se no mercado. Metodologia: O presente resumo
foi elaborado por meio de sites, artigos científicos e aulas apresentadas em sala de aula, para que
assim pudéssemos apresentar com clareza o objetivo deste resumo. Resultados: Após um ano de
2019 difícil, a indústria brasileira começou a apresentar sinais de recuperação em janeiro de 2020.
Mas eis que, subitamente, chegou a crise do novo coronavírus, e todas as previsões otimistas se
desfizeram.Com as medidas preventivas de isolamento social contra o novo coronavírus, houve
o fechamento de vários comércios e de diversos outros empreendimentos. Um erro cometido por
muitas pequenas empresas, é não ter uma relação de gastos separada entre as despesas fixas
e variáveis, dividir as despesas nas duas categorias, proporciona uma melhor gestão, podendo
reduzir a algumas despesas supérfluas e fazendo com que consiga uma redução de seus custos.
Conclusão: Em momentos de crise, é preciso conseguir enxergar um novo mundo, um novo
modelo de negócio, se reinventar, negociar, e acreditar que a mudança faz parte de um processo
de transformação a qual pode levar qualquer empresa ao um novo patamar. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A importância da implantação do
método de trabalho Accountability
dentro das organizações
Luisa de Laia Ribeiro, Amanda Lima Lordeiro, Deisy Silva Gabriel, Samuel Victor Pereira Braga,
Luana da Silva Freitas (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: accountability, organizações, processos, responsabilidade

Introdução: Ao analisar a situação atual em que se encontra a sociedade, em termos de avanços
tecnológicos, pode-se ver que a cada dia que passa as relações entre as pessoas estão mais
estreitas, e tudo isso indica que todos, em especial as organizações, devem manter total atenção
para acompanhar essa constante evolução, observando o que há de novidade nas metodologias
modernas de trabalho. Objetivo: Evidenciar a importância de se investir na estrutura das empresas,
tendo como ponto de partida, a implantação de um método eficiente de trabalho, juntamente com
comprometimento e responsabilidade para com a cultura organizacional. Metodologia: Para
este trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais. Resultados: Quanto
mais as empresas optarem pela modalidade accountability em seus processos gerenciais,
maior é a probabilidade de ascensão no mercado, não só da organização, mas também de seus
colaboradores, isso se deve ao posicionamento que essa metodologia de trabalho tem em sua
natureza, que é ter como meta fixa o crescimento empresarial como um todo, através do cuidado
a ser tomado nas ações dentro da empresa, prezando por um trabalho em equipe, objetivando
sempre um mesmo propósito, cada qual executando sua função com total dedicação, em prol de
toda a empresa, sem atitudes egoístas. Conclusão: Dessa forma, deixou-se clara a importância
de investir na modalidade accountability, e que a mesma, garante transparência por parte das
organizações para com a sociedade, desde que as etapas de sua execução sejam devidamente
respeitadas, fazendo assim, com que haja cada vez mais credibilidade e confiança por parte de
todas as pessoas envolvidas dentro de todo esse processo.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Adaptações das empresas de
delivery em meio pandemia
Lucas Fernando Rodrigues de Oliveira, Luiz Cláudio Júnio Gil de Souza, Mauro Guariente
(Orientador), Sergio dos Santos Reis (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: empresas, pandemia, oportunidade, delivery.

Introdução: Com a pandemia em 2020, foram necessárias diversas mudanças no comportamento
humano, a começar pelo isolamento social e, consequentemente, as adaptações do mercado
para gerar receita e conservar o princípio da continuidade. Algumas atividades tiveram redução
significativa na captação de receita, porém outros setores apresentaram crescimento para atender
a alta demanda dos clientes, como é o caso do delivery de refeições. Objetivo: Analisar medidas
que foram tomadas pelas empresas de delivery, em meio a pandemia, para atender os clientes.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados: É notório que o isolamento social causou
muitos problemas na economia. No entanto, contribuiu para o crescimento de alguns segmentos
do mercado alimentício. As empresas tiveram que inovar ao “novo normal” para levar o seu produto
ao consumidor final. A criação de e-commerce e aplicativos de compras têm sido efetivos para
que as empresas se mantenham em atividade. Assim, o serviço delivery foi valorizado. Como
mostram as pesquisas, tanto as compras por aplicativos quanto o serviço delivery tiveram um
crescimento de mais de 50% em comparação ao ano anterior. Conclusão: A necessidade de
adaptações é constante, seja por evolução humana, tecnológica, ou fatores mais incontroláveis
como a contaminação do vírus no mundo. Percebe-se que grandes ideias surgiram, notando-se
a alta capacidade do ser humano em se adaptar. Principalmente se tratando do setor alimentício,
foi preciso se reinventar para conseguir atender a demanda delivery e respeitar as exigências em
reduzir a propagação do Covid-19. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A valorização dos profissionais de
contabilidade como consultores
Loren Monteiro Lacerda, Camilla Fonseca Soares, Marcelo Lopes Bello Coelho (Orientador), Saul
Carvalho Junior (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: empreendimento, consultoria contábil, falência, gestão

Introdução: No cenário econômico atual, é corriqueiro ouvir que diversas empresas não obtiveram
êxito no mercado contemporâneo, chegando à falência logo em seus primeiros meses após a
abertura. É fato que os empresários lidam com diversas barreiras antes de conseguirem consolidar
seu empreendimento no mercado brasileiro, ligadas a fatores gerenciais, econômicos e financeiros.
Tais situações se devem à falta de uma consultoria contábil eficiente para a análise do contexto em
que estão inseridas, e que poderiam ser evitadas por meio da orientação de um consultor contábil
capacitado, que tem por missão mostrar os caminhos a serem percorridos até o sucesso. Objetivo:
Refletir acerca da importância e da necessidade da consultoria por profissionais contábeis nas
empresas desde antes de a sua constituição e ao decorrer da continuidade delas, o que agrega valor
ao profissional contábil como consultor. Metodologia: A pesquisa utilizou a pesquisa bibliográfica
para a coleta de dados secundários Resultados: As pesquisas evidenciaram que o profissional
contábil é considerado como um importante orientador e formador de opiniões. Atualmente, o
contador está se tornando um dos mais importantes profissionais, no meio empresarial, ganhando
destaque pela capacidade de direcionar e analisar a gestão de um negócio. Conclusão: Dado
o exposto, conclui-se que se faz necessário que o empreendedor modifique a maneira pela
qual um consultor enxerga o seu negócio, optando por uma consultoria contábil para garantir a
confiabilidade de um empreendimento eficaz e financeiramente seguro, a fim de manter-se manter
ativo e continuar fazendo parte do cenário econômico brasileiro. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Compliance, conceitos e
benefícios de um método
inovador
Larissa Soares Silva, Nathalya Bruno Camargos Monteiro Cassemiro, Yago Cunha Dantas, Luana
da Silva Freitas (Orientador), Mauro Guariente (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: compliance, transparência, benefícios

Introdução: Buscando oferecer transparência e credibilidade nos processos empresariais,
o Compliance traz um novo conceito em que abrange atividades que buscam garantir o fiel
cumprimento dos dispositivos legais, diretrizes e até políticas internas que normalizam a atuação
da empresa. Objetivo: Ressaltar a importância e os benefícios de se estar em conformidade
com a legislação respeitando suas regras, demonstrando o quanto a transparência aumenta a
confiança do mercado, trazendo credibilidade a empresa consecutivamente aumentando seu
rendimento. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, procurando destacar o que é o Compliance. E
acesso ao prêmio Compliance Brasil, afim de identificar empresas que fazem o uso deste método.
Resultados: Além de se manter organizada, empresas que adotam programas de Compliance,
beneficiam seus investidores, consumidores e parceiros comerciais, tendo como propósito a
excelência e sustentabilidade ao identificar e corrigir erros que impeçam a execução das tarefas
nos moldes prescritos pelas regras vigentes, garantindo assim que os mercados permaneçam
competitivos, prevenindo a ocorrência de infrações e riscos, reduzindo seus custos e despesas.
Conclusão: São diversos os benefícios de implantar o programa de Compliance nas empresas.
Entre eles, a atração de investidores e investimentos, melhoria da eficiência e qualidade dos
serviços/produtos, adequar os valores a sustentabilidade. Além disso, reitera-se ainda a importância
como maneira de prevenção de problemas futuros para a empresa, ratificando a importância de
sua Responsabilidade Social
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A utilização de indicadores
para a gestão de instituições
educacionais
Yury Aranha de Oliveira, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientador), Renata Bernardes
Faria Campos (Orientador), Willerson Custódio da Silva (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: indicadores de gestão, educação, eficiência.

Introdução: O Estado brasileiro tem vivido profundas mudanças, fruto de processos de
amadurecimento e questionamento. A sociedade é fortemente atingida pelas ações do governo, que
tem como função precípua ofertar serviços que atendam de maneira eficiente e eficaz as demandas
da população. Gerir com base nesses princípios é fundamental para o gestor público. Garantir a
melhor alocação e uso de recursos é uma ação que afeta toda a coletividade. A educação é um
dos serviços essenciais prestados pelo Estado, que assim como os outros, deve ser monitorado,
medido e avaliado. Indicadores contribuem para a construção de instituições mais transparentes,
profissionais, eficientes e eficazes. Objetivo: Mapear a produção bibliográfica nos últimos dez
anos que aborde o uso de indicadores de gestão na educação. Metodologia: Busca sistemática
realizada no portal de periódicos da Capes. Foram considerados artigos revisados por pares,
publicados entre 2010 e 2020 que continham os termos “indicadores de gestão” e “educação”.
Resultados: Foram encontrados 32 artigos, destes, 9 foram selecionados, os demais não tinham
relação direta com a pergunta da busca, pois, embora contivessem os termos pesquisados, não
eram relacionados com o tema: gestão de instituições de ensino. Dos selecionados, havia um
artigo em duplicidade, restando 8 para a revisão sistemática. Os artigos abordavam assuntos
como: planejamento estratégico, Balanced Scoredcard (BSC), modernização da gestão pública,
custo por aluno e percepção do uso dos indicadores pelos stakeholders. Conclusão: Percebese que embora o tema seja de grande relevância para a gestão de instituições educacionais, há
pouca produção sobre. Revela-se um campo carente de estudos e contribuições de pesquisa.
Apoio: IFMG
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Os efeitos da tecnologia de
informação na contabilidade
pública e a contribuição dos
sistemas integrados nos registros
contábeis
Áurea Lage Souto Simões, Saul Carvalho Junior (Orientador), Mauro Augusto dos Santos
(Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tecnologia, contabilidade, sistemas integrados

Introdução: Neste trabalho analisou-se o impacto da tecnologia de informação na contabilidade
pública e o quanto a implantação dos Sistemas Empresariais Integrados – denominados ERP
(Enterprise Resource Planning) – contribuiu com o gerenciamento das informações contábeis
proporcionando uma melhor gestão fiscal e para o aumento da segurança ao contador. Objetivo:
O objetivo foi identificar a existência de uma associação positiva entre a implantação dos
sistemas empresariais integrados e a gestão fiscal, relacionada a uma menor burocracia e maior
organização das demonstrações contábeis no setor público. Metodologia: No trabalho utilizaramse informações coletadas e compiladas a partir de fontes secundárias, que envolveu uma ampla
pesquisa de trabalhos acadêmicos publicados em anais de eventos científicos e periódicos nacionais;
blogs; teses e dissertações, todos estes relacionados à área de contabilidade. Resultados: Os
resultados encontrados ressaltam que a contabilidade vem se beneficiando muito com o uso das
novas tecnologias, possibilitando ao profissional das Ciências Contábeis um controle maior sobre
os balanços de resultados. Conclusão: Conclui-se que, com a utilização desses sistemas, os
contadores passaram a ser mais produtivos – perdendo menos tempo com papeis e questões
legais – e a terem mais segurança e com a tecnologia, assumindo a função de controlar as
alterações nas regras e parâmetros fiscais a partir da centralização segura de informações em um
único software, contribuindo ainda mais com a tomada de decisões no setor público.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Marketing digital e ferramentas de
vendas on-line é o futuro
Tiago Ferreira Batista

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: alternativas digitais, marketing digital, covid

Introdução: A pandemia do novo Corona vírus pegou o mundo de surpresa, trazendo prejuízos
aos sistemas de saúde, medo a população mundial juntamente aos empresários que vivem de
resultados.Com o isolamento social, o fluxo de clientes de vários setores cairam e a procura de
produtos da área de tecnologia da informação subiram de forma consideravelmente boa. Empresas
de vários setores tiveram que se reinventar para manter seus negócios abertos, e através de
ferramentas de comunicação digital como redes sócias tentaram manter suas vendas de produtos
ou serviços. Objetivo: Demonstrar a importância das redes sociais e plataformas digitais nos
negócios de pequenos e grandes porte como alternativa de vendas. Metodologia: Adotou-se
a pesquisa de campo por meio entrevista com donos ou responsáveis de pequenos negócios
na região de governador Valadares. Resultados: A pesquisa revelou que lojas de vendas de
acessórios de vestuário e bijuterias e também empresas de alimentação já vinham com a prática
de vendas online através de suas redes sócias utilizando a postagem de fotos de seus produtos
e através de sorteios online para o captação de novos clientes, porém foi notado que empresas
de matérias de construção e de manutenção de computadores e oficinas mecânicas não viraram
sua atenção para estas ferramentas. Nota-se também que a prática de pagamento de publicidade
de ampla amplitude não é bem vista pelos empreendedores por falta de confiança e também de
entendimento sobre o mesmo. Conclusão: Conclui-se que o mercado de pequenas e médias
empresas foram forçados a aderir ferramentas de comunicação digital por falta de domino e
interesse nestas ferramentas, e que as empresas de vestuário e as do ramo de alimentação este
através de redes sociais e por aderirem aos aplicativos de Delivery conseguiram se sobressair em
meio à crise. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A importância da análise das 5
forças de Porter na abertura de
empresas
Willian Henrique Maduro, Thiago Contin Teixeira, Marcelo Lopes Bello Coelho (Orientador), Saul
Carvalho Junior (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: empreendedorismo, mercado, porter

Introdução: O empreendedorismo não consiste apenas na abertura de uma empresa. Ser
empreendedor envolve estudos que levam em consideração diversos fatores e dados, como análise
de mercado, plano de marketing, plano operacional, tributário, econômico e financeiro. A análise de
mercado é o primeiro dado a ser analisado, pois é nele que saberemos se o mercado é competitivo
e se há espaço para abertura de uma nova empresa. Objetivo: Apresentar a importância da
análise das 5 Forças de Porter no planejamento e na constituição de uma nova empresa, levandose em consideração os pontos fortes e os pontos fracos do empreendimento. Metodologia: Foi
utilizado o método qualitativo por meio de pesquisa bibliográfica e análise de dados primários
levantados por meio de trabalho interdisciplinar apresentado na Univale. Resultados: Com a
pesquisa foi evidenciada que os 5 pontos analisados: rivalidade entre concorrentes, poder de
negociação de clientes, poder de negociação de fornecedores, ameaça de novos entrantes e
ameaças de produtos substitutos, em conjunto, determinam um percentual de possível dificuldade
de entrada no mercado. Conclusão: Fica claro com a pesquisa que não basta uma pessoa estar
determinada a abrir o próprio negócio; ela precisará analisar várias vertentes e situações para
conseguir se sair bem no mercado. A análise de viabilidade de um negócio perpassa pela análise
do cenário na qual a empresa estará inserida. Outrossim, as 5 forças possibilitam analisar, com
clareza, as potencialidades e fragilidades que a empresa poderá vir a enfrentar no curso normal
do empreendimento. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Tecnologia e inovação para
práticas contábeis
Walter Junio Siqueira de Oliveira, Patricia Siqueira da Silva, Mauro Guariente (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tecnologia, inovação, computação em nuvem, sistema integrado

Introdução: Com o avanço da tecnologia, foram desenvolvidos vários programas que beneficiam
os profissionais da contabilidade quanto a armazenar em nuvem as informações, as quais podem
ser acessadas por todos os usuários sem que seja editada. A integração contábil simplifica o
processo de movimentação financeira das empresas clientes, de modo que as informações podem
ser acessadas pelos usuários sem que haja mudanças não autorizadas, trazendo eficiência e
agilidade às transações. Objetivo: Este trabalho pretende pesquisar a utilização da tecnologia no
meio contábil. Qual o impacto pode causar, quais as melhorias e quais os desafios para o contador.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados: Nota-se que, com o auxílio da tecnologia, a
atuação do profissional contábil se torna mais produtiva. Com a inovação tecnológica, a contabilidade
vem sofrendo consideráveis alterações, havendo a necessidade de acompanhar as tendências,
para a realização do trabalho de forma ágil e organizada, por meio das informações acessíveis
por todos os usuários. Uma das funções mais importantes da contabilidade é a de contribuir com
a gestão dos negócios. Diante da dinâmica informacional atual, sem recursos tecnológicos será
muito difícil para os contabilistas desempenharem bem o seu papel. Conclusão: A tecnologia
causa grande impacto na maneira como as atividades do contador são realizadas, por isso será
necessário inovação por parte dos profissionais do setor, pois a dinâmica de mercado requer
que a troca de informações seja mais rápida e segura. A utilização de sistemas de informações
devidamente desenvolvidos torna-se absolutamente necessária para que os contadores possam
ter acesso aos dados das empresas e, assim, poderem realizar seus trabalhos de maneira mais
assertiva.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A importância da Contabilidade de
Custos como fator determinante
de precificação para os MEI
Wendymilla Silveira Bretas, Gislaine de Magalhães Silva, Wendel Figueiredo Silva, Mauro Guariente
(Orientador), Sergio dos Santos Reis (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mei, contabilidade de custos, formação de preços

Introdução: O Microempreendedor Individual (MEI) é caracterizado como aquele que possui um
pequeno negócio e administra sua empresa por si só. Um dos maiores problemas enfrentados por
ele é a falta de informação, principalmente em relação à Contabilidade de Custos para embasar a
precificação de seus serviços ou produtos. Objetivo: Refletir sobre propostas de gerenciamento
para os Microempreendedores Individuais mostrando a necessidade de se ter acesso às
informações úteis que os ajudem na precificação de seus serviços ou produtos. Metodologia:
Pesquisa bibliográfica com base nos livros contidos na disciplina de contabilidade de custos do
curso de ciências contábeis da Univale. Resultados: Grande parte dos Microempreendedores
trabalham em condições inapropriadas tanto de recursos quanto de estabelecimento, e a falta de
informação acarreta em uma precificação incompleta, sendo que muitas vezes elaboram o preço
apenas sobre a matéria prima adquirida, ignorando outros gastos variáveis como embalagens,
bem como gastos fixos, como energia elétrica, água, gás, e até mesmo a sua mão de obra.
Conclusão: Tendo em vista os aspectos observados conclui-se que a contabilidade de custos
oferece um bom parâmetro para a gestão de negócios, pois com base no monitoramento e controle
das receitas, bem como da estrutura de gastos, o cálculo do preço de venda será mais assertivo
e os resultados poderão ser mais satisfatórios. Para ajudar os empreendedores na elaboração do
seu preço é preciso dar ênfase às contingências, às despesas não operacionais e à inadimplência,
considerando-os imprescindíveis, pois estes são fatores decisivos para a empresa quanto à busca
de ótimos resultados. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

NAF VIRTUAL 4.0: uma realidade
para os microempreendedores
individuais pós pandemia
Sergio dos Santos Reis, Katarina Flávia Ferreira Pimenta

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pandemia, auxílio emergencial, atendimento virtual

Introdução: Em março de 2020 foi declarada como pelo governo brasileiro a situação de
calamidade pública, a pandemia alastrou mundo afora e o isolamento social foi a melhor opção
para o momento para evitar o contágio. Diante de tal situação o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal
(NAF) da Universidade Vale do Rio Doce adotou o modelo de atendimentos virtuais, usando as
redes sociais e outras ferramentas, tendo um resultado satisfatório nesse período. A partir de
então o NAF virtual torna-se uma realidade Objetivo: Demonstrar o resultado dos atendimentos
do NAF durante o período crítico da pandemia. Metodologia: O presente resumo foi elaborado
a partir de pesquisa quantitativa, utilizando formulários coleta de dados de atendimentos aos
usuários do NAF. Resultados: Foram analisados 1086 atendimentos do período de 18 de março
de 2020 até 21 de agosto de 2020, durante esse período detectou-se uma busca considerada de
microempreendedores individuais(MEIs) na busca pela regularização das atividades e quitação de
débitos, devido a possibilidade do indeferimento do auxílio emergencial do Governo Federal, durante
esse período 81,68% de todos os atendimentos foram feito aos MEIs, ou seja, 887 atendimentos
aos MEIs. Conclusão: Após análise dos resultados observou-se que os MEIs procuraram os
atendimentos com o intuito de garantir o benefício especial do governo, o auxílio emergencial
focou principalmente os pequenos empreendedores. Conclui-se que os principais atendimentos no
período abrangido desse trabalho foram com Empreendedores Individuais (MEIs). O NAF Virtual
já é uma realidade dentro da política de atendimentos sociais do Curso de Ciências Contábeis
da Universidade Vale do Rio Doce. O resultado deste trabalho não necessariamente representa
o perfil em todo o Brasil e outras cidades, sendo proposto novas pesquisas com outras variáveis.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Inovação contábil e o uso da
tecnologia Blockchain
Thalia Cristina de Lima, Michele Cristina Rodrigues Gonçalves, Mauro Guariente (Orientador),
Helberty Vinicios Coelho (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: contabilidade, inovação, blockchain

Introdução: De modo geral, a inovação tecnológica contribuí potencialmente na evolução de
diversas áreas, incluindo a contabilidade. O Blockchain é um exemplo de tecnologia que está
revolucionando os escritórios de contabilidade e trazendo benefícios significativos, que vêm
desempenhando papel muito importante no mundo das transações online, nos serviços financeiros
e comerciais. Objetivo: Apresentar e esclarecer questões que envolvem o Blockchain e os impactos
que vêm provocando no cenário contábil. Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados:
Observa-se que o Blockchain, uma espécie de “livro contábil”, é considerado um mecanismo
confiável, pois as informações atualizadas não podem ser alteradas e são transparentes para que
não haja falsificação ou manipulação de dados. Nesse sentido, pode-se afirmar que essa tecnologia
reduz consideravelmente o potencial de erros, sem contar que permite um melhor gerenciamento
de segurança, que é fornecida pela criptografia Blockchain. Dessa forma, entende-se que, para
as empresas de contabilidade, o Blockchain traz benefícios positivos, em razão da sua estrutura
totalmente segura, permitindo que a informação seja vista, mas não copiada, alterada ou excluída,
tornando os processos contábeis mais fáceis e confiáveis. Conclusão: Conclui-se então, que a
tecnologia Blockchain é indispensável nessa era digital, portanto, é necessário que o profissional
contábil esteja apto e se atualize frente às novas tendências tecnológicas, porque, sendo uma
espécie de livro contábil, raramente o profissional ficará de fora dessa nova realidade. Assim, não
se pode mudar o fato de que a tecnologia está mudando a profissão contábil. Apoio: UNIVALE
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Nova forma de adaptação das
micro e pequenas empresas
(MPE’s) em tempos de pandemia
Thiago Carvalho Galvão, Damon Furtado de Oliveira, Hranis Vieira Garieff, Paôlla Stefani dos Reis
Tomé, Mauro Guariente (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: aplicativos, pandemia, marketing, e-commerce.

Introdução: Em meio à crise do Covid-19, o maior desafio encontrado pelas MPE’s foi manter
os negócios, obter lucro e permanecer ativas sem a necessidade de cortar gastos e funcionários.
Por conta do afastamento social, o volume de vendas diretas, em ponto de vendas, foi reduzido
drasticamente. Objetivo: Discutir sobre a desenvoltura das empresas em meio a pandemia e os
novos métodos de vendas e divulgação de produtos. Metodologia: A pesquisa teve como base
um levantamento em campo por meio do Google Forms. Realizado na última quinzena de agosto,
constatou que a grande maioria dos respondentes aderiram bem à nova forma de comércio delivery,
apesar das entregas ainda ser um dos pontos fracos do negócio. Resultados: Identificou-se que
as MPE´s que não utilizavam da divulgação digital e do e-commerce, passaram a investir nesse
tipo de marketing para continuar mantendo seus negócios e obtendo lucros, sem reduzir o quadro
de funcionários. Constatou-se que com essa nova forma de serviço, aumentou-se as entregas
via delivery contratando mais motoboys, gerando novos empregos em meio à crise. Contudo,
as empresas que mais se sobressaíram em meio a esses novos desafios, foram aquelas que
possuíam recursos financeiros. Conclusão: Percebeu-se que o comércio teve que se reinventar
e desenvolver novos meios de divulgação. Com a adoção do marketing digital e a criação de sites
específicos dos estabelecimentos, os produtos e/ou serviços puderam continuar a ser negociados,
antes muitas vezes não utilizados pela comodidade e habitualidade do consumidor em ir até o ponto
de vendas. Para as empresas que puderam investir, o prosseguimento das atividades comerciais
foi possível, sem a necessidade de ter que ficar com as “portas abertas” para continuar obtendo
lucros. Apoio: UNIVALE
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Inovação e modificação contábil
pela era digital
Michele Cristina Rodrigues Gonçalves, Thalia Cristina de Lima, Mauro Guariente (Orientador),
Helberty Vinicios Coelho (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: contabilidade, era digital, tecnologia da informação

Introdução: O ser humano está sempre se adaptando e inovando constantemente seja na maneira
de pensar ou no modo de trabalhar, e com o avanço tecnológico não poderia ser diferente. O modo
operacional das mais diversas áreas profissionais, inclusive da contabilidade, vem passando por
transformações, visto que um simples registro contábil ou a elaboração de um balanço patrimonial
sofre modificações em razão da Era digital, e o que resta ao profissional contábil é se adaptar a
essa realidade. Objetivo: Apresentar as principais mudanças causadas pela Era Digital no cenário
contábil, e mostrar os aspectos positivos dessa evolução. Metodologia: Pesquisa bibliográfica por
meio de consultas em livros jurídicos, normas técnicas, regulamentos, e verificação de recursos
em relatórios, revistas e sites eletrônicos especializados. Resultados: Diante das mudanças
causadas pela tecnologia, percebe-se que esse processo proporciona melhorias nas operações
contábeis e na agilidade de atendimento aos clientes. Pois, as informações podem ser geradas
em questão de segundos, seja um simples dígito ou pela elaboração dinâmica do balanço e das
demais demonstrações financeiras de uma organização. Essa tecnologia oferece a expansão de
informações que proporciona o aperfeiçoamento de serviços como: folhas de pagamento, tributos,
notas fiscais, além de gerar mais segurança, transparência e eficiência. Conclusão: Posto isso,
nota-se que essa melhoria pode possibilitar um grande crescimento e resultados satisfatórios na
área da contabilidade, porém é necessário que os profissionais procurem se qualificar para se
encaixar nesse cenário.
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O uso do formato XBRL na área
contábil
Pedro Henrique Campos Lage, José Wilian Coimbra de Araújo, Marcelo Lopes Bello Coelho
(Orientador), Saul Carvalho Junior (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: xbrl, dados contábeis, tecnologia da informação

Introdução: O XBRL é um formato internacional utilizado para guardar informações contábeis, e
vem sendo estudado há quase 20 anos por diversos países do mundo. Este modelo de arquivo
permite a comparação de dados de um país com outro, de forma rápida e eficaz, diminuindo,
assim, a onerosidade com investimentos em conhecimentos contábeis das organizações. O XBRL
se destaca, também, em relação à segurança dos dados, uma vez que promove dificuldades
no que concerne à manipulação e distorção das informações. Objetivo: Analisar a importância
do XBRL enquanto ferramenta tecnológica. Metodologia: Trata-se de estudo qualitativo, com a
adoção de pesquisa bibliográfica promovida por meio de levantamento de dados secundários,
obtidos por meio da leitura de textos e documentos de que tratam o tema. Resultados: O XBRL
tem se apresentado como uma tendência para uso dos escritórios contábeis, enquanto ferramenta
de tecnologia da informação. Essa ferramenta tem se destacado pela velocidade, segurança
e facilidade de acesso aos dados contábeis. Nesse sentido, o Brasil tem figurado à frente de
vários países, dado o investimento que tem feito nessa tecnologia. Conclusão: O sistema XBRL
apresenta vantagens na transmissão de arquivos e na proteção dos dados, evitando que os mesmos
sejam corrompidos. Promove, também, economia significativa em sua adoção, a longo prazo,
evitando-se gastos com ajustes padrões em outras extensões e formato de dados. Entretanto,
revela desvantagens relacionadas a problemas de rede, além de custos iniciais de implantação
significativamente altos, uma vez que demanda mão-de-obra especializada. Não obstante, os
benefícios superam os custos, de sorte que sua implantação torna-se pertinente e vantajosa.
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A atuação preventiva da polícia
administrativa e os direitos
fundamentais
Renato Rodrigues Bibiano, Anderson Mateus Chaves Lopes, Gabriel Alves Vitor Lima da Rocha,
Fabiano Batista Correa (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: atuação preventiva, poder de polícia, direitos fundamentais, fiscalização, poder
público.

Introdução: O Estado, ao intervir na sociedade, na busca do bem comum, utiliza de prerrogativas
para limitar a atuação dos particulares a fim de que mantenha a segurança, higiene, ordem e
demais valores necessários ao interesse público. Trata-se do poder de polícia, que é exercido pela
polícia administrativa, limitando ou disciplinando direito e regulando a prática de ato ou abstenção
de fato, em razão de interesse público, nos termos do art. 78 do CTN. Objetivo: O presente
trabalho busca realizar uma análise acerca da atuação preventiva da polícia administrativa de
forma a garantir os direitos fundamentais, em contraposição à atuação fiscalizadora repressiva.
Metodologia: Utilizou-se de pesquisa bibliográfica, assim como de um estudo sistemático da
legislação. Resultados: Questiona-se muito sobre a efetividade da atuação estatal repressiva,
pois uma vez violados os direitos fundamentais do indivíduo (ou da coletividade), a atuação
estatal, em muitas situações, não consegue retornar ao status quo ante da situação fática do bem
jurídico lesado. A título de exemplo, o Município, por meio da vigilância sanitária, deve exercer
o poder de polícia, fiscalizando os comércios, buscando-se, dessa forma, afastar condutas que
possam prejudicar a saúde da população. Essa atuação visa à primeira vista, tutelar o direito
difuso da coletividade que é a saúde, sendo, portanto, uma forma de observância e efetivação dos
direitos fundamentais previstos na CF/88. Conclusão: Ocorrido a lesão, dificilmente conseguese restabelecer o direito fundamental da forma como encontrava-se antes, a exemplo dos danos
ambientais, consumeristas e de saúde pública. Por isso é importante que o Poder Público busque
uma atuação preventiva de forma a afastar toda e qualquer ação ou omissão que tenha o condão
de lesionar direitos fundamentais protegidos pela CF/88. Apoio: UNIVALE
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Princípios para a ambientalização
curricular: integrando a educação
ambiental nos currículos da
educação superior
Junior Cesar Mota, Dione Iara Silveira Kitzmann (Orientador)

Palavras-chave: ambientalização curricular, currículo, educação ambiental, educação superior

Introdução: Dialogar acerca da Ambientalização Curricular (AC) na Educação Superior se
converte como uma discussão fundamental para assegurar o direito ao bem-viver na nossa casade-vida-comum. Muito se tem pesquisado sobre diagnósticos de potencialidades para a integração
da Educação Ambiental (EA) nas Instituições de Ensino Superior (IES), porém pouco se tem
avançado em vertentes para operacionalizar e institucionalizar essa temática de modo transversal,
colaborativo, sistêmico e interdisciplinar, como sustentado pela Política Nacional de Educação
Ambiental – PNEA e nas Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental – DCNEAs. Objetivo:
Com base nessa preocupação de evoluir no processo de concretizar essa práxis, esta tessitura
objetiva apresentar Princípios fundamentais da EA para operacionalizar e institucionalizar a AC nos
currículos da Educação Superior. Metodologia: Os Princípios: Sensibilização estético-ambiental;
Complexidade bioecossistêmica; Globalização e Pertencimento ao lugar; Sustentabilidade; Justiça
socioambiental; Mudanças do Clima; Pensamento crítico-reflexivo e Ética ecocidadã, emergiram
a partir de uma análise de conteúdo e das relações do Art. 17 das DCNEAs, o qual se refere ao
planejamento curricular e à gestão institucional. Resultados: A integração dos mesmos se dará
por meio de uma Proposta Metodológica para a Ambientalização Curricular, embasada por um
trabalho colaborativo junto a órgãos competentes das IES e principalmente os docentes, haja vista
que estes são o eixo propulsor para que a AC aconteça. Conclusão: Considerando os Princípios
e suas polissemias conceituais, estes se convertem em bases fundamentais e suficientes para
que a EA seja transversalizada sistêmica e interdisciplinarmente nas formações dos sujeitos que
perpassam pelas mais diversas Instituições de Ensino do país. Apoio: CAPES
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Gestão escolar e influência no
entorno das instituições
Cecy Maria Martins Brito, Cleyton Araújo Mendes

Palavras-chave: gestão escolar democrática, paisagens escolar, escola pública

Introdução: A educação é citada desde 1824 na Carta Magna Brasileira, atualmente na constituição
de 1988, como também na LDB 9.394/96, onde encontramos o conjunto de normas, princípios,
leis e regulamentos do processo educativo brasileiro, resumindo, a política educacional. E quando
falamos de regulamentos, normas, organização, nos deparamos com a gestão, que é o ato de gerir,
gerenciar. A gestão pode ser definida como a arte de pensar, de decidir e de agir, é arte de fazer
acontecer e de obter resultados. Objetivo: Conhecer em que medida a gestão escolar dispõe da
capacidade de modificar as paisagens que compõem o entorno das instituições. Compreender qual
o papel da gestão no contexto escolar, analisar em que medida os projetos políticos pedagógicos,
feito com a comunidade escolar contribuem para com as ações da gestão, compreender como
que, as intervenções realizadas auxiliam no processo de autonomia dos alunos e da comunidade
para o meio ambiente. Metodologia: Utilizamos o método investigativo de cunho bibliográfico.
Resultados: A gestão escolar não está somente ligada ao ato de administrar, preocupada apenas
com a realização de serviços burocrático, ao mesmo é o que se espera, mas vai muito além.
Conclusão: Concluímos que, a difusão dos valores fundamentais, ligados aos interesses sociais,
busca respeitar os direitos e deveres das pessoas, fazendo da escola um lugar de respeito ao bem
comum e à ordem democrática. Nesse contexto, conseguimos justificar a importância da gestão
escolar quando se posiciona como primordial no quadro e no seio social, em sua função, por sua
esfera vívida e dialógica representada em um sistema que se paute pela melhoria da qualidade do
ensino, cujo objetivo tem o foco na formação do cidadão, trabalhando para que a escola cumpra
seu papel. Apoio: Faculdades Favenorte
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A Feira de Ciências como
promoção da consciência
ambiental em estudantes dos
anos finais do ensino fundamental
Ravena Feitosa Gonçalves, Ellery Henrique Barros da Silva

Palavras-chave: educação ambiental, escola, atividade prática.

Introdução: A escola é constituída como um espaço social de ampliação de conhecimentos e de
reconhecimento da responsabilidade coletiva com o meio ambiente e a sociedade. O presente
trabalho aborda sobre a promoção da consciência ambiental a partir de uma vivência prática
desenvolvida com estudantes dos anos finais do ensino fundamental em uma Feira de Ciências,
que teve como tema “Os 5 Rs da sustentabilidade - Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar e
Repensar”. Objetivo: Descrever a realização de atividades práticas de preservação ambiental
desenvolvidas por alunos do ensino fundamental e a sua relação com a consciência ambiental.
Metodologia: A metodologia utilizada é de abordagem qualitativa e quanto aos objetivos é
descritiva. O cenário da pesquisa foi em uma escola da rede privada no município de Floriano/
PI. Os participantes foram os estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Resultados: A
partir dos resultados obtidos, constatou-se que os alunos se mostraram motivados e engajados
com a organização de todo o evento até a sua culminância, que ocorreu em uma exposição dos
materiais reutilizados e reciclados, aberta para o público, além de apresentação oral do tema
do evento. A Feira de Ciências explanou as diversas possibilidades de reutilização e reciclagem
de materiais anteriormente descartados no lixo, assim como o desenvolvimento do pensamento
crítico sobre o consumismo, mostrando-se uma ferramenta eficiente para uma efetiva Educação
Ambiental (EA). Conclusão: Conclui-se que promover ações de conscientização acerca da EA,
permite desenvolver no educando o senso crítico e a interação entre o homem e a natureza.
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Avaliação de impacto ambiental
pelo método Checklist
Thaís Ferreira Oliveira, Adileia Regina Dias de Miranda, Nathalia Favoreto Alves, Rafaela Teixeira
Camilo, Graziele Wolff de Almeida Carvalho (Orientador)

IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Palavras-chave: impacto ambiental, método, checklist, aterro sanitário.

Introdução: Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, que resulta das atividades humanas que afetam a saúde, segurança
e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota e a qualidade dos recursos
ambientais. Para realização de um empreendimento é necessário à avaliação destes impactos
através de métodos, como o Checklist. Este, constitui em listagens de atributos ambientais que
possam ser afetados pelo projeto. Podem ser simples listas ou complexos inventários com critérios
de escala e importância para cada atividade do projeto sobre o ambiente. Objetivo: Analisar
os impactos ambientais causados na fase de implantação de um aterro sanitário. Metodologia:
Revisão bibliográfica com aplicação do método de checklist para avaliação dos impactos
ambientais. Resultados: Os impactos identificados foram: no meio biótico-supressão da vegetação
negativa, diminuição da biodiversidade e desenvolvimento de vetores; no meio físico–poluição e
contaminação do ar, água e solo; no meio antrópico–desvalorização econômica da área, queda na
qualidade de vida da população do entorno e desenvolvimento da atividade de garimpo ou catação
de lixo. A análise qualitativa foi utilizada os critérios de valor, espaço, tempo, dinâmica e plástica,
mostrando que os impactos são negativos, tem abrangência regional, com duração de médio
prazo e impactos permanentes, mas reversíveis em alguns pontos. Já a análise quantitativa foi
utilizada os critérios de importância, duração, magnitude e frequência, mostrando que os impactos
causam alto grau de perturbações nos meios biótico e físico. Conclusão: Este método é indicado
apenas para avaliações preliminares, onde os impactos identificados devem ser atenuados com
ações mitigadoras.
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Formação de professores para a
educação ambiental: a presença
da discussão sobre subjetividade
Raquel de Oliveira Sales, Maria Gabriela Parenti Bicalho, Thiago Martins Santos

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: educação ambiental, subjetividade, formação de professores de biologia

Introdução: A formação de professores para a Educação Ambiental (EA) é um desafio para a
efetivação das políticas públicas e das propostas teóricas da área. A produção teórica sobre EA
apresenta diversas maneiras de conceber e praticar a ação educativa neste campo, e uma delas
destaca o papel da subjetividade. Objetivo: Analisar as relações entre formação de professores,
educação ambiental e subjetividade na produção teórica brasileira sobre EA disponível na
Scientific Eletronic Library Online (SciELO) no período 2008-2018. Metodologia: Os artigos foram
levantados a partir de três conjuntos de palavras-chave: Formação de Professores e Educação
Ambiental; Formação de Professores, Biologia e Educação Ambiental; e Educação Ambiental e
Subjetividade. Resultados: Foram localizados 46 trabalhos, dos quais 27 abordam a temática da
pesquisa. Destes, 13 versam sobre aspectos da EA relacionados à subjetividade de professores;
8 discutem alternativas para a formação de professores em EA na perspectiva da subjetividade;
3 focam em estratégias adotadas por professores para praticar a EA; e 3 analisam a inserção da
EA em cursos de licenciatura. Verificou-se a diversidade de abordagens teórico-metodológicas e
poucas pesquisas específicas sobre a formação de professores de Biologia em EA. Há evidências
de subjetividade na utilização de metodologias participativas e colaborativas, fundamentadas em
percepção, concepção, identidade, sentido e significado, visando uma perspectiva de associação
entre natureza e cultura. Conclusão: O estudo indicou que a formação de professores de
Biologia em EA considera a perspectiva da subjetividade nas propostas que valorizam as relações
entre sujeitos e os diferentes lugares de convivência e consideram a interferência da cultura na
interpretação e interação com a natureza. Apoio: CAPES
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Dispersão de sementes por
formigas na área de transbordo
municipal de Governador
Valadares – MG
Pedro Henrique Souto dos Santos, Lucas Alves Barbosa, João Vitor Ventura Rodrigues, Isabela
Cássia Martins Fazzolo, Enzo Henrique de Oliveira e Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: dispersão, formigas, bioindicador

Introdução: A área de transbordo de Governador Valadares está situada no perímetro urbano
da cidade gerando perturbação ambiental. Formigas são utilizadas como bioindicadoras para
comparar o estado de áreas degradadas. Objetivo: Comparar o estado de degradação ambiental
em três pontos distintos da área do transbordo municipal, utilizando dispersão de sementes como
indicador ambiental. Metodologia: O estudo foi realizado por meio de um experimento em três
locais: antigo aterro, área de transbordo e uma área verde próxima ao local. Em cada local foram
demarcados cinco pontos onde foram disponibilizadas para as formigas, sementes artificiais, com
base em gordura vegetal. A coleta das formigas que interagiram com as sementes foi realizada com
o auxílio de aspiradores ao longo de uma hora após as sementes serem colocadas. Resultados:
Constatou-se a presença de quatro espécies interagindo com as sementes Ectatomma sp,
Dorymyrmex sp, Pheidole sp e Solenopsis saevissima. Em todas as áreas as sementes foram
encontradas pelas formigas, entretanto, na área verde não houve dispersão de sementes. Já na
área de transbordo houve dispersão em dois pontos e na área do antigo aterro, em apenas um
ponto. Importante ressaltar que na área do antigo aterro a espécie encontrada foi uma espécie
grande (Ectatomma), fato que colabora para o carregamento das sementes. Conclusão: Os
resultados mostram que houve menor dispersão nos pontos onde há maior presença de resíduos,
ainda que temporariamente, evidenciando que a redução na dispersão de sementes pode indicar
a interferência humana.
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Percepção discente acerca
da separação e destinação do
material reciclável na cidade
Floriano/PI
Ravena Feitosa Gonçalves, Ellery Henrique Barros da Silva, Joanna Maria Oliveira da Silva, João
Antônio de Sousa Lira, Jerônimo Gregório da Silva Neto

Palavras-chave: educação ambiental, coleta seletiva, material reciclável.

Introdução: A Educação Ambiental (EA) está diretamente relacionada à sensibilização sobre a
responsabilidade e percepção ambiental de cada um. Dentre os temas a serem explorados na EA
está a coleta seletiva. A coleta seletiva de materiais recicláveis se dá quando este é previamente
separado no local onde foi gerado (ex.: residências, escolas, indústrias), para ser posteriormente
recolhido ou levado a pontos de coleta. Objetivo: Nesse sentindo, o objetivo deste trabalho é
verificar a percepção de alunos do ensino fundamental quanto à necessidade de separação e
a destinação do material reciclável na cidade Floriano/PI. Metodologia: A metodologia utilizada
para o desenvolvimento desta pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso e o instrumento
utilizado foi um formulário eletrônico pelo Google Forms. Foi aplicado um questionário para um
grupo de 17 alunos dos anos finais do ensino fundamental de uma escola particular em Floriano\PI
sobre a coleta seletiva, separação e destinação de materiais recicláveis. Resultados: Quanto aos
resultados, verificou-se que apesar de na cidade de Floriano\PI não haver recolhimento seletivo
realizado pelo poder público, quando perguntados sobre a existência de coleta seletiva na cidade,
apenas 5 dos 17 alunos responderam que não existia. Uma pequena parcela dos alunos respondeu
que fazem a separação do material reciclável. Além disso, mais da metade dos discentes indicaram
conhecer um ponto de coleta, mas ainda assim, poucos destes entregam o material a ser reciclado
nestes pontos. Conclusão: A EA pode ser desenvolvida na escola de maneira mais efetiva quando
se faz relação entre o que é estudado e a vivência cotidiana dos alunos, tornando-os conhecedores
não só das necessidades ambientais, mas também das possibilidades de ações ambientais no
município em que residem.
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Pandemia e meio ambiente: como
minimizar os impactos ambientais
através da atuação estatal
Igor Henrique Rangel de Paula, Michele Rocha Côrtes Hazar (Orientador), Virgínia da Costa
Machado (Coorientador)

Palavras-chave: meio-ambiente, pandemia, estado, exploração

Introdução: De acordo com a Constituição Federal, a preservação do meio ambiente é dever
do Estado e de toda sociedade. Com o avanço da tecnologia nas últimas décadas, a exploração
de terras selvagens se tornou algo muito preocupante. Poucos entendem e acreditam que o
meio ambiente é algo realmente importante para a sociedade. Com o acontecimento de uma
pandemia mundial, o meio ambiente se tornou algo cada vez mais deixado de lado. Assim, é feito
o questionamento: será que é certo desmatar e queimar lugares naturais com o intuito apenas de
lucrar? Qual o papel do Estado na proteção ambiental? Como tem sido encarada a necessidade
de proteção do meio ambiente em tempos de pandemia? Objetivo: Questionar a atuação estatal
acerca do cuidado com o meio ambiente em tempos de pandemia. Metodologia: Utilização de
texto argumentativo e coleta de material bibliográfico. Resultados: A proteção ambiental não tem
acompanhado os níveis de exploração que a atingem. O aumento da exploração do meio ambiente
em tempos de pandemia e possível crescimento no período posterior já são alarmantes. Os
recursos são finitos. A destruição do meio ambiente seria causada apenas com o intuito de ajudar
na responsabilidade economica. A atuação do Estado deveria ser ativa no que se refere à proteção
ambiental. A ganância pelo lucro tem acarretado efeitos que são irreversíveis e prejudiciais ao
planeta. Conclusão: Acerca do que foi apresentado, pode-se concluir que a pandemia somente
agravou algo que já era um problema há muito tempo. Todos têm parcelas de responsabilidade,
mas o Estado deve ser pressionado a fazer algo a respeito. Se a exploração ambiental continuar
sem freios as consequências serão catastróficas e irreparáveis. A luta pela preservação do meio
ambiente deveria ser mundial e não tratada com tamanho desleixo por grande parte da sociedade.
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Importância das ONGs no
cenário socioeducacional e de
consciencialização ambiental
Maria Carolina Magalhães Soares, Walmir Nunes Vieira Júnior

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ongs, meio ambiente, educação

Introdução: ONGs são instituições privadas na sociedade civil que necessitam de captação de
recursos para promover suas atividades, tendo como principal cunho o desenvolvimento social,
a educação e a sustentabilidade, em diversos aspectos, sendo, portanto, o terceiro setor. Vale
ressaltar que as ONGs têm desenvolvido projetos e ações com um nível de eficácia muitas vezes
não encontrado em entidades do Estado. Objetivo: Discutir sobre as contribuições sociais das
ONGs Engenheiros Sem Fronteiras - ESF e Centro de Informação e Assessoria Técnica - CIAAT,
situadas no município de Governador Valadares/MG. Metodologia: Pesquisa qualitativa de cunho
descritivo, realizada a partir de revisão bibliográfica e levantamento dos projetos e ações executadas
por duas ONGs no município de Governador Valadares/MG. Resultados: O ESF, em Governador
Valadares/MG, atua com projetos de educação ambiental de conscientização em escolas de ensino
fundamental, assistência técnica e suporte para implantação e execução de hortas urbanas e
apoio para execução de benfeitorias para acessibilidade de locomoção em comunidades carentes.
Já o CIAAT atua através de tecnologias sociais para recuperação ambiental e o desenvolvimento
sustentável da Bacia do Rio Doce. Até o momento já foram reflorestados mais de 476 hectares
de mata atlântica por meio desta ONG. A mesma também atua com sistemas agroflorestais para
abastecimento em domicílio de produtos livre de defensivos químicos. Conclusão: Observase que a capacidade de envolvimento com a identidade civil da comunidade, ocasionado pela
participação social, proporciona às ONGs um maior entendimento e a forma mais adequada de
atender às necessidades sociais. Nota-se que o ESF e o CIAAT atuam em prol da responsabilidade
social e ambiental, executando projetos de recuperação ambiental, acessibilidade e educação.
Apoio: UNIVALE
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Sustentabilidade e educação
ambiental no contexto da escola
pública brasileira
Eduardo Luis Vieira Oliveira, Leisiane Ferreira da Silva Oliveira

Palavras-chave: sustentabilidade, educação ambiental, formação, cidadania.

Introdução: O presente estudo aborda a temática do conceito de sustentabilidade e educação
ambiental no contexto da escola pública brasileira, uma vez que é preciso formar os alunos
desde os primeiros anos escolares para uma consciência de relação responsável e harmoniosa
entre o homem e a natureza. Objetivo: Analisar a necessidade de consolidação do conceito
sustentabilidade na perspectiva da educação ambiental brasileira. Metodologia: Trata-se de
uma revisão bibliográfica, tendo como referencial teórico estudos, autores, obras, que discutem
sustentabilidade e educação ambiental na escola brasileira contemporânea. Resultados: A
educação ambiental teve sua primeira normativa na Lei 6.938 de 1.981 que instituiu a Política
Nacional de Meio Ambiente, posteriormente com o advento da Constituição de 1988, com o
conceito de desenvolvimento sustentável, houve outro passo importante com a aprovação da Lei
9.795 de 1.999 que dispôs sobre a educação ambiental. No entanto, mesmo com os avanços
legais, o tema da sustentabilidade precisa ser aprofundado desde o intuito de formação para
cidadania e relações com o meio ambiente, bem como se tornar disciplina ou conteúdo escolar no
currículo. Conclusão: Destarte, a educação ambiental precisa ser entendida como componente
curricular, ao passo que a sustentabilidade como conceito formativo contribui de forma relevante
para a formação da cidadania e relações ambientais dos alunos brasileiros, por isso, cabe aos
profissionais da educação exigir dos legisladores maior destaque para a educação ambiental no
currículo, bem como espaço de disciplina entre os conteúdos escolares. Apoio: Faculdade Venda
Nova Do Imigrante - FAVENI

86

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Práticas de letramento
ambiental na perspectiva da
pedagogia de projetos: visadas
transdisciplinares
Giliard Dutra Brandão

Palavras-chave: letramento, letramento ambiental, pedagogia de projetos, transdisciplinaridade.

Introdução: Partindo da perspectiva da sociobiodiversidade, elege-se a pedagogia de projetos
como um pilar teórico e metodógico relevante para as discussões de práticas educacionais formais
e não formais, com foco para os temários provenientes do sintagma meio ambiente. Somado a isso,
tomam-se, aqui, noções e conceitos (co)relacionados aos estudos do letramento ambiental. Para
isso, assume-se uma postura investigativa assentada nos estudos transdisciplinares. Objetivo:
Discutir e propor percursos formativos transformadores incididos no letramento ambiental
para a ação pedagógica em sala de aula, outros espaços da escola e, também, extramuro
(museus, parques ecológicos, organização não governamentais, associações, cooperativas etc).
Metodologia: Propõe-se um arranjo metodológico de natureza descritivo-qualitativa, elegendo
como cerne as tessituras da pesquisa-ação. Com isso, os diversos sujeitos envolvidos no projeto
se tornam agentes ativos em todas as etapas, ou seja, desde a concepção à avaliação das tarefas.
Assim, um processo dialético, dinâmico e de produção coletiva. Resultados: Busca-se contribuir,
solidamente, para a formação de sujeitos que dão conta de construir conhecimentos a partir do
horizonte transdisciplinar. Assim, com olhar para os fenômenos naturais, culturais, históricos,
sociais, econômicos e pessoais. Essa ótica educativa provoca a transformação de uma visão
monodirecional e, consequentemente, favorece uma integração mais saudável entre sujeitos e
os recursos ambientais. Conclusão: A formação de sujeitos sustentáveis é emergencial para a
configuração de uma sociedade democrática, saudável, com integridade e respeito sociobiodiverso.
Destarte, as instituições escolares necessitam transpor ações pedagógicas extramuros com
visadas transdisciplinares. Apoio: CAPES
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Educação ambiental no ensino
de ciências: construindo ações
de sensibilização sobre o uso
racional da água
Alzenir da Silva Lima, Kacia Kyssy Câmara de Oliveira Miranda, Sheila Maria do Nascimento,
Valeska Cryslaine Machado de Oliveira, Luiz Otavio Silva Santos (Orientador)

Palavras-chave: uso da água, desperdício, conscientização, meio ambiente, educação

Introdução: Embora seja um recurso naturalmente renovável a disponibilidade de água é
ameaçada pelo homem, em decorrências das ações humanas. Evidenciando assim a importância
de se trabalhar a educação ambiental na escola, de forma a repensar a relação que o homem
estabelece com a natureza e o meio ambiente e contribuir para diminuir o desperdício de água.
Objetivo: Desenvolver ações de sensibilização a cerca do uso racional da água no espaço escolar
como também no cotidiano dos estudantes. Metodologia: O trabalho de abordagem qualitativa e
quantitativa contou com a participação de 30 alunos do 6° ano do ensino fundamental da Escola
Municipal Maura Bezerra, localizada no bairro COHAB, localizada na cidade de Macau no Rio
Grande do Norte. Foi desenvolvido em duas etapas, com a realização de rodas de conversas e
aplicação de um questionário semi-estruturado. Resultados: Os resultados obtidos apontam que
existem muitos aspectos a serem desenvolvidos e trabalhados com os alunos para um uso mais
consciente da água. Embora, muitos estudantes tenha conhecimentos das atitudes que devem ser
tomadas em relação a adoção de práticas diárias para economizar água e evitar o desperdício,
ainda faz-se necessário modificar hábitos e comportamentos que estão presentes no cotidiano dos
estudantes. Conclusão: Conclui-se assim, que é imprescindível que a escola como espaço formal
juntamente com os professores deve discutir temáticas ambientais de modo que contextualize
com a realidade local onde o aluno reside e os problemas locais existentes. Além de estimular a
execução de atividades e projetos interdisciplinares voltados para o desenvolvimento de práticas
sustentáveis, consumo consciente e reutilização da água. Propiciando assim, a formação de
cidadãos responsáveis, capaz de desenvolver atitudes conscientes dentro e fora do ambiente
escolar.
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Atividades de educação ambiental
em escolas de ensino médio
nos municípios de Nova Veneza,
Siderópolis e Treviso ressaltando
a importância da REBIO do Aguaí
Carlos Henrique Devilla Marcello, Lia Cristiam Nascimento dos Santos, Miriam da Conceição Martins
(Orientador), Paula Tramontim Paveu (Coorientador), Marta de Souza Hoffman (Coorientador)

Palavras-chave: educação ambiental, unidade de conservação, meio ambiente, atividades
práticas.

Introdução: A Mata Atlântica é a segunda maior floresta pluvial tropical do continente americano,
que originalmente estendia-se de forma contínua ao longo da costa brasileira, adentrando até o
leste do Paraguai e nordeste da Argentina em sua porção sul. Uma das formas de possibilitar a
preservação destes ambientes ocorre através da criação de Unidades de Conservação (UC). A
REBIO do Aguaí é uma UC de Proteção Integral; abrange o território dos municípios de Treviso,
Siderópolis, Nova Veneza e Morro Grande no Sul de Santa Catarina, contribuindo para a preservação
de cabeceiras, riachos e rios da Bacia do rio Araranguá, além de abastecer a barragem do Rio
São Bento, que por sua vez, fornece água a região carbonífera do sul catarinense. Objetivo:
Possibilitar o envolvimento da comunidade escolar em ações que visem à integração da Reserva
Biológica Estadual do Aguaí no contexto educacional, buscando contribuir para o desenvolvimento
de ações compatíveis com a conservação dos recursos naturais. Metodologia: As atividades
ocorreram nas escolas (Udo Deeke - Treviso; José do Patrocínio - Siderópolis e Abílio César
Borges e EEB Humberto Hermes Hoffmann – Nova Veneza), com os temas sobre: a biodiversidade
da mata atlântica; oficina sobre a qualidade da água, poluição atmosférica e bioindicadores, com
os alunos do ensino médio. Desenvolvemos o estudo com 196 alunos no período de 2018 a
2019. Resultados: O projeto nos oportunizou um vínculo entre as escolas dos municípios e a
universidade do extremo sul catarinense – UNESC; permitindo que os alunos se sensibilizem
com a preservação da UC através das atividades e conteúdos abordados. Conclusão: Esperase que com este trabalho, as escolas continuem desenvolvendo atividades voltadas a educação
ambiental e que iniciem novas propostas de projetos socioambientais. Apoio: UNESC
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Educação ambiental: promovendo
ações de sensibilização acerca
do descarte adequado do lixo e a
preservação do meio ambiente
Alzenir da Silva Lima, Luiz Otavio Silva Santos (Orientador)

Palavras-chave: conscientização, meio ambiente, lixo, educação ambiental

Introdução: Diante da necessidade crescente de soluções e alternativas para a enorme quantidade
de lixo produzida diariamente nas cidades, vem se tornando cada vez mais necessário reforçar a
educação ambiental no espaço escolar possibilitando um debate a respeito da forma com que o lixo
é descartado e as consequências que essa pratica pode ocasionar à saúde e ao meio ambiente.
Objetivo: Desenvolver atividades de sensibilização acerca do descarte incorreto do lixo e as
consequências que essa atitude pode ocasionar para a saúde e o meio ambiente. Metodologia:
A pesquisa foi realizada com 2 turmas de 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal
Maura Bezerra, localizada no bairro COHAB, na cidade de Macau/RN. Através da aplicação de
dois questionários. Logo após foi realizado mobilizações de coleta do lixo descartado de forma
inadequada, além da confecção de cartazes. Resultados: Verifica-se que muitos estudantes tem
conhecimentos das atitudes que devem ser tomadas em relação a adoção de práticas diárias
de preservação do meio ambiente e o descarte correto do lixo. Porém, alguns estudantes ainda
apresentam hábitos e comportamentos que estão presentes no cotidiano como por exemplo, jogar
lixo no chão do pátio da escola ou até mesmo na rua ou na praia. Assim como também foi possível
observar o descarte inadequado do lixo em terrenos baldios pela comunidade. Conclusão: Concluise que é necessário desenvolver ações de implementação de atividades educativas voltadas a
preservação do ambiente e o descarte correto do lixo, cabendo a escola como espaço formal
juntamente com os professores estimular a execução de atividades e projetos interdisciplinares
voltados para o desenvolvimento de práticas sustentáveis, consumo consciente e reciclagem de
materiais. Propiciando que os alunos adotem posturas mais críticas em seu dia a dia.
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ST 03. Inovação,
cuidados e
tratamentos em
Odontologia.
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Análise da resistência adesiva
entre um material de reforço de
nylon e resinas dentárias
Thamiris de Alvarenga Macieira, Guilherme da Rocha Scalzer Lopes, Jefferson David Melo de
Matos, Valdir Cabral Andrade, Leonardo Jiro Nomura Nakano (Orientador)

Palavras-chave: resinas dentárias, resistência dos materiais, nylon

Introdução: As resinas dentárias são utilizadas amplamente na odontologia restauradora. Em
muitos casos há necessidade de melhorar as propriedades mecânicas destes materiais através
da aplicação de reforços, entre eles o nylon. Objetivo: Analisar a resistência adesiva de resinas
odontológicas e um material de reforço de nylon e sílica. As variáveis deste estudo foram: presença
da sílica no nylon e o tratamento de superfície das amostras de nylon. Metodologia: Os seguintes
grupos foram estabelecidos (n = 10): nylon e resina acrílica (com ou sem sílica), nylon e resina
composta (com ou sem sílica) e mais quatro grupo utilizando o tratamento de superfície com óxido
de alumínio, tendo o total de 8 grupo experimentais. Bases cilíndricas (13 x 23 mm) de nylon 6.0
foram confeccionadas. A variação na composição do nylon foi feita pela incorporação de sílica
(0,5%). Foi realizado teste de cisalhamento em uma máquina universal com uma carga de 50 Kgf
e registrado em MPa. Após os resultados do teste mecânico, foram aplicadas análises estatísticas
através de Análise de Variância (ANOVA) e teste Tukey (5%). Alguns espécimes de cada grupo
foram analisados em estereomicroscópio e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para análise
qualitativa da superfície do nylon. Resultados: Os grupos que receberam tratamento de superfície
apresentaram maiores resultados de resistência adesiva. As imagens em estereomicroscópio e
MEV mostraram fraturas mistas (adesiva e coesiva) entre o nylon e resinas dentárias. Conclusão:
A presença da sílica no nylon não foi um fator relevante, porém o tratamento de superfície foi um
fator que influenciou positivamente na resistência adesiva entre o nylon e as resinas testadas.
Apoio: FAPESP- 2019/24903-6
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Colagem do fragmento de
uma coroa dental associado à
cimentação de um pino de fibra de
vidro - relato de caso clínico
Thaís Sampaio Lopes, Renato Girelli Coelho, Rodstewart Felipe da Silva, Caroline Felipe Magalhaes
(Orientador), Andrea Barbosa do Valle Coelho (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: traumatismo, colagem de fragmentos, cimento resinosos, pinos de fibra de vidro

Introdução: Os traumatismos dentais ocorrem constantemente na infância e na adolescência,
atingindo duas vezes mais o gênero masculino em relação ao feminino. Os dentes mais afetados são
os incisivos centrais superiores permanentes. A reabilitação de dentes fraturados visa restabelecer
a estética e devolver a função ao paciente. A técnica de colagem de fragmento possibilita o
aproveitamento do dente fraturado. No entanto, dependendo de fatores como a severidade do
traumatismo, a amplitude da fratura e a integridade da coroa dental, pode ou não ser possível
utilizar a parte fraturada para a colagem. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar um
caso clínico de colagem do fragmento dental do incisivo central superior permanente fraturado por
trauma visto que, a técnica da colagem de fragmento é, sem dúvida a que apresenta resultados
mais satisfatórios. Metodologia: Foi cimentado um pino de fibra de vidro e o fragmento dental foi
cimentado sobre o pino fibra de vidro. A colagem do fragmento foi realizada com cimento resinoso
dual e o pino foi cimentado com um cimento resinoso autocondicionante. Resultados: Após a
colagem de fragmento finalizada, houve a devolução da estética e harmonia no sorriso além de
devolver função ao paciente. Conclusão: Esse tipo de tratamento oferece algumas vantagens,
como estética adequada, em função da manutenção da forma original, cor, brilho e textura superficial
do esmalte, proporciona também bons resultados em médio prazo e requer menor tempo clínico
pelo profissional e possibilita o aproveitamento do fragmento do próprio dente fraturado além de
ser uma técnica de baixo custo.
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Digital smile design - DSD: uma
ferramenta no planejamento do
sorriso
Maria Klara Silva de Lacerda, Filipe Dias Avelar, Carla Karine dos Santos, Daniel Nunes de Siqueira,
Maria das Gracas Oliveira Cabral (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: dsd, planejamento digital, odontologia estética.

Introdução: A busca por um sorriso atraente e saudável passa pelo equilíbrio entre forma e
simetria do conjunto dente, lábios e gengiva, assim como pela maneira com que se harmoniza com
a face. Neste contexto, o Digital Smile Design – DSD tornou-se uma ferramenta valiosa para uma
análise detalhada das características faciais e dentais dos pacientes através da avaliação clínica,
fotografias, manejo de software e enceramento diagnóstico. O DSD surge como opção viável no
planejamento estético do tratamento odontológico, facilitando a comunicação entre profissional
e cliente. Objetivo: Apresentar como a técnica do Desenho Digital do Sorriso pode auxiliar na
execução de procedimentos odontológicos estéticos, facilitando o diagnóstico e aumentando a
aceitação do tratamento pelo paciente. Metodologia: Utilizou-se um levantamento bibliográfico
realizado nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico e o estudo de um tutorial publicado na
mídia social YouTube. Resultados: Mediante uma manipulação computadorizada dos elementos
dentais e tecidos moles o resultado digital é reproduzido em um enceramento diagnóstico e
apresentado ao paciente para aprovação, permitindo a visualização imediata do trabalho a ser
produzido. Essa técnica envolve a integração de diferentes especialidades da Odontologia e o
domínio de ferramentas digitais. Conclusão: A utilização do DSD é uma opção viável que permite o
conhecimento prévio do resultado final, bem como auxilia na execução do tratamento, promovendo
o equilíbrio e a harmonia do sorriso e melhorando a relação entre profissional e cliente. Apoio:
UNIVALE
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Desempenho clínico de coroas
monolíticas unitárias dedissilicato
de lítio e zircônia em implantes
unitários: uma revisão sistemática
e metanálise
Tamara Luísa Miranda Dias, Jéssica Marcela de Luna Gomes, Fellipo Ramos Verri, Eduardo Piza
Pellizzer, Cleidiel Aparecido Araujo Lemos (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: implante dentário totalmente em cerâmica, sobrevivência, sucesso, revisão
sistemática, meta-análise

Introdução: Atualmente tem crescido a procura por tratamentos restauradores cerâmicos visando
a estética da restauração. Entretanto, não existe um consenso a respeito dessas terapias em
relação a longevidade aos tratamentos reabilitadores implantossuportados. Objetivo: Assim, esta
revisão sistemática teve como objetivo avaliar o desempenho clínico de coroas monolíticas unitárias
de dissilicato de lítio e zircônia em relação a taxa de sobrevivência e complicações protéticas.
Metodologia: Quatro base de dados foram utilizadas para busca independente para estudos
publicados até junho de 2020. As metanálises foram realizadas com o software R. A qualidade dos
estudos foi avaliada usando o risco Cochrane de ferramentas de viés e a Escala de NewcastleOttawa. Quatorze estudos foram selecionados, incluindo 621 coroas monolíticas unitárias (378 em
dissilicato de lítio e 243 em zircônia) restauradas em 623 pacientes. Quatro estudos realizaram
comparação direta entre coroas monolíticas de zircônia monolítica com metalo-cerâmicas.
Resultados: A metanálise não indicou diferença entre as coroas monolíticas de dissilicato de lítio
monolítico e zircônia em termos de prevalência de complicações protéticas e taxa de sobrevivência
da prótese. Dos estudos que realizaram comparação direta entre as coroas monolíticas em zircônia
e metalocerâmica observaram taxa de sobrevivência e perda óssea marginal semelhante entre os
materiais restauradores, porém, maiores taxas de complicações foram observadas para as coroas
metalocerâmicas. Conclusão: Portanto, é possível concluir que a utilização de coroas monolíticas
deve ser considerado um opção de tratamento favorável em restaurações implantossuportadas
unitárias, independentemente do material restaurador cerâmico.
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Restauração classe IV com
utilização de guia de silicone: um
relato de caso
Ingryd de Almeida Silva, Gabriela Alves Ramos, Danielle Braga de Souza, Thaís Sampaio Lopes,
Elaine Barros Capobiango (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: restauração classe iv, resina composta, odontologia estética.

Introdução: Atualmente, um sorriso harmônico é uma exigência da população, e a odontologia tem
proporcionado alternativas e soluções para satisfazer esta demanda aliando-a ao reestabelecimento
da função. As etapas para realização de um tratamento restaurador estético funcional vão desde
o polimento coronário e o isolamento do campo operatório até a finalização da restauração e seu
acabamento e polimento final. Objetivo: Relatar através de um caso clínico, a aplicabilidade da
resina composta com a utilização de guia de silicone no reestabelecimento estético-funcional de
uma classe IV no elemento 11. Metodologia: I.L.M, gênero masculino, melanoderma, 38 anos,
compareceu à clínica de Odontologia da UNIVALE, queixando-se de uma restauração de resina
classe IV que havia fraturado e o paciente a “colou com cola super bonder”. No exame intraoral
observou-se cárie interproximal entre os elementos 11 e 21, com envolvimento do ângulo incisal
do elemento 11. No exame radiográfico notou-se o não comprometimento pulpar. Após os exames
clínicos e radiográficos, optou-se pela técnica restauradora com a utilização da guia de silicone,
visto que esta permite confeccionar uma camada fina de esmalte palatino, sem prejudicar a
estratificação, diminuindo a possibilidade de erro na cor final da restauração. E também permite
uma melhor escultura da anatomia do elemento dental, ficando próxima da morfologia natural
palatina dos elementos. Resultados: Após a restauração concluída, houve a devolução de
função, estética e harmonia do sorriso do paciente. Conclusão: Conclui-se que é importante o
conhecimento dos cirurgiões dentistas das diversas técnicas para obtenção de uma restauração
de sucesso. Realizar a restauração classe IV com resina composta com a utilização da técnica
com a guia de silicone possibilitou um resultado de excelência, favorecendo a e Apoio: UNIVALE
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Análise da resistência mecânica
e distribuição de tensões
em próteses fixas adesivas
reforçadas com malha de sílicanylon
Leonardo Jiro Nomura Nakano, Jefferson David Melo de Matos, Guilherme da Rocha Scalzer
Lopes, Alexandre Luiz Souto Borges, Tarcisio José de Arruda Paes Junior (Orientador)

Palavras-chave: prótese adesiva, nylon, resinas compostas, análise de elemento finito.

Introdução: O uso de próteses fixas adesivas é uma opção de tratamento reabilitador em casos de
ausência dentária. A resina composta é um material com boas características mecânicas e estéticas,
mas se faz necessário a utilização de reforços para proporcionar maior resistência. Objetivo: Avaliar
a carga máxima de fratura em próteses fixas adesivas de resina composta indireta reforçadas com
uma nova malha de sílica-nylon. Metodologia: O estudo in vitro simulou uma prótese fixa adesiva
de três elementos anterior (A) e posterior (P). 80 espécimes foram confeccionados e distribuídos
em 8 grupos experimentais (n=10) de acordo com a presença do reforço (R) e ao envelhecimento
(C). O processo de envelhecimento foi realizado através da ciclagem mecânica por 1.000.000
ciclos a 4 Hz. As amostras foram submetidas ao teste de resistência à carga máxima de fratura
(1.000 Kgf) e analisadas em estereomicroscópio e microscopia eletrônica de varredura (MEV).
A análise estatística foi constituída pela análise de variância dois fatores (ANOVA) e teste Tukey
5%. O estudo in silico foi realizado pela Análise em Elementos Finitos, onde os dentes pilares e as
próteses foram escaneados, desenhados e analisados no software Ansys 19.3. Resultados: Os
resultados de resistência à carga máxima de fratura foram (N): A=163,55; AC=184,48; AR=198,81;
ARC=192,24; P=539,99; PC=359,61; PR=541,74 e PRC=608,74. Os resultados de tensão máxima
principal, obtidos no FEA, foram (MPa): A=53,24/122,40; AR=55,07/117,70; P=33,28/36,18 e
PR=28,06/42,87. Conclusão: A presença da nova malha de sílica-nylon aumentou a resistência à
carga máxima de fratura das próteses fixas adesivas de resina composta indireta sem aumentar a
concentração de tensões, independente da região da prótese. Apoio: CAPES
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Associação entre mutações no
gene AXIN2 e agenesia dentária
como fator de risco genético
para neoplasias: uma revisão de
literatura
Lucas Nogueira Ramos, Cibele Velloso Rodrigues (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: agenesias dentárias, neoplasia, câncer, axin2, fator de risco.

Introdução: As agenesias dentárias são distúrbios craniofaciais, congênitos e de origem
multifatorial nos quais há a ausência de um ou mais dentes, comumente identificadas na infância.
Este defeito craniofacial é o mais comum nas populações humanas e pode ser superior a 20%,
quando considerada a ausência dos terceiros molares. Dentre os genes associados à agenesia
dentária o AXIN2 é o mais estudado. Esse gene codifica a proteína Axin2, que regula negativamente
a β-catenina na via de sinalização de Wnt, que por sua vez controla a proliferação e diferenciação
celular. Variantes desse gene associam-se às agenesias dentárias e podem estar também
associadas à carcinogênese. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre a associação
entre mutações no gene AXIN2 e agenesia dentária como fator de risco genético para neoplasias.
Metodologia: Foram realizadas buscas nas bases de dados Pubmed e Portal Capes em língua
inglesa com os descritores (tooth agenesis) AND (cancer) OR (neoplasm) OR (tumor) AND (AXIN2).
Foram encontrados 126 artigos, que quando submetidos à análise de título e resumo, reduziramse a 7 selecionados para leitura. Resultados: Mutações no gene AXIN2 foram associadas a
carcinoma colorretal ou hepatocelular e câncer de pulmão, próstata e ovário quando presentes
mutações sem sentido, silenciosas, intrônicas ou de mudança de matriz de leitura. Conclusão:
Os estudos dessa associação ainda são escassos e limitados, o que demonstra a necessidade de
maiores investigações. A confirmação da associação proposta indica a importância do diagnóstico
da agenesia dentária na infância e da orientação quanto ao risco de neoplasias na idade adulta.
Assim, tais achados evidenciam a necessidade da integração saúde bucal-sistêmica e o valor da
colaboração multiprofissional. Suporte: PROPP/UFJF Edital 01/2020.
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Recuperação da autoestima e
harmonia do sorriso por meio do
equilíbrio da estética branca e
vermelha
Gelson Valduga, Cecília Pedroso Turssi (Orientador)

Palavras-chave: recuperação estética, coroas e laminados cerâmicos, aumento de coroa clínica.

Introdução: Muitas queixas estéticas dos pacientes nos consultórios odontológicos referem-se à
desproporcionalidade e desarmonia do sorriso. Para sua resolução, o cirurgião-dentista possui um
arsenal de técnicas cirúrgicas pré-protéticas, bem como pode efetuar uma análise do sorriso por
meio de enceramento e mock-up. Objetivo: Este caso clínico visa relatar a recuperação estética
do sorriso pela técnica de aumento de coroa clínica com posterior instalação de laminados e coroas
cerâmicas, previamente planejados por meio de uma análise de proporção dental. Metodologia:
Paciente LMS, de 69 anos, do sexo feminino, compareceu à clínica odontológica queixando-se do
tamanho, cor e ausência de um dente incisivo lateral. Foi realizado o enceramento de diagnóstico
e mock-up. Após aprovação do plano de tratamento, iniciou-se o trabalho pré-protético com
terapia endodôntica nos elementos 13 e 11. O tratamento endodôntico destes elementos dentários
justificou-se devido ao preparo protético maior que seria executado na porção mesial e distal
respectivamente, abrindo espaço para o dente incisivo lateral ausente. Posteriormente, executouse a cirurgia de aumento de coroa clínica dos elementos 13 e 11, bem como a osteotomia para a
inserção de um pôntico ovóide provisório no 12. Resultados: Após cicatrização gengival, foram
realizadas moldagens, instalação das próteses parciais fixas e laminados cerâmicos, devolvendo
a estética e a harmonia do sorriso que a paciente almejava. Conclusão: As cirurgias periodontais
pré-protéticas, bem como o planejamento correto do caso, são de grande importância para a
reabilitação do sorriso, alinhando a estética branca e vermelha em harmonia e devolvendo a
autoestima e satisfação ao paciente.
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Análise quantitativa sobre a troca
de restaurações em clínicas
integradas
Geovana Cristina Silva de Oliveira, Naeany Lais Pereira Machado, Victor da Mota Martins
(Orientador)

Palavras-chave: amálgama, restaurações, prevalência.

Introdução: Há uma controvérsia dos materiais restauradores amálgama e resina composta,
ressaltando as vantagens e desvantagens dos mesmos.A troca de restaurações em amálgama
por resina composta acontece por razões funcionais ou somente por estética. Objetivo: O objetivo
deste trabalho é fazer um levantamento de dados nos prontuários dos pacientes atendidos no
curso de Odontologia da Faculdade Patos de Minas - FPM de cunho quantitativo visando verificar
a situação atual das restaurações em amálgama que foram mantidas, reparadas, substituídas ou
não receberam nenhum tratamento. Metodologia: O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisa- CEP da Faculdade Patos de Minas - FPM, sob parecer número: 4.243.753 e CAAE:
26423819.3.0000.8078. Foram selecionados um total de 250 prontuários de forma aleatória, sem
verificar nome, idade ou gênero, de pacientes da Clínica Escola atendidos pelos acadêmicos de
Odontologia da Faculdade Patos de Minas - FPM do 6º, 7º, 8º, 9º e 10º período (n=50 prontuários
por período), referente ao segundo semestre do ano de 2019; os critérios de inclusão :maiores
de 18 anos e que apresentam restaurações em amálgama em dentes posteriores. Como critério
de exclusão, foram selecionados os prontuários que não apresentavam restauraçōes em dentes
posteriores, assim como documentos de pacientes menores de 18 anos. Resultados: A análise
quantitativa dos prontuários, houve manutenção de 152(24,3%) restaurações, reparo de 31(4,9%)
restaurações, substituição de 101(16,1%) restaurações e nenhuma intervenção em 341(54,5%)
restaurações. Podendo observar que a maior conduta dos alunos foram não intervir, e manter as
restaurações de amálgama. Conclusão: Observa-se que a conduta de nenhuma intervenção foi
maior que manutenção, reparo ou substituição, visando a mínima intervenção e preservando a
estrutura dentária. Apoio: FPM-Faculdade Patos de Minas
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Pilares híbridos: uma nova
estratégia restauradora na
reabilitação oral
Felipe Soares Cajazeira, Leonardo Jiro Nomura Nakano, Valdir Cabral Andrade, Guilherme da
Rocha Scalzer Lopes, Jefferson David Melo de Matos (Orientador)

Palavras-chave: prótese parcial fixa, cerâmica, materiais dentários, implantes dentários.

Introdução: Os pilares híbridos são compostos por uma porção metálica e uma mesoestrutura
personalizada em cerâmica, sendo confeccionado através de tecnologias digitais, como por
exemplo o CAD/CAM. Esses pilares personalizados, dispoem de um link metálico, com uma base
de ligação de titânio com cerâmica, logo fornecem uma melhor estética. Objetivo: Descrever
através de uma revisão da literatura as características e propriedades dos pilares híbridos, bem
como sua devida utilização como uma nova estratégia reabilitadora. Metodologia: Foi realizada
uma busca bibliográfica no principal bancos de dados de saúde PUBMED (www.pubmed.gov), nas
quais foram coletados estudos publicados de 2001 a 2020. Foram incluídos estudos de laboratório,
relatos de caso, revisões sistemáticas e da literatura, que foram desenvolvidos em indivíduos
vivos. Portanto, foram excluídos os artigos que não tratavam a respeito das características e
propriedades dos pilares híbridos. Além disso, estudos que não direcionava quanto ao uso dos
pilares híbridos como uma nova estratégia reabilitadora. Resultados: De acordo com os critérios
de inclusão e exclusão dos artigos a serem revisados, resultou em 40 artigos de pesquisa, sendo
todos laboratoriais, destes foram excluídos cinco, sendo revisados 25 estudos in vitro; por fim
10 estudos in silico, ou seja, que utilizou a ferramenta computacional de bioengenharia análise
de elementos finitos. Conclusão: As observações clínicas apontam ótimos resultados estéticos
quando se utilizam pilares cerâmicos, estando associados à boa resposta dos tecidos moles e à
estabilidade óssea marginal periimplantar. Apoio: FAPESP
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Comportamento biomecânico de
pilares de zircônia
Felipe Soares Cajazeira, Leonardo Jiro Nomura Nakano, Valdir Cabral Andrade, Guilherme da
Rocha Scalzer Lopes, Jefferson David Melo De Matos (Orientador)

Palavras-chave: prótese parcial fixa, cerâmica, materiais dentários, implantes dentários.

Introdução: A utilização de pilares de zircônia nas prótese sobre implantes vêm crescendo de
maneira notável, isso se deve principalmente ao fato deste tipo de pilar proporcionar reabilitações
livres de metal e com estética satisfatória. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo avaliar
na literatura as indicações, as propriedades mecânicas e a longevidade clínica dos pilares de
zircônia além de sua resistência à fraturas. Metodologia: Buscou-se informações em estudos in
vitro, in silico, ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálises sobre prótese sobre implante
com abutments em zircônia, incluindo artigos em português e inglês e excluindo-se as revisões
de literatura, casos clínicos, cartas ao editor, artigos de baixa evidência clínica e os que não
abordassem as variáveis em questão. Resultados: De acordo com os critérios de inclusão e
exclusão pré-estabelecidos na pesquisa, chegou-se ao resultado final de 52 artigos avaliados,
sendo todos laboratoriais, destes foram excluídos dois, restando 35 estudos in vitro revisados
e por fim 15 estudos in silico, ou seja, aqueles que utilizaram a ferramenta computacional de
bioengenharia e análise de elementos finitos. Conclusão: Os pilares em zircônia apresentam-se
como uma excelente alternativa em casos de reabilitações implantossuportadas, devido ao fato
de disporem de elevados valores de resistência mecânica. Em virtude de uma escassez de mais
informações na literatura, faz se necessário mais estudos avaliando a eficiência desses pilares
cerâmicos, principalmemte a longo prazo. Apoio: FAPESP

102

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Overdenture – qualidade de vida
Filipe Dias Avelar, Matheus Braun Salzmann, Maria da Penha Siqueira Assis (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: overdenture, qualidade de vida, prótese.

Introdução: Com o surgimento dos implantes osseointegrados, surgiram novas possibilidades de
reabilitação oral. Dentre as opções de tratamento temos as overdentures, prótese fixa múltipla e
prótese fixa unitárias, estes casos são indicados para indivíduos acometidos por edentulismo parcial
ou total. A ausência dos elementos dentários, pode afetar o indivíduo sistemicamente, assim como
em suas atividades sociais, influenciando negativamente na qualidade de vida. Os implantes propõe
melhorar o conforto, estabilidade da prótese total, função mastigatória e estética. As overdentures
é uma possibilidade de tratamento segura para individuo edêntulos, desde que ocorra um correto
planejamento na colocação dos implantes, dos encaixes e da prótese. Objetivo: Realizar uma
revisão da literatura sobre os benefícios da prótese Overdenture, em paciente desdentado total.
Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de literatura nas bases de dados Scielo, Pub
Med e Portal de Periódicos Capes entre os anos de 1999 a 2017. Resultados: Os resultados
obtidos mostram que a prótese Overdenture é considerada um tratamento de baixa invasividade,
custo reduzido e de fácil manuseio, sendo uma modalidade que contribui para a preservação do
osso alveolar por um maior período de tempo, aumento da eficiência mastigatória, boa estética e
melhora da relação interpessoal. A Overdenture apresenta facilidade na higienização, sendo mais
indicada na reabilitação da mandíbula Conclusão: Conclui-se que a reabilitação com o sistema
Overdenture proporciona: melhor retenção da prótese total, melhor eficiência mastigatória, boa
estética e fonética. Ficou evidente grande melhora da qualidade de vida relacionada à saúde bucal
e geral pela liberdade de comer alimentos mais consistentes obtendo melhor nutrição.
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Comportamento das
cerâmicas odontológicas após
caracterização estética
Emilly Dutra Amaral Meggiolaro, Leonardo Jiro Nomura Nakano, Guilherme da Rocha Scalzer
Lopes, Marco Antonio Bottino, Jefferson David Melo de Matos (Orientador)

Palavras-chave: prótese parcial fixa, cerâmica, materiais dentários.

Introdução: As restaurações livres de metal ganham notoriedade, por apresentarem-se como
uma excelente opção para os casos que buscam uma reabilitação com resultados estéticos
superiores. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo descrever, através de uma revisão
de literatura, as principais cerâmicas e seu devido protocolo de pigmentação. Metodologia:
Foi realizada uma busca bibliográfica nos principais bancos de dados de saúde PubMed (www.
pubmed.gov) e Scholar Google (www.scholar.google.com.br), no qual coletou-se trabalhos que
foram publicados de 1980 a 2020. Foram inclusos estudos in vitro e in silico, relatos de casos,
revisões sistemáticas e revisões de literatura, que trabalhassem com materiais cerâmicos.
Logo, foram excluídos artigos que não tratavam a respeito das características das cerâmicas
odontológicas, restaurações cerâmicas, espessura das restaurações cerâmicas, restaurações
monolíticas, caracterização estética da superfície das cerâmicas e análise das propriedades de
rugosidade e dureza nos materiais cerâmicos. Resultados: As cerâmicas podem ser classificadas
em vítreas, policristalinas e híbridas; nesse contexto, diferentes camadas de caracterização podem
ser utilizadas para cada grupo cerâmico. Além disso, existem inúmeros protocolos de pigmentação
de superfície que se diferem de acordo com a escolha do material. Conclusão: A caracterização
de restaurações cerâmicas torna-se uma rotina clínica, porém estas não são realizadas com um
protocolo que permita a reprodutibilidade do procedimento. Ainda não existe um melhor método
para caracterização da camada superficial de estruturas cerâmicas, uma vez que os dados são
discrepantes na literatura. Portanto, mais estudos são necessários para a camada de coloração
em cerâmica. Apoio: FAPESP
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Estudo retrospectivo do desgaste
crônico dentário em coroas
cerâmicas
Bruno Guimarães Costa, Leonardo Jiro Nomura Nakano, Jefferson David Melo de Matos, Valdir
Cabral Andrade, Guilherme da Rocha Scalzer Lopes (Orientador)

Palavras-chave: cerâmicas, materiais dentários, odontologia

Introdução: As coroas de cerâmica são feitas de material à base de porcelana. Tem como
principal vantagem a cor, que se assemelha àquela dos dentes naturais e é altamente resistente
ao desgaste dentário. Objetivo: O objetivo deste estudo foi identificar a incidência de fraturas
entre coroas unitárias totais de três diferentes sistemas cerâmicos em indivíduos com diferentes
padrões de desgaste dental destrutivo crônico. Metodologia: Por meio da análise de prontuários
clínicos, exames radiográficos e fotografias digitais, um total de 112 coroas protéticas, entre elas,
40 coroas com infraestrutura em óxido de alumínio infiltrado por vidro, 34 coroas feldspáticas
sobre refratário e 38 coroas metalocerâmica com infraestrutura em ouro eletrodepositado, foram
analisadas retrospectivamente, em um intervalo de 120 meses. Resultados: Foram observadas
10 fraturas catastróficas entre os três grupos cerâmicos, distribuídas em 6, 2 e 2 fraturas para os
grupos de óxido de alumínio, feldspáica e metalocerâmica, respectivamente. As variáveis sistema
cerâmico (p=0,24), presença de desgaste dental destrutivo crônico (p=0,91) e localização da
coroa (p=0,86) não apresentaram diferença estatisticamente significativa. No entanto, as variáveis
tempo em função (p=0,01) e vitalidade dental (p=0,04) apresentaram diferença estatisticamente
significativa, mostrando que quando houve falha, esta ocorreu nos primeiros anos da coroa em
função e as coroas em dentes vitais foram mais suscetíveis às falhas catastróficas. Conclusão:
Pode-se concluir que os sistemas cerâmicos avaliados podem ser considerados como alternativas
de material restaurador, mesmo em indivíduos com características clínicas sugestivas de
parafunção. Apoio: FAPESP
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Análise do comportamento
fisiológico da camada de
caracterização de cerâmicas
odontológicas desgastadas
Bruno Guimarães Costa, Leonardo Jiro Nomura Nakano, Guilherme da Rocha Scalzer Lopes,
Marco Antonio Bottino, Jefferson David Melo de Matos (Orientador)

Palavras-chave: prótese parcial fixa, cerâmica, materiais dentários

Introdução: A odontologia tem buscado nas últimas décadas medidas que reduzam os danos
causados pelo desgaste dentário fisiológico, além de alternativas para reabilitar os pacientes que
apresentam tais desgastes utilizando materiais restauradores inovadores. Objetivo: O objetivo
deste estudo foi avaliar o comportamento da camada de caracterização aplicada na superfície
de zircônia de alta translucidez (YZHT), cerâmica feldspática (FD) e silicato de lítio reforçado
com zircônia (ZLS) contra diferentes antagonistas. Metodologia: Discos de cerâmicas monolíticas
(12mm; espessura: 1,2 mm; ISO 6872) foram divididos em 30 dos blocos YZHT e FD e 60 dos
blocos ZLS. Os espécimes foram divididos em 12 subgrupos (n=10) de acordo com os antagonistas:
esteatita, cerâmica híbrida ou zircônia. Foram realizados ciclos mecânicos (1,5x104 ciclos; 15N;
deslocamento horizontal: 6mm; 1,7Hz). Resultados: Há diferença entre a rugosidade final e inicial
(Ra, Rz e Rsm), os dados de perda de massa foram analisados individualmente por ANOVA 2 fatores
e teste de Tukey (α=0,05). A rugosidade das cerâmicas não apresentou diferença estatisticamente
significante antes do desgaste, após a simulação do desgaste o parâmetro Ra não foi afetado
pela interação entre o antagonista x cerâmica (p=0,595). Os parâmetros Rz e Rsm foram afetados
apenas pelos pistões antagonistas (ambos, p=0,000). Conclusão: As simulações aumentaram a
rugosidade das cerâmicas sem que houvesse diferença entre elas no início ou no final dos testes.
A queima adicional (2 etapas) do ZLS2 levou a uma maior quantidade de massa perdida. Logo, o
material restaurador deve ser cuidadosamente selecionado, uma vez que os materiais apresentam
diferentes desempenhos de acordo com o tipo de antagonista. Apoio: FAPESP
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Diferentes materiais restauradores
em próteses implantossuportadas
parafusadas e cimentadas.
Análise pelo método dos
elementos finitos 3D
Amanda Vargas Trindade Roela, Fellipo Ramos Verri, Victor Eduardo de Souza Batista, Eduardo
Piza Pellizzer, Cleidiel Aparecido Araujo Lemos (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: implante dentário, sistema de retenção, material restaurador

Introdução: Ainda existem dúvidas a respeito da influência biomecânica de diferentes sistemas
de retenções e materiais restauradores. Objetivo: Portanto, o objetivo do presente estudo foi
avaliar o comportamento biomecânico das coroas monolíticas e metalocerâmicas parafusadas e
cimentadas na região do tecido ósseo, implantes/componentes. Metodologia: Foram simulados
4 modelos tridimensionais, sendo todos com implantes de hexágono externo (4,1 mm de diâmetro
e 10 mm de comprimento), variando o material restaurador (metalocerâmica ou monolítica em
zircônia) com próteses parafusadas e cimentadas. O tecido ósseo foi obtido através do software
Invesalius e os implantes e componentes foi permitida através do CAD original, simplificado no
programa Rhinoceros. A análise de elementos finitos foi realizada no FEMAP e NeiNastran, e foram
aplicados 200 N de carga axial e 100 N de carga oblíqua. Os resultados foram avaliados pelos
mapas de von mises (implantes e parafusos) e tensão máxima principal (tecido ósseo cortical).
Resultados: Na análise do tecido ósseo, sobre o carreamento axial não foram observadas
diferenças em relação aos diferentes sistemas de retenção e materiais restauradores. Entretanto,
no carregamento oblíquo, foi possível observar um ligeiro aumento das tensões de tração nas
próteses parafusadas, porém, sem influência do tipo de prótese. Maior concentração de tensões
no parafuso protético das próteses cimentadas foram observados em ambos os carregamentos,
porém, não foi observada diferença entre as próteses monolíticas e metalocerâmicas. Assim, as
próteses cimentadas reduziram as tensões no osso cortical pelo carregamento oblíquo, porém,
com maiores tensões na região do parafuso protético. Conclusão: Os diferentes materiais
restauradores não influenciaram na distribuição das tensões em todas estruturas avaliadas. Apoio:
FAPESP 15/24442-8
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Educação em saúde bucal
materno-infantil na estratégia de
saúde da família: intervenções
para a promoção da integralidade
Zildenilson da Silva Sousa, Maria Ocileide de Araújo, Luiza Alana Lopes de Sousa Sampaio, Jady
Julia Patrício de Sousa

Palavras-chave: educação em saúde, saúde bucal, criança

Introdução: A cárie dentária de início precoce e a má oclusão dentária são graves problemas que
afetam de maneira anatômica e fisiológica todo o funcionamento da cavidade oral. Na infância, essas
condições de saúde podem impactar negativamente ocasionando em prejuízos biopsicossociais,
interferindo em uma qualidade de vida adequada. Objetivo: revisar a literatura, identificando as
estratégias adotadas pelo cirurgião-dentista relacionada a promoção, prevenção e diagnóstico
precoce de enfermidades interligadas ao meio bucal na primeira infância. Metodologia: Os
descritores cadastrados no DeCS “educação em saúde”, “saúde bucal” e “criança” foram aplicados
nas bases de dados LILACS e PubMed. O total de estudos encontrados em um período de 5
anos (2015 a 2020) foi de 167, após análise criteriosa dos títulos e resumos foram selecionados
10 artigos. Incluiu-se artigos originais, estudos de caso e controle relevantes ao tema proposto.
Excluiu-se estudos de revisão, artigos repetidos, e sem relação ao contexto temático. Resultados:
O conhecimento adequado sobre instruções de higiene oral demonstra-se eficaz na prevenção
de doenças bucais, contudo, a falta de informação sobre práticas e atitudes de higiene bucal
adequada pode gerar problemas secundários. A articulação dessa gama de conhecimento entre
o profissional da odontologia e os familiares promove a integralidade como um dos princípios
fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS). Conclusão: O cirurgião-dentista tem papel
fundamental na promoção da educação em saúde bucal, através de orientações e estratégias
recomendadas de promoção em saúde é possível prevenir efeitos adversos de caráter negativo
na qualidade de vida de crianças e seus familiares.
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Remoção de manchas brancas
utilizando a técnica de
microabrasão com ácido fosfórico
a 37% e pedra pomes - relato de
caso clínico
Vivianne Oliveira Moreira, Renata Franco de Oliveira Ruela, Caroline Felipe Magalhaes, Renato
Girelli Coelho (Orientador), Andrea Barbosa do Valle Coelho (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: microabrasão, esmalte dentário, ácido fosfórico.

Introdução: Os escurecimentos e defeitos no esmalte dental podem ser oriundos de diversos
fatores entre tais os traumas, fraturas, tratamentos endodônticos ou manchamentos por flúor,
hipoplasia de esmalte e hipocalcificação de esmalte afetando a estética. Este trabalho apresenta
caso de manchas brancas no incisivo por hipocalcificação do esmalte. Objetivo: O objetivo
deste estudo é tentar obter a remoção total ou parcial desta mancha branca no elemento dental,
utilizando procedimento minimamente invasivo. Metodologia: Este caso clínico foi realizando
através da aplicação de uma associação entre ácido fosfórico 37% e pedra pomes misturando-os
de forma homogênea e levando esta pasta na região da mancha superficial. Foi utilizada uma taça
de borracha para polimento coronário á fim de realizar fricção da pasta no esmalte dental. Foram
realizadas 10 aplicações de 19 segundos por sessão. Após cada sessão foi realizado o polimento
dental com pasta para polimento de resinas e feltro. Foram realizadas 04 sessões intercaladas
de 04 dias. Resultados: Após 04 sessões de aplicação da pasta com ácido fosfórico 37% e
pedra pomes foi verificado um resultado positivo com a remoção da mancha dental. Conclusão:
A utilização da técnica de microabrasão com ácido fosfórico 37% associado a pedra pomes
apresentou resultado efetivo na recuperação estética do elemento dental através da remoção de
manchas superficiais sem a necessidade de realização de preparos cavitários, tornando-se uma
técnica eficaz por seu procedimento conservador, simples e resultado estético. Apoio: UNIVALE
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Dente Natal - Abordagem clínica relato de caso clínico
Whyrllene Steine, Maria Esther Suárez Alpire, Cheila Cristina de Souza Jacob Penna, Letícia
Henriques Lopes, Barbhara de Souza Stein

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: dente natal, erupção dentária, tratamento

Introdução: O primeiro dente decíduo surge na cavidade oral, por volta dos seis meses de vida do
bebê. No entanto, algumas exceções podem ocorrer e a criança já apresentar dente ao nascer, e
esses são conhecidos como dentes natais. Também é possível acontecer de um dente erupcionar até
o primeiro mês de vida da criança, e nesse caso ele é conhecido como dente neonatal. Posicionam
com maior frequência na região anterior da mandíbula, mas podem estar presentes também na
parte superior e nas regiões posteriores. Ulcerações traumáticas nas superfícies e bordas da
língua do bebê, geralmente são encontradas associadas a essa alteração. Costumam apresentar
mobilidade, pelo fato de não estarem totalmente desenvolvidos. Assim existe o risco de soltar, ser
aspirado e deglutido pela criança Objetivo: Apresentar um caso clínico da presença de um dente
natal em um recém nascido, que apresentava mobilidade e causou ulcerações na língua do bebê
Metodologia: Paciente T.C.S.R, gênero masculino, com vinte e dois dias de vida, compareceu ao
hospital, acompanhado pela mãe, onde essa relatou presença de dor e dificuldade de alimentar
pelo bebê. Ao exame intraoral constatou-se presença de ulcerações na borda inferior da língua, e
presença de dente natal na cavidade oral Resultados: Após a realização da exodontia do dente
natal, a mãe relatou que houve alívio da dor e melhora na alimentação do bebê. Conclusão: A
presença de dente natal pode causar lesão traumática na cavidade oral do recém-nascido, pode
dificultar a amamentação, comprometendo a alimentação do bebê, levando a desidratação e perda
de peso. Também pode provocar lesões maiores na mama da mãe no momento da amamentação.
Cabe ao dentista um diagnóstico correto, para decidir o momento correto para a remoção do
elemento.
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A ludicidade como proposta de
humanização no atendimento
odontológico infantil: relato de
experiência
Saul Martins de Paiva, Ueslei Jardiel Rego Silva

Palavras-chave: saúde bucal, ludicidade, crianças, humanização

Introdução: As atividades lúdicas são ferramentas que vêm contribuir de forma fundamental para a
melhoria da autoestima, podendo reduzir os fatores estressores e, consequentemente, minimizando
a ansiedade e a angústia presentes no cotidiano. Atividades lúdicas fazem aflorar a expressão de
sentimentos, a comunicação e a interação social. Sendo assim, ela pode provocar nos indivíduos
vários benefícios, como por exemplo, trabalhar as emoções, desenvolver a afetividade, estimular
a convivência, diminuir os níveis de ansiedade e angústia, além de exercitar funções psíquicas
e cognitivas. Objetivo: Descrever a importância das atividades lúdicas para o alcance de bons
resultados no atendimento ás crianças na UBS CENTRO localizada na Cidade de Dom Basílio,BA, que sedia o PERMUSF (Programa de Residência Multiprofissional Regionalizado em Saúde
da Família). Metodologia: Trate-se de um relato de experiência da Equipe de Saúde Bucal nos
cuidados a usuários da Atenção Básica no SUS. Resultados: A humanização é o pilar sustentador
de todas as atividades do PERMUSF e é sempre vista como referência para a condução de tudo o
que é feito, desde a entrada do paciente na UBS, até a saída do consultório. Algumas técnicas de
ludicidade são usadas e vem mostrando efeitos positivos. No consultório são usados o jaleco de
super-heróis, como o do “Flash”, “Capitão América”. É comum que as crianças ao adentrarem no
consultório já começam a chorar, mostrando rejeição, medo, angústia e aversão ao local. O uso da
música tem surtido efeito positivo, contribuindo para propiciar um ambiente mais acolhedor e leve.
Conclusão: A atividade lúdica é um facilitador em saúde que tem grande poder de influenciar a
criança em vários aspectos, dentre eles os psicossociais, por meio de atividades que proporcionem
uma assistência mais humanizada.
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Tratamento cosmético do
sorriso pela associação de
clareamento dental, microabrasão
e fechamento de diastema
Suéllen Gomes Siqueira, Eliseu Aldrighi Mnchow, Natália Moreira Teixeira, Werônica Jaernevay
Silveira Mitterhofer (Orientador), Laísa Araujo Cortines Laxe (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: estética do sorriso, fluorose dental, técnicas minimamente invasivas

Introdução: A Odontologia vem crescendo muito no campo da estética, pois a procura de
procedimentos estéticos para aprimorar a aparência do sorriso tem se tornado frequente. Objetivo:
Este caso clínico teve por objetivo relatar os procedimentos estéticos realizados a fim de se
devolver a harmonia do sorriso de uma paciente. Metodologia: O presente caso foi aprovado em
Comitê de Ética (parecer 2.478.968), tendo o seguinte histórico: paciente N.M.T., sexo feminino,
23 anos de idade, procurou atendimento odontológico devido à sua insatisfação com a aparência
do sorriso, principalmente relacionada à presença de manchas de fluorose generalizadas e de
um diastema entre os dentes 11 e 21. Considerando-se que a paciente apresentou ausência de
sintomatologia e qualquer alteração radiográfica, o plano de tratamento foi definido na seguinte
ordem: (1) clareamento associado usando-se gel a base de peróxido de hidrogênio 35% (técnica
de consultório; Whiteness HP Blue) e gel a base de peróxido de carbamida 22% (técnica caseira
supervisionada; Whiteness Perfect) durante 3 semanas; (2) microabrasão das manchas de fluorose
utilizando-se uma mistura 1:1 de gel de ácido fosfórico 37% e pedra pomes, a qual foi aplicada com
15 repetições de 5 s cada durante 2 sessões clínicas; e (3) fechamento do diastema com resina
composta direta (Filtek™ Z350XT; 3M ESPE) e seguindo-se técnica da muralha,sem preparo
prévio do dente. Resultados: Após procedimentos de acabamento e polimento, obteve-se um
resultado estético agradável, resolvendo as insatisfações da paciente. Conclusão: Assim sendo,
conclui-se que a associação entre as técnicas minimamente invasivas aqui relatadas apresenta
potencial aplicação para o tratamento cosmético do sorriso, oferecendo previsibilidade de resultado
e simplicidade técnica.
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Atenção odontologica
multidisciplinar na Síndrome de
Prader- Willi: relato de caso
Raissa Soares Loiola, Maria Klara Silva de Lacerda, Larissa Victor Domingues Tavares, Mylene
Quintela Lucca (Orientador), Valeria Cristina Rezende Terra (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: odontologia, prader-wilii, pacientes especiais.

Introdução: Essa síndrome se caracteriza por um distúrbio genético raro, como resultado da perda
da expressão gênica no cromossomo paterno, considerada uma desordem neurocomportamental.
Apresenta como características a hipotonia, hipogonadismo, hipertensão arterial, hiperfagia, baixa
estatura, escoliose, obesidade, dificuldade de aprendizagem e da fala, entre outros. Objetivo:
Reportar um caso clínico do atendimento interdisciplinar de paciente com Síndrome de Prader Willi
assistida pela equipe de profissionais e acadêmicos no PAOPE/UNIVALE. Metodologia: Foram
utilizados dados secundários do prontuário da paciente, registrados no período de 2011 a 2016.
Resultados: Paciente K.K.G.B., sexo feminino, leucoderma e 07 anos de idade. Nasceu de parto
normal, a termo, com 2,5 Kg e anóxia perinatal. Ficou 60 dias internada em UTI com ventilação
mecânica onde foi diagnosticada. Em sua última consulta a paciente caminhava com dificuldade,
articulava poucas palavras, hiperatividade e quadro de obesidade, fazendo uso de Turan T4 e
Topiramato. Ao exame clínico observou-se a perda precoce da dentiçãodecídua e lesões cariosas
extensas nos primeiros molares permanentes. Foram realizadas 11 sessões odontológicas durante
esse período, e os seguintes procedimentos: restaurações dentárias, exodontias e tratamento
periodontal. Em todas as sessões a paciente apresentou-se inquieta e resistente ao tratamento.
Conclusão: As pessoas com a Síndrome de Prader Willi devem receber atenção multidisciplinar
durante toda sua vida, visando prevenir e intervir precocemente nascomorbidades inerentes à
essa condição e a promoção da saúde geral e bucal Apoio: UNIVALE
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Síndrome de Burnout em
graduandos de odontologia em
um campus em implantação
Luany Tavares Faquini, Alison Araújo de Freitas Lima, Valéria de Oliveira, Mabel Miluska Suca
Salas, Luiz Eduardo de Almeida(Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: burnout, estudante de odontologia, estresse

Introdução: A Síndrome de Burnout (SB) se caracteriza como um fenômeno psicossocial, resultado
da incapacidade de adaptação e enfrentamento a estressores laborais (exaustão emocional,
despersonalização e baixa realização profissional) ao qual o profissional é exposto cronicamente
Objetivo: Mensurar a prevalência de Síndrome de Burnout (SB) e evidenciar as possíveis
associações entre os fatores estressores, junto aos acadêmicos de Odontologia do campus de
Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-GV) Metodologia: Tratase de um estudo transversal, aprovado pelo CEP da UFJF sob nº 2.870.004, foram incluídos
acadêmicos do curso de odontologia frequentes com idade mínima de 18 anos. Empregamos o
Inventário de Burnout Maslach (IBM) adaptado, com 15 questões e questionário autoaplicáveis para
características sociodemográficas, acadêmicas, comportamentais e de percepção dos estudantes
com 31 perguntas. Resultados: Participaram do estudo 253 estudantes com taxa de adesão de
67,90%. Os dados sociodemográficos, acadêmicos, comportamentais obtidos foram: 73,71% do
sexo feminino, na faixa etária de 21-25 (59,17%), sem filhos (98,02%), residindo com amigos
(56,52%), sem nenhum tipo de auxílio/bolsa (74,70%). Na análise multivariada foram incluídas
as subescalas do IBM demonstrando que a maior chance de Burnout esteve associada a ter
filhos (RP 1.15 IC95%[1.03:1.30]), a alta despersonalização (RP 1.36 IC95% [1.22:1.52]), baixa
realização profissional (RP 1.22 IC95% [1.03:1.44]). O recebimento de auxílio e/ou bolsa (RP 0.96
IC95%(0.93:0.99]) e a maior idade (24 a 51 anos) (RP 0.93 IC95% [0.88:0.99]) diminuíram as
chances de Burnout. Conclusão: A prevalência de SB foi baixa, associada às características como
ter filhos, ao não recebimento de auxilio, a percepção de despersonalização alta e baixa realização
profissional.
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Eficácia da terapia fotodinâmica
associada à SRP para tratamento
de periodontite crônica em
pacientes diabéticos: uma revisão
de literatura
Lucas Nogueira Ramos, Amanda Alves Ramos, Gabriela Alves Ramos, Danielle Braga de Souza

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: periodontite crônica, terapia fotodinâmica, pdt, srp.

Introdução: Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 apresentam risco até três vezes maior de
desenvolver periodontite crônica em comparação com não diabéticos, além de ser relatado um
aumento da prevalência e gravidade da doença periodontal para aqueles com baixo controle de
índice glicêmico. O tratamento considerado padrão ouro para melhorar a inflamação periodontal
é raspagem e alisamento radicular (SRP). Contudo, esse tratamento muitas vezes não é capaz
de eliminar completamente a infecção. Dada essa limitação, esse tratamento é combinado com
recursos alternativos, como a antibioticoterapia local ou sistêmica, que apresenta limitações de
resistência bacteriana e efeitos colaterais. Nesse contexto, novas alternativas têm sido propostas,
como a terapia fotodinâmica (PDT), que visa combater microrganismos associados à periodontite
crônica. Objetivo: Averiguar se a PDT, juntamente com a SRP é capaz de beneficiar pacientes
diabéticos com periodontite. Metodologia: Realizou-se buscas na literatura com os descritores
(PDT) OR (photodinamic therapy) AND (treatment) AND (chronic periodontitis) AND (diabetes
mellitus). Foram encontrados 8 artigos em língua inglesa e com publicação nos últimos 5 anos
nas bases Pubmed e Portal Capes. Desses, apenas 6 foram selecionados para essa revisão.
Resultados: Dois artigos mostraram que a PDT foi eficaz enquanto adjuvante no tratamento da
periodontite crônica em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Porém, nos demais artigos, a
PDT não apresentou resultados significativamente diferentes quando comparada ao tratamento
tradicional, com emprego apenas da SRP. Conclusão: As evidências sugerem a PDT associada
a SRP gera melhoria dos parâmetros clínicos periodontais em comparação com apenas a SRP,
embora esse fato ainda permaneça controverso, o que aponta a necessidade de estudos mais
amplos.
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Influência da dor dentária na
qualidade de vida e fatores
associados em um grupo
de crianças com dentição
permanente
Lisa Morais Fernandes Oliveira, Leiliane de Oliveira Costa, Ranam Moreira Reis, Mabel Miluska
Suca Salas (Orientador), Valéria de Oliveira (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: dor dentária, qualidade de vida, crianças.

Introdução: A dor dentária considerada um sintoma, ou consequência, mais comum da presença
de agravos bucais, tais como cárie dentária e doença periodontal podendo afetar a interação social,
atividades cotidianas e ter um impacto negativo na qualidade de vida. Objetivo: O objetivo deste
estudo foi determinar a prevalência de dor dentária, os fatores associados e influencia na qualidade
de vida de um grupo de escolares de 8-10 anos. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal
com amostra de conveniência realizado em uma escola municipal em Governador Valadares/MG.
A amostra foi de 75 crianças cujos pais assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.
Seis acadêmicos de odontologia previamente treinados realizaram exames clínicos. A percepção
de dor dentaria foi referente aos últimos 6 meses. O questionário, previamente testado, incluiu
questões sociodemográficas e comportamentais. A análise foi descritiva e analítica através do uso
do teste qui-quadrado, Fisher ou tendência linear. Resultados: A maioria das crianças foram do
sexo feminino (52,6%), renda familiar de 1 e 3 salários mínimos (56,5%) e mães com 10-12 anos
de estudo (58,7%). Na amostra a prevalência de dor nos últimos 6 meses foi de 30,7%. A maior
prevalência de dor dentaria esteve associada ao relato de dor dentaria no ultimo mês(p<0.001),
ao maior incomodo dentário (p<0.005), tempo maior para comer, dificuldade para morder, falar,
dormir, faltar a aula e não prestar atenção à aula (p<0.001). A dor dentaria esteve associado ao
domínio categorizado de limitações funcionais (p<0.025) e sintomas orais (p<0.01). Conclusão:
A experiência de dor dentária nos últimos 6 meses das crianças estudo foi alta e influenciou a
qualidade de vida nos domínios de limitações funcionais e sintomas orais, relacionando-se ao
relato de dor dentária nas 4 últimas semanas.
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Bruxismo na infância: uma
revisão de literatura
Ingryd de Almeida Silva, Gabriela Alves Ramos, Amanda Alves Ramos, Lucas Nogueira Ramos,
Danielle Braga de Souza

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: bruxismo, infância, cuidados odontológicos.

Introdução: O bruxismo é caracterizado pelo ranger ou apertar dos dentes, e é considerado um
comum distúrbio do sono que pode ocasionar sérios problemas ao indivíduo, especialmente no
sistema estomatognático, como danificação dentária, cefaléias, dores musculares e disfunções
temporomandibulares. Essa disfunção acomete principalmente adolescentes e jovens,
acontecendo também em crianças. Sua etiologia é considerada complexa e multifatorial, entendidas
principalmente como idiopáticas ou associados a distúrbios psicológicos. Na infância, assim como
nas demais faixas etárias, pode está relacionada ao estresse e a ansiedade, porém, por se tratar
de crianças, estas não conseguem perceber a disfunção, podendo ocasionar diversos danos a sua
saúde. Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica acerca do bruxismo infantil. Metodologia: Foi
realizada uma revisão bibliográfica, com buscas avançadas nas bases de dados ScholarGoogle
e PubMed de artigos originais, utilizando os descritores “bruxism AND childhood” e selecionados
11 artigos publicados nos últimos 5 anos. Resultados: O bruxismo infantil apresentou-se como
principal fator a ansiedade, experiências traumáticas na infância e a má qualidade do sono.
Percebeu-se também a maior ocorrência em meninas, pois atingem a maturidade na articulação
verbal mais precocemente. Nesses casos o tratamento cognitivo-comportamental é o recomendado.
É necessário também um monitoramento pelos pais do comportamento parafuncional prejudicial
da criança. Conclusão: O bruxismo apresenta características próprias e individuais, sendo assim
importante o conhecimento do cirurgião dentista acerca do tema, especialmente em crianças, visto
que seu tratamento pode ser mais complexo. Apoio: UNIVALE
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Aspectos relevantes na atenção
Odontológica a pacientes com
Transtorno do Espectro Autista
(TEA)
Kíssilla Apolinário Marchezi, Ludmila de Cássia Ferreira Felix, Gabriel Neivaldo da costa, Raiany
Tavares Paiva, Mylene Quintela Lucca (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: transtorno espectro autista (tea), saúde bucal, cárie dentária.

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por um grupamento de
problemas do desenvolvimento neurológico, que inclui o convívio social afetado, a comunicação e os
modelos comportamentais. O TEA está presente em todos os grupos socioeconômico-culturais e a
participação da família se torna um fator importante de suporte e contribuição durante o tratamento
odontológico, pois em alguns casos, pode existir uma dificuldade para o clínico detectar outros
desconfortos subjetivos que esses pacientes não conseguem expressar com precisão. Objetivo:
Esse trabalho tem como objetivo revisar a literatura publicada sobre o TEA, enfatizando o uso de
medicamentos, dieta e higiene bucal. Metodologia: No presente estudo foi realizada uma revisão
de literatura sobre o tema, levantando informações relacionados com o tema nas seguintes bases
de dados: LILACS, MEDLINE, BBO, SciELO. Dentre as estratégias de buscas utilizadas incluíram
o uso dos termos: “autismo”, “assistência odontológica”, “saúde bucal. Após a análise dos estudos
foram selecionadas 34 referências de 1945 a 2020, como base para a construção da revisão.
Resultados: As pessoas com TEA necessitam de um acompanhamento multidisciplinar com o
objetivo de estabelecer estratégias e intervenções necessárias para o desenvolvimento das suas
habilidades e autonomia nas atividades de vida diária e consequentemente uma melhor qualidade
de vida. Conclusão: A dificuldade na abordagem e interação do profissional com os pacientes
com TEA, estão relacionadas aos modelos comportamentais e a hipersensibilidade sensorial e
que existe uma correlação entre higiene bucal satisfatória com baixo índice de CPO-D nesses
pacientes.
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Odontalgias de origem não
odontogênica
Daniel Nunes de Siqueira, Carla Karine dos Santos, Gustavo Henrique Ramos Rody, Victor Aranda
Xavier, Rosimary Almeida Ferreira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: odontalgia não odontogênica, dor orofacial, dor heterotópica.

Introdução: As odontalgias assumem posição de destaque quando se tratando das dores orofaciais,
devido à sua prevalência, características fisiopatológicas e diferentes formas de manifestação.
À luz dessa definição, pode-se classificar as odontalgias em dores de origem odontogênica –
pulpar e periodontal – e odontalgias de origem não odontogênica, nos casos que envolvem dores
mais complexas onde a fonte da dor não está nos dentes. Objetivo: Apresentar e descrever as
odontalgias de origem não odontogênica, de modo que o cirurgião-dentista possa discernir as
dores da região orofacial e estabelecer corretos diagnósticos e planos de tratamento. Metodologia:
Trata-se de um levantamento de periódicos publicados nas bases de dados SciELO, PubMed,
Portal de Periódicos CAPES e Google Acadêmico. Foram selecionados 15 artigos, publicados
no período de 2008 a 2020, que abordam o tema proposto. Resultados: As odontalgias de
origem não odontogênica são consideradas dores heterotópicas, uma vez que a origem difere do
local da dor. Em geral, os fatores etiológicos não estão aparentes, a provocação local do dente
não aumenta a dor e o bloqueio anestésico do mesmo não alivia o sintoma. Não tendo origem
odontogênica, a dor não irá responder ao tratamento dentário. Existem casos em que a dor pode
advir dos músculos, ser cardíaca, sinusal, neurovascular, neuropática, neoplásica ou psicogênica.
Conclusão: Desconhecer como se manifestam as dores dentárias pode levar o cirurgião dentista
a concluir diagnósticos equivocados, bem como realizar tratamentos indevidos. Dado isso, é
imprescindível considerar o diagnóstico diferencial da dor odontogênica em conjunto com a não
odontogênica, com uma história detalhada da dor, testes de vitalidade e exames complementares
a fim de executar o plano de tratamento ideal e prevenir, assim, iatrogenias. Apoio: UNIVALE
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Frenotomia lingual em recémnascido
Filipe Dias Avelar, Carla Karine dos Santos, Maria Klara Silva de Lacerda, Suzany Loss Marcellino,
Armando Lacerda Gobira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: frenotomia; freio lingual; recém-nascido; procedimento cirúrgico.

Introdução: A língua atua ativamente nas funções estomatognáticas do corpo humano, e o freio
lingual conecta a língua ao assoalho da boca, permitindo sua movimentação, ele sendo curto e/ou
anteriorizado pode impossibilitar realização de suas atividades, principalmente aos lactentes de
usufruir de um aleitamento completo e adequado. Podendo causar de incomodos no seio materno
durante a amamentação à dificuldades no ganho de peso, desmame precoce e comprometimento
no desenvolvimento da criança Objetivo: Discutir, por meio de uma revisão de literatura e um
relato de caso clínico, a realização da frenotomia lingual em neonatos evidenciando a importância
da multidisciplinaridade no diagnóstico, tratamento e qualidade de vida do indivíduo. Metodologia:
Trata-se de um estudo de revisão de literatura em periódicos completos, nacionais, na íntegra e
publicados nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico entre os anos de 2013 à 2018.
Os descritores utilizados foram: frenotomia; freio lingual; recém-nascido; procedimento cirúrgico.
Resultados: Os movimentos musculares de protusão e retração repetitivos, durante o aleitamento
natural, é capaz de induzir positivamente o crescimento mandibular. Além do comprometimento
das funções orofaciais, o mais comum é o fonético. Distúrbios de fala e a estética deficiente que
um freio curto e/ou anteriorizado pode apresentar, vão interferir negativamente na vida social do
indivíduo. Conclusão: É imprescíndivel saber reconhecer e diagnosticar variações da normalidade
em estágios precoces, que torna obrigatório por lei o “Teste da Linguinha”, que deve ser realizado
em até 24 horas após o nascimento, para que, assim, procedimentos como a frenotomia possam
ser realizados com danos mínimos ao cliente.
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Diminuição do fluxo salivar em
idosos: principais fatores
Hugo Meira Caldeira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: xerostomia, idoso, fluxo salivar

Introdução: A saliva é um fluido essencial para saúde bucal. Contém enzimas e proteínas, que
atuam como agente de auto limpeza, lubrificante, neutralizador do pH após alimentação, auxiliar
na fonação, deglutição, estabilização e conforto no uso de prótese. A redução do fluxo salivar em
idoso contribui para a formação de saburra lingual, mau hálito, aumento da susceptibilidade a
infecções na mucosa, além de criar um meio favorável para bactérias cariogênicas, intolerância
ao uso de prótese, diminuição na lubrificação dos tecidos bucais, cuja ação de autolimpeza fica
afetada, redução na mobilidade da língua, dificuldade na mastigação e na deglutição dos alimentos
e alteração na sensação do sabor. Objetivo: Identificar os fatores que influenciam na diminuição
do fluxo salivar em idosos. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com
buscas nas bases de dados Pub Med e no LILACS. Os descritores utilizados foram: xerostomia,
elderly, salivary fluid. Resultados: Selecionou-se 26 artigos que atendiam aos critérios de inclusão
estabelecidos. Observou-se que os fatores que podem influenciar na diminuição do fluxo salivar
em idoso são: envelhecimento, medicações (anti-hipertensivos, antidepressivos, os ansiolíticos,
anticolinérgicos, os anti-histamínicos), doenças auto imune e tratamento radioterápico de câncer
cabeça e pescoço. Conclusão: Conclui-se que dentre os fatores que mais acarretam a redução
do fluxo salivar em idoso, destaca-se o uso de vários medicamentos (polifarmácia), frentes aos
demais fatores. O cirurgião dentista deve atuar junto a equipe multidisciplinar, buscando minimizar
efeitos colaterais mais frequentes, que a diminuição do fluxo salivar causa no indivíduo idoso,
contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida. Apoio: UNIVALE

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

121

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Levantamento de literatura sobre
os efeitos da osteoporose na
cavidade bucal e a contribuição
do cirurgião dentista
Amanda Alves Ramos, Gabriela Alves Ramos, Lucas Nogueira Ramos

Palavras-chave: odontologia, osteoporose, radiografia panorâmica, manejo clínico.

Introdução: A osteoporose caracteriza-se pela taxa de reabsorção óssea maior que a de formação,
levando a fragilidade óssea e maior suscetibilidade a fraturas. Vários estudos vêm sendo realizados
no intuito de utilizar as radiografias dentárias panorâmicas no diagnóstico da osteoporose. Desse
modo, a avaliação do rebordo mandibular pelo clínico poderia contribuir no diagnóstico precoce da
doença possibilitando um encaminhamento para um tratamento mais específico. Objetivo: Realizar
uma Revisão de Literatura sobre o possível diagnóstico da osteoporose por meio da radiografia
panorâmica e sua influência em procedimentos odontológicos. Metodologia: Para a localização
das referências, utilizou-se os descritores “osteoporose”, “odontologia” e “radiografia panorâmica”
nas plataformas SciELO, PubMed e ScholarGoogle, selecionando-se 10 artigos. Resultados: Ao
analisar as radiografias panorâmicas os pacientes com osteoporose apresentaram baixa massa
óssea, alterações no número de dentes presentes, na espessura cortical e na reabsorção óssea
alveolar quando comparados aos valores de base. O osso osteoporótico pode influenciar diversos
procedimentos odontológicos, como: em implantes osseointegrados a osseointegração pode ser
prejudicada; nos pacientes edêntulos e portadores de osteoporose a reabsorção óssea alveolar
pós-exodontia pode ser aumentada; pode causar alterações periodontais, levando à mobilidade
dentária e a perdas dentárias. Conclusão: Conhecer, compreender e auxiliar no diagnóstico
da osteoporose contribui significativamente no tratamento da doença, uma vez que a detecção
precoce pode aliviar efeitos adversos inconvenientes. Assim, referendar esses pacientes com má
qualidade óssea bucal para o médico é fundamental para a realização de um tratamento mais
eficaz.
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Atendimento odontológico ao
paciente oncológico no atual
contexto de crise sanitária:
estratégias de prevenção ao SarsCoV-2
Zildenilson da Silva Sousa, Maria Ocileide de Araújo, Jady Julia Patrício de Sousa, Luiza Alana
Lopes de Sousa Sampaio

Palavras-chave: contenção de riscos biológicos, infecções por coronavirus, hospedeiro
imunossuprimido, saúde bucal

Introdução: O Sars-CoV-2, agente etiológico do COVID-19 é um vírus advindo da subfamília
dos betacoronavirus com capacidade de gerar danos fisiológicos severos a saúde. Os pacientes
imunocomprometidos estão enquadrados como grupo de risco a essa infecção, assim sendo, a
atenção a biossegurança é um fator a ser seguido criteriosamente visando a contenção deste risco
biológico. Objetivo: Revisar a literatura identificado as estratégias de contenção do coronavírus
visando o atendimento odontológico ao paciente oncológico. Metodologia: Os descritores
cadastrados no DeCS ‘infecções por Coronavirus’ ‘hospedeiro imunossuprimido’ e ‘saúde bucal’
foram aplicados nas bases de dados LILACS, PubMed e SciELO. Após análise dos títulos e
resumos foram selecionados 7 artigos publicados em 2020. Incluiu-se estudo originais. Excluiu-se
artigos repetidos e sem relação ao contexto temático. Resultados: O controle da infecção cruzada
através de aerossóis na pratica odontológica deve ser levando em consideração, tendo em vista
a alta disseminação dessas gotículas a longos alcances e períodos prolongados no ambiente
de atuação. Os procedimentos de urgência e emergência devem ser rigorosamente seguidos
visando recuperar a saúde bucal do paciente imunocomprometido, seguindo as devidas medidas
de biossegurança. A realização de triagem de procedimentos é um fator importante, no qual os
procedimentos eletivos nesta fase não devem ser realizados nesses pacientes. Conclusão: Nessa
fase crítica de crise sanitária mundial é fundamental que o a equipe odontológica possa seguir os
protocolos e diretrizes recomendado pelas autoridades em saúde para o atendimento odontológico,
preservando a saúde do paciente oncológico e contribuindo para a redução do avanço da infecção
em escala mundial.
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Prevalência de cárie não tratada
e fatores associados em crianças
com dentição decídua
Aline de Souza Queiroga, Sarah dos Santos Barbosa, Desirée Almeida Sausmikat, Janaina Cristina
Gomes, Mabel Miluska Suca Salas

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: cárie dentária, dentes cariados, pré-escolares, ceo, má-oclusão.

Introdução: Estudos demostraram que na dentição decídua a cárie não tratada é altamente
prevalente nas crianças. Cárie não tratada pode impactar negativamente a qualidade de vida,
assim como a dieta consumida pelas crianças. Objetivo: O objetivo foi determinar a prevalência
de carie não tratada e os fatores associados em crianças pré-escolares com dentição decídua em
governador Valadares. Metodologia: O presente estudo de tipo transversal, teve como população
alvo crianças com dentição decídua entre 1 e 6 anos de duas creches municipais de Governador
Valadares. Previamente o estudo foi submetido ao comitê de ética (CEP nº 2.740.143). Para
formar parte da amostra os pais ou responsáveis assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido. Dois examinadores foram treinados para o exame clinico sendo usado o índice ceo-d
e posteriormente categorizado em ausente e presente. Um questionário baseado na literatura e
previamente testado, incluiu informações sociodemográficas e comportamentais e foi preenchido
pelas mães ou responsáveis. A análise estatística foi descritiva e inferencial bivariada usando
teste de Qui-quadrado, Fisher e/ou de tendência linear, nível de confiança de 5%. Resultados:
Participaram do estudo 97 crianças. A maioria das crianças eram do sexo feminino (53,6%),
tinham 5 e 6 anos de idade (42,6%), cor de pele preta/parda (60.4%) e eram de famílias com
renda inferior a 1 salário mínimo (56,5%). A experiência de cárie foi 26,6%. A carie não tratada
foi observada em 24,1% das crianças. Após analise inferencial a maior prevalência de cárie não
tratada esteve associada a idade, aumentando com idade, com a presença de overjet maxilar
(p<0,001). Conclusão: Nas crianças do estudo, a prevalência de cárie e de cárie não tratadas na
dentição decídua foi alta, e esteve associada à maior idade e overjet maxilar.

124

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Citotoxicidade de cimentos
endodônticos sobre célulastronco de polpa dental
Luany Tavares Faquini, Patrícia Yanne de Oliveira, Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho, Caroline
Felipe Magalhaes, Mariane Floriano Lopes Lacerda (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: células-tronco, citotoxicidade, células-tronco da polpa dentária

Introdução: A odontologia vem, ao longo dos anos, buscando materiais que sejam bem
tolerados pelos tecidos apicais, capazes de favorecer um bom prognóstico e que apresentem
efeito antimicrobiano. Como as células-tronco podem entrar em contato direto com cimentos
endodônticos utilizados rotineiramente, estes materiais não devem ser lesivos a estas células.
Objetivo: Avaliar a citotoxicidade dos cimentos endodônticos Pulp Canal Sealer® e Sealer 26®
sobre células-tronco de polpa dental de dentes decíduos (SHED). Metodologia: As SHED foram
cultivadas e os cimentos testados foram inseridos em tubos capilares esterilizados (grupo de
teste), de modo que seu contato com a suspensão celular passou a ser padronizada e tubos
capilares vazios foram utilizados em culturas de controle. Para a avaliação da viabilidade celular,
o ensaio MTT foi utilizado e os testes foram realizados às 24 e 48 horas. O Trypan Blue também
foi utilizado para analisar a citotoxicidade dos biomateriais. Resultados: Observou-se que as
células do grupo controle e dos grupos teste permaneceram viáveis por 24 e 48 horas pelo ensaio
MTT. Porém, às 48 horas, o cimento Pulp Canal Sealer®, se mostrou citotóxico e notavelmente
diminuiu a viabilidade celular quando comparado com o controle de teste (p < 0,001). As SHED
tratadas com o Sealer 26® mostram-se normais quanto à viabilidade quando comparadas com o
controle em todos os horários testados. O Trypan Blue foi realizado e mostrou que o Pulp Canal
Sealer® teve citotoxicidade reduzindo a viabilidade das células em 98,1%, quando comparadas
ao controle. Conclusão: Uma vez que os ensaios realizados mostraram que o Sealer 26® não
afetou na viabilidade celular, maiores investigações se fazem necessários em relação ao Pulp
Canal Sealer®.
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Revascularização pulpar após
recorrência de trauma - relato de
caso
Vitória Caroline de Oliveira Taborda, Glenda Figueiredo Sena, Camila Abrantes de Araujo, Adriana
de Jesus Soares, Whyrllene Steine (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: rizogênse incompleta, traumatismo recorrente, revascularização

Introdução: O traumatismo dentário, é a etiologia mais comum de necrose da polpa e pode
comprometer a formação da raiz, quando essa estiver no período de formação, sua recorrência é
frequente em crianças. A revascularização pulpar surge como alternativa de tratamento, com intuito
de aumentar a espessura das paredes dentinárias e o comprimento da raiz de dentes necróticos
imaturos Objetivo: relatar um caso clínico de um dente traumatizado, com polpa necrótica e
imaturo, que foi tratado pela primeira vez com revascularização pulpar e sofreu um segundo trauma,
sendo então tratado com uma terapia alternativa de preenchimento Metodologia: Paciente 09
anos, feminino, sofreu trauma dentário caindo da cadeira, há um ano. Na consulta ao dentista,
o diagnóstico de polpa necrosada e ápice aberto foi detectado no elemento 11.O tratamento de
revascularização da polpa foi realizado, e usado uma mistura de hidróxido de cálcio e clorexidina
em gel a 2% como medicação intracanal.Após 1 ano, devido a um novo trauma, paciente retornou
com fratura da coroa e perca do selamento realizado no tratamento anterior. Foi realizado uma
reintervenção no conduto, com terapia alternativa de enchimento (pasta formada por hidróxido
de cálcio, clorexidina em gel a 2% e óxido de zinco), e selamento com resina na cavidade de
acesso Resultados: Após realizado o tratamento, a paciente não apresentou sinais e sintomas no
dente. Na radiografia, apresentou imagens semelhantes as que foram observadas há 1 ano após a
primeira terapia, com resultados satisfatórios Conclusão: A revascularização pulpar é uma terapia
promissora, para o tratamento de dentes com rizogênse incompleta e polpa necrótica. No entanto,
devido ao risco de novo trauma do dente tratado, os profissionais devem sempre buscar novas
alternativas para conduzirem o caso, almejando o sucesso do tratamento

126

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Tratamento com revascularização
pulpar após reimplante dentário relato de caso
Whyrllene Steine, Adriana de Jesus Soares, Camila Abrantes de Araujo, Glenda Figueiredo Sena,
Vitória Caroline de Oliveira Taborda

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: reimplante dentário, revascularização pulpar, rizogênese incompleta

Introdução: A revascularização pulpar é uma alternativa, para o tratamento de dentes com
polpa necrosada e rizogênese incompleta. Dentes avulsionados, devido à possibilidade de
complicações, geralmente não são tratados com essa técnica, porém essa terapia mostrou efetiva
para o tratamento desse caso. Objetivo: Apresentar um caso clínico de um dente em processo
de formação da raiz, com polpa necrosada, que foi reimplantado, e tratado com a terapia da
revascularização pulpar Metodologia: Paciente masculino, 08 anos, sofreu avulsão, no elemento
22, após uma queda. Nos relatos do trauma, revelou que o dente foi reimplantado cerca de 30
minutos após a queda, ficando armazenado em solução salina nesse período. Após uma semana,
quando procurou atendimento, o dente apresentava mobilidade e foi estabilizado. A radiografia
mostrou formação da raiz incompleta. Testes térmicos foram realizados, com resultados não
conclusivos e sensibilidade positiva ao teste de percussão. Devido as respostas dos testes, e a
possibilidade de revascularização de um dente imaturo, na primeira consulta nenhum procedimento
endodôntico foi realizado. Após três semanas, os testes foram repetidos e foram negativos. E a
terapia de revascularização pulpar foi realizada. Resultados: Após o tratamento com a terapia
da revascularização, aos testes clínicos não mostraram sinais ou sintomas relacionados a dor
à percussão e palpação. A radiografia mostrou cicatrização dos tecidos periodontais, evidências
de formação de osso com fechamento e calcificação do ápice do canal radicular Conclusão: A
escolha do tratamento para os dentes imaturos avulsionados e com diagnóstico de necrose pulpar,
deve ser avaliado cuidadosamente. Condições favoráveis de reimplante, podem indicar a terapia
de revascularização pulpar, levando ao sucesso e manutenção do elemento dentário.
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Protocolos de Biossegurança na
Odontologia
Glenda Figueiredo Sena, Vitória Caroline de Oliveira Taborda, Camila Abrantes de Araujo, Barbhara
de Souza Stein, Whyrllene Steine (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: biossegurança, odontologia, protocolo, prevenção

Introdução: Em Odontologia, a biossegurança é definida como um conjunto de medida que incluem
a desinfecção do ambiente, esterilização dos instrumentais e uso correto dos Equipamentos de
Proteção individual (EPI). A contaminação por microrganismos (M.O), no consultório odontológico
representa verdadeira ameaça, devido aos riscos biológicos. Doenças como Aids, Herpes, Hepatite
B, Tuberculose, Covid 19, etc podem ser transmitidas. Potenciais vias de transmissão se dá através
da saliva, sangue contaminado e aerossóis gerados pelas canetas ou ultrassom, presentes em
locais onde as medidas de biossegurança são desconsideradas. Os protocolos de biossegurança
devem ser adotados, como forma preventiva para todos envolvidos no atendimento, minimizando
assim os riscos de contágio de doenças infecciosas para pacientes e profissionais Objetivo:
Salientar a importância dos protocolos de biossegurança, alertar sobre os riscos expostos na prática
odontológica e a maneira de preveni-los. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura por
meio da análise de artigos indexados nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico. Conforme
critérios de inclusão/exclusão foram selecionados 16 artigos sobre o tema, publicados entre 2015
a 2020. Resultados: De acordo com a literatura revisada, para prevenção da transmissão dos
M.O no consultório odontológico, é necessário um comprometimento do profissional e equipe
auxiliar na manutenção das medidas preventivas em relação aos instrumentais e equipamento, ao
ambiente e ao paciente, mantendo a cadeia asséptica. Conclusão: Cabe ao dentista, fiscalizar e
orientar sobre a necessidade de seguir corretamente os protocolos de biossegurança, atentando
ao correto uso dos EPIs, esterilização dos instrumentais, limpeza do ambiente de trabalho visando
o bem-estar de todos envolvidos.
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Hepatite viral na prática
odontológica: uma revisão de
literatura
Gabriela Alves Ramos, Amanda Alves Ramos, Lucas Nogueira Ramos, Danielle Braga de Souza

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: “hepatite viral”, odontologia, imunização; biossegurança

Introdução: Hepatite viral é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, devido a sua
virulência alta e seu grande poder de transmissibilidade. Na prática odontológica, as transmissões
mais comuns são as transmitidas pelos vírus da hepatite B e da hepatite C. Esses vírus são
transmitidos a partir do contato com sangue ou saliva do paciente, cortes com instrumentais,
secreções nasofaríngeas, e, ainda, existem o risco de adquirir o vírus através de aerossóis. Posto
isso, para que os casos de transmissões desse vírus sejam reduzidos, recomenda-se a imunização
contra o vírus por meio de três doses da vacina contra a hepatite B, o uso de equipamentos
de proteção individual e a utilização de antissépticos bucais nos pacientes. Objetivo: Realizar
uma revisão bibliográfica sobre a hepatite viral nas práticas odontológicas. Metodologia: Foram
realizados buscas nas bases de dados PubMed e ScholarGoogle, utilizando os descritores “hepatites
virais” e “odontologia”. Da bibliografia encontrada foram selecionados 5 artigos originais sobre a
temática. Resultados: Grande parte dos cirurgiões dentistas relatou ter feito a imunização contra
a hepatite B, porém ainda há uma significante deficiência nessa cobertura de imunização. Quanto
aos acidentes com pérfuro cortante, a maioria relatou ter se acidentado em algum momento da
carreira e todos estão cientes com o uso de antissépticos bucais. Conclusão: O cirurgião dentista
deve estar apto para atender os pacientes com hepatite, utilizando das medidas de proteção
individual e imunização por meio da vacinação. Faz-se importante também o investimento em
políticas públicas que incentivem e levem essa imunização a todos os profissionais de saúde,
como forma de minimizar a disseminação da doença.
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Avaliação da qualidade de
desinfecção de equipos e mochos
da clínica odontológica da
Faculdade Univértix
Laura Chaves Cotta, Felipe Fernandes de Abreu Guimarães (Orientador)

Palavras-chave: desinfecção, clinica odontológica, álcool 70%, bactérias

Introdução: A infecção cruzada é a passagem de um agente etiológico, de um indivíduo para outro
susceptível. Para impedir essa transmissão são necessários cumprimento de protocolos rotineiros
de biossegurança. Na prática diária os acadêmicos de Odontologia precisam estar preparados
para evitar esse tipo de transmissão. Objetivo: De acordo com os fatos apresentados, o objetivo
desse trabalho será avaliar a qualidade da desinfecção realizada pelos alunos nos equipos e
mochos da Clínica Integrada de Odontologia da Faculdade Univértix (Matipó - MG). Metodologia:
A análise foi feita através da desinfecção feita em três superfícies: bandeja, refletor e sugador,
de 6 equipos de 12 alunos, antes e depois da desinfecção feita com o álcool 70%. Para a coleta
utilizou-se um swab estéril, que foi adicionado em 9 ml de solução salina estéril. Após a incubação
inicial, foi realizada a diluição de 1 ml da solução salina e homogeinizada em 9 ml de solução
salina e inoculado em placas contendo Plate Count Ágar, utilizou-se a técnica de esgotamento
em estrias em meio sólido, após 24 horas de incubação realizou-se a contagem do número de
microorganismos. Efetuou-se a coloração pelo método gram e o teste de catalase. Resultados:
Foi constatado através dessa pesquisa, há existência de bactérias, que foram identificados cocos
gram-positivos e negativos, bastonetes gram-negativos e positivos, cocobacilos gram-negativos e
um bastonete gram-positivo com coloração bipolar que pode causar diarreia em seres humanos. O
teste da catalase foi positivo para todos os microrganismos, menos nos bastonetes gram-positivo
de coloração bipolar. Conclusão: Devido a esses índices é preciso realizar uma orientação maior
aos alunos para utilizar o desinfetante de maneira mais eficaz bem como incentivar e orientar mais
os estudantes na desinfecção das cadeiras e mochos. Apoio: FAPEMIG
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Manifestações bucais da doença
de Crohn
Fernando Gabriel de Araujo Chagas

Palavras-chave: doença de crohn, doença periodontal, doença inflamatória intestinal,
manifestações orais, inflamação

Introdução: A doença de Crohn é descrita como um grupo de alta complexidade das doenças
inflamatórias intestinais, caracterizando-se por lesões e inflamações transmurais que podem
acometer todo o trato gastrointestinal. A doença de Crohn pode apresentar manifestações bucais
em forma de lesões, alterações do fluxo salivar e envolvimento periodontal. Objetivo: Este
trabalho teve como objetivo revisar a literatura sobre as manifestações bucais da doença de
Crohn. Metodologia: Para este artigo de revisão foi realizado uma busca de literatura nas bases
de dados PubMed, Scielo e academic Google, com espaço temporal de 2010 a 2020, utilizando
palavras chaves obtidas de acordo com o descritor em ciência da saúde. Resultados: As lesões
bucais estão presentes em cerca de 46,75% dos pacientes jovens e 22% dos pacientes idosos
com doença de Crohn, podendo ser bastante incômodas, persistentes e de difícil tratamento.
Apresentam-se com diversos aspectos clínicos como: ulcerações lineares ou aftosas, nodularidades
da mucosa e queilite granulomatosa. Essas lesões estão diretamente relacionadas com a doença,
mas podem surgir como complicação da doença de Crohn ou efeitos adversos ao tratamento.
Assim, as deficiências nutricionais consequentes da doença de Crohn podem apresentar sinais
bucais, e lesões liquenóides, angioedema, hipossalivação e disgeusia podem ser secundários
aos medicamentos. É importante ressaltar que as manifestações bucais podem ser os primeiros
sintomas da doença de Crohn, logo, o reconhecimento de seus aspectos clínicos pode contribuir
para um diagnóstico precoce. Conclusão: Cabe ao cirurgião-dentista reconhecer, diagnosticar
e tratar, junto a uma equipe multiprofissional, as manifestações bucais da doença de Crohn,
promovendo melhorias no prognóstico do paciente.
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Manobra de Bastien em Incisivo
inferior direito - relato de caso
clínico
Cheila Cristina de Souza Jacob Penna, Lucas Rodrigues de Moura, Barbhara de Souza Stein,
Letícia Henriques Lopes, Whyrllene Steine (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, manobra de bastien, cirurgia de acesso

Introdução: No tratamento endodôntico, deve-se fazer uma abertura nos dentes, para ter acesso
a câmara pulpar e condutos radiculares. A abertura nos incisivos é preconizada que seja feito na
região palatina ou lingual. No entanto deve ser avaliado se o dente em tratamento, apresenta
alguma restauração ou cáries por vestibular e se existe integridade das outras faces. Levando
em conta esses fatores, pode-se mudar o local do acesso aos canais, determinando a realização
do acesso por vestibular, mantendo a estrutura dentária por palatina. Esse acesso é conhecido
como Manobra ou acesso de Bastien, onde o acesso se dá por cavidades já existente Objetivo:
Apresentar um caso clínico de tratamento do canal, onde o acesso endodôntico foi realizado
pela face vestibular. Metodologia: Paciente M.L.S. feminino, 39 anos, compareceu à clínica da
Faculdade de Odontologia da UNIVALE, com queixa de dor intensa, contínua e espontânea na
região do dente 42. Ao exame intraoral, constatou-se presença de cárie extensa por vestibular,
com exposição da polpa ao meio bucal. Testes térmicos, apresentaram respostas dolorosas com
aplicação de calor e frio. Na radiografia observou-se imagem radiolúcida na coroa do dente, com
envolvimento da polpa. Após anestesia e isolamento do campo operatório, foi feito a remoção do
tecido cariado, acesso a câmara pulpar pela vestibular, limpeza química mecânica e obturação do
conduto. Selamento com ionômero de vidro, e feito encaminhamento. Resultados: Após concluído
a endodontia, houve o alívio da dor. O dente foi restaurado com resina, para restabelecer a estética
e função. Conclusão: Quando há presença de lesões cariosas ou restaurações extensas por
vestibular, pode-se fazer o acesso endodôntico nesse local, mantendo assim a integridade da face
lingual/palatina e deixando o dente menos frágil, diminuindo risco de fratura
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Manifestações bucais do SARSCoV-2 (Covid)
Cheila Cristina de Souza Jacob Penna, Barbhara de Souza Stein, Gleyce Kellem Vieira Alves
Moreira, Issys Oliveira Brito, Whyrllene Steine (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: manifestações bucais, coronavírus, odontologia

Introdução: No final de 2019, um novo coronavírus surgiu (SARS-CoV-2), levando a uma situação
de pandemia mundial, causando uma doença denominada de Covid 19. O vírus é transmitido pelo
contato com partículas virais que pode estar presente nos aerossóis, expelidas em gotículas de
saliva, espirro, tosse e catarro. Apresenta várias manifestações clínicas como tosse, febre, coriza,
perda do olfato e paladar, e também já foram relatadas algumas manifestações bucais. A cavidade
oral apresenta alguns locais, como as glândulas salivares, mucosa de revestimento, gengiva e
língua, com receptores da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), constituindo-se então,
uma possível via de entrada e transmissão do SARS-CoV-2. Objetivo: Relatar manifestações
bucais provocadas pelo SARS-CoV-2, e a importância do Cirurgião-Dentista em diagnosticar essas
alterações. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura por meio da análise de artigos
indexados nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico. Conforme critérios de inclusão/
exclusão foram selecionados 11 artigos sobre o tema, publicados entre janeiro a junho de 2020.
Resultados: De acordo com a literatura revisada, alguns pacientes apresentaram alterações na
cavidade oral acompanhadas de dor, como pequenas úlceras múltiplas ou pontuais no palato,
bolhas na mucosa labial interna, sialadenite, aumento dos linfonodos cervicais, bem como uma
gengivite descamativa que surgiram e desenvolveram durante o período que estavam com o vírus.
Conclusão: O Cirurgião-Dentista tem papel relevante como agente na luta contra a Covid-19.
Deve saber reconhecer e diagnosticar alterações na cavidade oral, provocadas pelo vírus. Novos
estudos sobre o assunto se tornam necessários, para consolidação das medidas de tratamento e
diagnóstico das alterações provocadas pelo vírus.
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Manifestações bucais do SARSCoV-2 (Covid)
Cheila Cristina de Souza Jacob Penna, Barbhara de Souza Stein, Gleyce Kellem Vieira Alves
Moreira, Issys Oliveira Brito, Whyrllene Steine (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: manifestações bucais, coronavírus, odontologia

Introdução: No final de 2019, um novo coronavírus surgiu (SARS-CoV-2), levando a uma situação
de pandemia mundial, causando uma doença denominada de Covid 19. O vírus é transmitido pelo
contato com partículas virais que pode estar presente nos aerossóis, expelidas em gotículas de
saliva, espirro, tosse e catarro. Apresenta várias manifestações clínicas como tosse, febre, coriza,
perda do olfato e paladar, e também já foram relatadas algumas manifestações bucais. A cavidade
oral apresenta alguns locais, como as glândulas salivares, mucosa de revestimento, gengiva e
língua, com receptores da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), constituindo-se então,
uma possível via de entrada e transmissão do SARS-CoV-2. Objetivo: Relatar manifestações
bucais provocadas pelo SARS-CoV-2, e a importância do Cirurgião-Dentista em diagnosticar essas
alterações. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura por meio da análise de artigos
indexados nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico. Conforme critérios de inclusão/
exclusão foram selecionados 11 artigos sobre o tema, publicados entre janeiro a junho de 2020.
Resultados: De acordo com a literatura revisada, alguns pacientes apresentaram alterações na
cavidade oral acompanhadas de dor, como pequenas úlceras múltiplas ou pontuais no palato,
bolhas na mucosa labial interna, sialadenite, aumento dos linfonodos cervicais, bem como uma
gengivite descamativa que surgiram e desenvolveram durante o período que estavam com o vírus.
Conclusão: O Cirurgião-Dentista tem papel relevante como agente na luta contra a Covid-19.
Deve saber reconhecer e diagnosticar alterações na cavidade oral, provocadas pelo vírus. Novos
estudos sobre o assunto se tornam necessários, para consolidação das medidas de tratamento e
diagnóstico das alterações provocadas pelo vírus.
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Coroas endrocrown: uma
alternativa para dentes
posteriores
Carla Karine dos Santos, Daniel Nunes de Siqueira, Elaine Barros Capobiango (Orientador),
Belizane das Gracas Oliveira Maia (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endocrown, restauração adesiva, prótese dentária, dente tratado endodonticamente

Introdução: Com o avanço das pesquisas na odontologia, novos princípios foram introduzidos
para a reabilitação oral. Atualmente, preparos minimamente invasivos, com máxima preservação
tecidual, são fatores essenciais no tratamento protético, aliados à utilização de materiais com
propriedades adesivas. As restaurações adesivas endodônticas – endocrown – são restaurações
indiretas, em monobloco, que utilizam a câmara pulpar de dentes posteriores como meio de
retenção, eliminando o emprego de pinos intrarradiculares e núcleos de preenchimento. Objetivo:
Apresentar a endocrown como alternativa ao desgaste adicional da estrutura dentária na confecção
de próteses dentárias em dentes posteriores tratados endodonticamente. Metodologia: Trata-se
de um estudo de revisão de literatura em periódicos completos e publicados nas bases de dados
PubMed e Portal de Periódicos Capes entre os anos de 2016 a 2020. Resultados: As restaurações
adesivas endodônticas são indicadas para dentes com coroas amplamente destruídas, coroas
clínicas curtas, espaço interoclusal limitado e canais radiculares atrésicos, obstruídos ou muito
curvos. Uma vez dispensando o desgaste dentinário para confecção de retenções intrarradiculares,
essas coroas mantêm a resistência do elemento. Além da preservação da estrutura dental, entre
suas vantagens estão a estética, o menor custo e a simplicidade na técnica. Conclusão: As coroas
endocrown se tornaram uma alternativa promissora na reabilitação estética e funcional de dentes
impossibilitados de receber restaurações convencionais. Portanto, devido aos resultados clínicos
suficientemente satisfatórios tendem a se tornar cada vez mais comuns na prática odontológica.
Apoio: UNIVALE
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As principais comorbidades
orais pré-existentes associadas à
ocorrência da barodontalgia
Caroline Rodrigues Thomes, David Wilkerson dos Santos Silva, Brendo Lorran da Silva Almeida,
Roberta Del Piero Teixeira, Maria Helena Monteiro de Barros Miotto (Orientador)

Palavras-chave: dor; odontologia; pressão atmosférica.

Introdução: O corpo humano é submetido a variações de pressão atmosférica durante atividades
como voos, mergulhos, atividades de montanhismo, entre outras. A barodontalgia define-se como
a sensação de dor aguda no dente causada pela diferença de pressão atmosférica durante a
decolagem ou pouso, que pode levar a vertigem ou até mesmo incapacitação. Ela caracterizase como uma exacerbação de condições orais subclínicas pré-existentes e são considerados
indivíduos com alto risco para essa condição os mergulhadores, pilotos, tripulação de aeronaves
e operários de fundações submersas. Objetivo: Analisar as principais comorbidades orais préexistentes associadas à barodontalgia. Metodologia: Foi realizada uma revisão narrativa da
literatura nas bases de dados bibliográficas Science Direct e Google Scholar utilizando os descritores
“Atmospheric Pressure” e “Dental Pain”, selecionando artigos em inglês e português publicados
entre 2009 e 2020. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 12 artigos foram selecionados.
Resultados: As evidências científicas demonstraram que as comorbidades orais pré-existentes
associadas à barodontalgia referem-se às lesões periapicais, restaurações insatisfatórias,
lesões cariosas secundárias e sinais de bruxismo, demonstrando que é de extrema importância
o diagnóstico diferencial dos casos de barodontalgia, pois pode haver correlação com outras
condições patológicas. Conclusão: O cirurgião-dentista deve estar capacitado para diagnosticar e
realizar uma correta condução do tratamento da barodontalgia. Além disso, pacientes de alto risco
como mergulhadores e pilotos devem ter acompanhamento periódico e manter uma boa saúde
bucal para evitar que a barodontalgia aconteça, sendo a prevenção dessas comorbidades orais o
melhor tratamento.
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Reabsorção inflamatória externa
após luxação intrusiva dentária:
conduta clínica de tratamento
tardio
Andreza Soares Silva, Caroline Felipe Magalhaes, Carolina Oliveira de Lima, Renato Girelli Coelho,
Mariane Floriano Lopes Lacerda (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: traumatismo dentário, reabsorção da raiz, hidróxido de cálcio

Introdução: A reabsorção radicular inflamatória externa (RRIE) é uma das consequências da
necrose pulpar causada pela luxação intrusiva (LI), sendo esta a que apresenta complicações mais
severas. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo relatar um caso clínico de LI associada à
RRIE, que foi submetido ao tratamento endodôntico tardio. Metodologia: A paciente compareceu
ao consultório cinco meses após um trauma, com quadro clínico de luxação intrusiva do dente
21 associada à necrose pulpar, porém, sem sintomatologia. Ao exame radiográfico observou-se
imagem radiolúcida de bordas irregulares compatível com RRIE ao longo da superfície radicular
e presença de rizogênese incompleta. O plano de tratamento foi a realização do tratamento
endodôntico com trocas de hidróxido de cálcio, que ocorreram mensalmente por um ano. Ao
observar a formação da barreira apical e paralisação da RRIE, realizou-se a obturação do canal
radicular. Na tentativa de ocorrer o reposicionamento tardio permitido pela rizogênese incompleta,
optou-se por não realizar nenhum tipo de intervenção cirúrgica ou ortodôntica. Resultados: Após
proservação clínica e radiográfica por 5 anos, o dente encontra-se em função, sem sintomatologia
dolorosa e verificou-se involução dos danos causados pela atividade clástica decorrente do
processo reabsortivo, além da formação da barreira dentinária. Conclusão: Assim, apesar do
tratamento tardio da LI desencadear a formação da RRIE, o tratamento endodôntico foi capaz de
paralisar a extensa reabsorção radicular inflamatória externa, culminando no sucesso clínico e
radiográfico.
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Lesões bucais decorrentes do
Lúpus Eritematoso Sistêmico
(LES): uma revisão de literatura
Bruna de Siqueira Brasiliano, Denise Milena de Moura Silva, Dannykelly Hevile Silva, Ingryd Maria
Tenório da Silva

Palavras-chave: “odontologia’’, ‘’lupus’’, ‘’dentistry’’

Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica com
implicações sistêmicas de longo alcance, que podem afetar, por exemplo, a pele, articulações,
sistema nervoso e mucosas, inclusive a mucosa oral. É imperativo que o Cirurgião-dentista (CD)
esteja familiarizado com a fisiopatologia do LES e suas implicações sistêmicas e orais, já que
esta patologia pode manifestar-se com um caráter mais agressivo e ocasionar diversas lesões
bucais. Objetivo: Identificar na literatura as lesões bucais causadas pelo LES e entender a
importância do CD no tratamento dessas lesões. Metodologia: Revisão de literatura narrativa
e qualitativa, a qual foi desenvolvida mediante busca bibliográfica nas bases de dados SciELO e
BVS utilizando os DeCS: “odontologia’’, ‘’lupus’’, ‘’dentistry’’. O critério de inclusão e exclusão foi
definido por publicações com a amostra temporal dos últimos 13 anos, nos idiomas português e
inglês. Resultados: O Lúpus Eritematoso é uma doença autoimune que, classicamente, pode ser
subdividida em Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e Lúpus Eritematoso Cutâneo (LEC). O LES
tem como característica marcante a inflamação crônica e pode afetar a cavidade bucal de diversas
maneiras: cálculo dental, sangramentos, bolsas, placas eritematosas, ulcerações e máculas
avermelhadas no palato, e os sítios acometidos são a mucosa jugal, os lábios, o palato e a língua.
Dessa forma, enfatiza-se um reforço contínuo do CD com orientações de uma boa higiene bucal,
monitoramento rigoroso de infecções bucais e o diagnóstico precoce de lesões mucocutâneas da
cabeça e pescoço. Conclusão: Conclui-se que o conhecimento dessas patologias pelo CD é de
fundamental importância, cabendo a esse profissional um diagnóstico precoce e orientação do
tratamento adequado.
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Tratamento endodôntico em
incisivo inferior com dois
condutos - relato de caso
Bruno Dornelas Assis da Silva, Karla Richelle Barbosa de Souza, Handrinny Alves Pereira, Lucas
Rodrigues de Moura, Whyrllene Steine (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tratamento endodôntico, anatomia interna, incisivo inferior

Introdução: Para o correto diagnóstico, prognóstico favorável e sucesso na terapia do tratamento
endodôntico se torna necessário conhecer e dominar, a anatomia interna do canal radicular e a
técnica de limpeza/obturação do conduto. Cada grupo de dentes apresenta anatomia interna similar,
mas algumas variações podem ocorrer, podendo interferir no resultado do tratamento. Objetivo:
Relatar um caso clínico de tratamento endodôntico em um incisivo inferior esquerdo, com dois
canais radiculares e lesão periapical. Metodologia: Paciente K.C.P. gênero masculino, 48 anos,
compareceu ao consultório odontológico com indicação de tratamento endodôntico do dente 31.O
dente apresentava sensibilidade dolorosa à percussão, e também quando alimentos sólidos eram
mastigados sobre ele. Durante a avaliação da radiografia inicial e exploração do canal radicular,
suspeitou-se da presença de dois canais. Com a sonda endodôntica e uma lima manual #08, foi
confirmado a presença de dois condutos. Foi realizado a odontometria, obtendo o comprimento de
trabalho para os canais vestibular e lingual. Após a intervenção químico-mecânica do sistema de
canais radicular, realizou-se a obturação dos condutos com guta percha e cimento endodôntico.
Resultados: Com a retirada do material contaminado de dento do conduto, e obturação dos
mesmos, houve uma melhora no quadro da sensibilidade à percussão, cessando o desconforto
do paciente. Tomadas radiográficas e avaliação clínica periódica se tornam necessárias, para
acompanhamento da regressão da lesão. Conclusão: O conhecimento e domínio da anatomia
interna dos dentes, associada à correta técnica de instrumentação, limpeza e obturação, são
fatores que estão ligados ao sucesso do tratamento endodôntico, já que os condutos algumas
vezes podem apresentar variações, não coincidindo com a anatomia externa do dente.
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Análise pelo MEF 3D de dentes
tratados endodonticamente com/
sem férula utilizando diferentes
tipos de retentores
Andreza Soares Silva, Fellipo Ramos Verri, Victor Eduardo de Souza Batista, Eduardo Piza
Pellizzer, Cleidiel Aparecido Araujo Lemos (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: férula, retentor, pinos dentários

Introdução: A reconstrução coronária de dentes tratados endodonticamente é um grande
desafio para o cirurgião dentista, visto que há tipos diferentes de materiais, além de diversas
situações clínicas. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo comparar biomecanicamente
a distribuição de tensão em dentes reconstruídos com pino de fibra de vidro (PFV), fibra de
carbono (PFC) e núcleo metálico fundido (NMF) pelo método dos elementos finitos (MEF) 3D
sob duas situações clínicas (com férula de 2 mm ou sem férula). Metodologia: Para isso, foram
confeccionados três modelos 3D de um incisivo central superior com tratamento endodôntico.
A simulação do bloco ósseo foi feita pelo software Invesalius 3.0, em seguida a imagem foi
exportada para o Rhinoceros 4.0 e FEMAP 10.2 para ser feita a modelagem e simplificação dos
sólidos. Foram aplicadas cargas de (100N) no sentido axial e oblíquo (45º). Após, foram gerados
mapas de von Mises para análises dos resultados. Resultados: Foi possível observar que o PFV
concentrou menos tensão em ambas as direções de aplicações de forças. Modelos sem férula
apresentaram maiores concentrações de tensões ao longo do corpo do retentor para os PFV e
PFC, enquanto que para os NMF apresentaram padrão similar de tensões em comparação aos
dentes com remanescente. Forças oblíquas mostraram maiores concentrações de tensão nas
situações testadas. Conclusão: Desse modo, conclui-se que nas condições testadas e na análise
proposta o PFV apresentou propriedades biomecânicas superiores aos PFC e NMF. A presença
de um remanescente contribui para redução das tensões ao longo da estrutura do retentor, exceto
para os NMF.
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Coristoma cartilaginoso em língua
Juliana Jadyvisky dos Santos, Brisa Ketrine Lustosa de Souza (Orientador), Sibele Nascimento de
Aquino (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: coristoma cartilaginoso, mucosa oral, língua.

Introdução: Os coristomas são a proliferação de células ou tecidos histologicamente normais em
um local anormal. Podem ocorrer tecidos como o cartilaginoso, ósseo, glandulares, tecido glial e
tireoidiano. Os de tecido cartilaginoso são chamados decoristomas cartilaginosos e são raros em
tecidos moles orais. Na cavidade oral são mais frequentes na língua, seguidos pela mucosa bucal
e palato mole. Essa proliferação extraesquelética de ossos e cartilagens nos tecidos moles oral
emaxilofacial reflete a natureza multipotencial das células mesenquimais primitivas nessas regiões.
Algumas dessas proliferações parecem ocorrer como resultado de trauma local. O tratamento da
lesão é a excisão cirúrgica. Objetivo: O presente resumo tem como objetivo relatar um caso de
coristoma cartilaginoso em língua. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional de braço
único. Resultados: Paciente do sexo masculino, 34 anos, compareceu a clínica odontológica para
avaliação de lesão em língua. Paciente relatou ter observado um nódulo há cerca de 5 meses.
Durante exame clínico foi observada a presença de lesão esbranquiçada, medindo 0,4 cm, de
consistência amolecida, no dorso de língua, lado esquerdo. Foi realizada biópsia incisional e os
aspectos microscópicos revelaram fragmento de mucosa, com epitélio escamoso estratificado
pavimentosoparaceratinizado, acantótico. Em lâmina própria, observou-se- tecido conjuntivo
fibroso, vascularizado, com infiltrado inflamatório crônico, presença de proliferação de células
fusiformes e presença de áreas condróides e material tipo osteóide. Odiagnóstico de coristoma
foi estabelecido. Conclusão: Embora o Coristoma Cartilaginoso seja uma lesão rara e benigna
do desenvolvimento, é importante que o cirurgião-dentista saiba diagnosticá-la e realizar o correto
tratamento e proservação.
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Recobrimento radicular em área
estética pela técnica de envelope
modificado
Izaura Maria Cruvinel Araujo, Julio Cesar Joly, Juliana Lacerda Dias, Valéria Simone Jesus Gomes
Vieira, Daiane Cristina Peruzzo (Orientador)

Palavras-chave: enxerto de tecido conjuntivo, recobrimento radicular, retração gengival.

Introdução: Os procedimentos de cirurgia plástica periodontal com cobertura radicular
abrangem procedimentos cirúrgicos realizados para prevenir ou corrigir defeitos anatômicos,
de desenvolvimento ou traumáticos, bem como defeitos resultantes de determinadas patologias
na gengiva, na mucosa alveolar ou no osso. O objetivo do recobrimento radicular é a cobertura
completa da raiz exposta e como consequência, aumento da dimensão vertical e espessura
gengival devolvendo a estética, saúde e conforto aos pacientes. Dentre as diversas técnicas
cirúrgicas para recobrimento radicular, destaca-se a técnica de envelope modificado que consiste
no emprego de tecido conjuntivo subepitelial por meio da confecção de um envelope de espessura
total partindo da margem gengival o que a diferencia da técnica original que realizava a divisão do
retalho a partir da margem gengival. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar um caso de
recobrimento radicular de uma recessão de classe II de Miller pela técnica de envelope modificado.
Metodologia: Realização de procedimento cirúrgico único, com utilização da técnica de envelope
modificado, para recobrimento radicular de recessão gengival de 4mm de profundidade (classe II
de miller) no dente 23. Resultados: Recobrimento total da recessão, com ganho de espessura
gengival e de tecido queratinizado. Satisfação do paciente, atendendo às necessidades estéticas e
ausência de sensibilidade radicular. Conclusão: O tratamento cirúrgico de recobrimento radicular
por meio da técnica de envelope modificado para aumento de espessura da margem gengival e
faixa de tecido queratinizado é previsível e muito satisfatório quando bem indicado e executado,
sempre atentando para os pontos de estabilidade do enxerto, nutrição e limite de exposição para
que os resultados estéticos desejáveis sejam alcançados.
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Efeito da melatonina sobre a
expressão gênica e a secreção de
osteopontina, em defeitos críticos
na calota craniana de ratos
José Antônio Coelho Júnior, Julio Cesar Joly, Rogério Scipioni Junior, Andrei Braga Monteiro,
Daiane Cristina Peruzzo (Orientador)

Palavras-chave: osteoblastos, melatonina, osteopontina, osteogênese.

Introdução: A melatonina é um hormônio sintetizado e secretado pela glândula pineal, que tem
capacidade para estimular a formação óssea e inibir a reabsorção. Osteopontina (OPN) é uma
glicoproteína ácida fosforilada presente na matriz extracelular de tecidos mineralizados e é uma das
mais abundantes proteínas não colágenas na matriz óssea, produzida por osteoblastos, osteoclastos
e provavelmente osteócitos. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar comparativamente a
influência do hormônio melatonina na expressão gênica e na secreção da osteopontina (OPN),
na neoformação óssea em defeitos críticos produzidos na calvária de ratos, comparando-a com
um substituto ósseo de origem xenogênica (Bio-oss). Metodologia: Foi utilizado um total de 12
ratos machos adultos, com dois defeitos críticos cada, que foram divididos em 02 grupos de forma
randomizada. Grupo controle – ratos que, de um lado, o defeito crítico foi preenchido apenas com
coágulo sanguíneo (CG); e, no outro, foi preenchido com substituto ósseo xenógeno (Bio-oss) - BO).
Grupo teste - ratos que, de um lado, o defeito crítico foi preenchido apenas com melatonina (MLT);
e, no outro lado, recebeu a associação do material sintético xenógeno e melatonina (BO/MLT).
Resultados: Após análise estatística pode se confirmar que não houve diferença estatisticamente
significante na secreção e expressão de osteopontina (OPN) entre os grupos avaliados (p>0,05).
Conclusão: Conclui-se que a melatonina (MLT) utilizada em defeitos críticos na calvaria de ratos,
quando comparada à cicatrização normal (coágulo) e a um substituto ósseo de origem xenogênica
(Bio-oss), não aumentou significativamente a expressão gênica e a secreção da osteopontina
(OPN).
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Avaliação quantitativa de
VEGF-A em fibrinas autólogas de
pacientes usuários de varfarina
Gessyca Jeronimo Farias, julio cesar joly, Elizabeth ferreira martinez (Orientador)

Palavras-chave: fibrinas autólogas, cardiopatia, fatores de crescimento.

Introdução: Os concentrados plaquetários têm sido amplamente utilizados no processo de
regeneração tecidual em cirurgias orais e maxilofaciais.O uso da fibrina autóloga para cirurgias de
enxertia tem se destacado. Obtida pelo método de Choukroun, é conhecida como fibrina rica em
plaquetas e leucócitos. Apresentam-se como concentrado de células leucocitárias e plaquetárias,
aliado aos fatores de crescimentos presentes na rede de fibrina, possibilitam a reparação tecidual.
Os pacientes portadores de doenças sistêmicas podem não apresentar qualidade na fibrina e,
consequentemente, não ser uma alternativa viável de enxertia. Dentre estes, destacam-se os
pacientes cardiopatas usuários de terapias com varfarina Objetivo: Este trabalho objetiva avaliar
a quantidade do fator de crescimento vásculo-endotelial (VEGF) em fibrinas autólogas obtidas por
meio do processo de centrifugação proposto por Choukroun em pacientes portadores de doenças
crônicas (cardiopatas usuários de anticoagulantes), em comparação com pacientes saudáveis
Metodologia: Foram selecionados 20 pacientes, sendo o grupo 1 composto por 10 pacientes
portadores de cardiopatias e usuários de medicação e o Grupo 2 composto por 10 pacientes
ASA 1. Todos os pacientes foram submetidos a exames prévios clínicos e laboratoriais. Após
submetidos a coleta de sangue e, em seguida, seu sangue foi centrifugado conforme o protocolo de
Choukroun. Após obtenção das membranas de L-PRF, estas foram acondicionadas em meio próprio
e a quantidade de VEGF-A foi quantificada por meio do ensaio imunoenzimático. Resultados:
Indicaram uma diminuição significante dos níveis de VEGF-A em fibrinas autólogas de pacientes
cardiopatas usuários de medicação quando comparados aos pacientes ASA1. Conclusão: A
varfarina pode interferir na formação da malha de fibrina, na qualidade e capacidade regenerativa.
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Toxínica botulínica para o controle
do bruxismo
Cíntia Valduga, Gelson Valduga

Palavras-chave: toxina botulínica, bruxismo, tratamento reabilitador

Introdução: A toxina botulínica, é usada especialmente em tratamentos estéticos a fim de retardar
o aparecimento de rugas e disfarçar as marcas de expressão. Porém, na odontologia passou a
ser usado também para controlar o bruxismo que é um transtorno involuntário e inconsciente
de movimento, caracterizado pelo excessivo apertamento e/ou ranger dos dentes. Objetivo:
Aplicar toxina botulínica no músculo masseter, a fim de diminuir os efeitos deletérios do bruxismo.
Metodologia: Paciente J. R.A., de 79 anos, compareceu na clínica odontológica, para a realização
de um novo tratamento reabilitador com implantes dentários, já que anteriormente, tanto a prótese
quanto 5 implantes haviam falhado em decorrência do apertamento constante e extremamente
intenso. Foi proposto um novo tratamento reabilitador com implantes e o uso de toxina botulínica
para diminuir ou tentar controlar esta força extrema de apertamento dental.Foram escolhidos para
aplicação do botox três pontos diferentes no músculo masseter nas doses recomendadas para este
tipo de tratamento. Resultados: A aplicação do botox para o bruxismo não diminuiu totalmente o
ato de ranger/apertar os dentes, mas controlou o quadro, especialmente durante os quatro a seis
meses em que dura o efeito do botox no bruxismo. Por isso, o tratamento com a toxina botulínica
/botox, além de toda a parte reabilitadora que ocorreu, somou-se ao uso de placa de mordida.
Conclusão: As aplicações de toxina botulínica podem diminuir os níveis de dor, frequência dos
eventos de bruxismo e satisfazer os pacientes no que diz respeito à eficácia nesta patologia. O
tratamento com toxina botulínica parece ser seguro e eficaz para pacientes com bruxismo.
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Relato de caso clínico e
tratamento conservador de
queratocisto extenso em
mandíbula
Caio Fossalussa da Silva, Anny Isabelly dos Santos Souza, João César Guimarães Henriques,
Fábio Franceschini Mitri (Orientador)

Palavras-chave: queratocisto, mandíbula, tratamento

Introdução: O queratocisto odontogênico (QO) é um cisto de origem odontogênica manifestado por
uma lesão intraóssea dos maxilares, geralmente assintomática, invasiva e com alta taxa de recidiva
e de característica histológica peculiar, sendo mais prevalente entre a primeira e quarta década de
vida. O tratamento é indicado de acordo com a extensão da lesão, variando desde um procedimento
cirúrgico radical, como uma ressecção óssea em bloco, até o conservador, como a marsupialização
e enucleação. Objetivo: Este trabalho objetivou relatar um caso de tratamento conservador de QO
extenso em mandíbula em um paciente jovem, de 32 anos de idade. Metodologia: Paciente jovem,
de 32 anos de idade, foi diagnosticado com um QO de grandes proporções. A lesão se estendia
da região de ângulo mandibular até a parte alta do ramo mandibular do lado direito. No exame
clínico a mucosa se apresentava com coloração normal e com um discreto aumento volumétrico
na região. A biópsia incisional foi realizada para diagnóstico diferencial com ameloblastoma
unicístico, sendo encontrado no exame anatomopatológico um epitélio estratificado pavimentoso
paraqueratinizado, confirmando o diagnóstico de QO. Subsequentemente, na tentativa de se
reduzir o tamanho da sequela pelo tratamento radical com a ressecção cirúrgica, foi realizado a
marsupialização e enucleação da lesão. Resultados: O tratamento conservador foi efetivo para
este caso e evitou a ressecção em bloco mandibular promovendo maior conforto ao paciente.
Conclusão: O diagnóstico do QO é incialmente clínico e imaginológico, devendo ser confirmado
por exame anatomopatólogico, pela presença de revestimento epitelial e áreas de paraqueratina.
A marsupialização se torna uma opção conservadora de tratamento desta lesão, principalmente
em lesões extensas, porém, deve-se considerar a alta taxa de recidiva. Apoio: PROCEDE - UFU
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Síndrome de Van der Woude –
revisão de literatura e relato de
caso clínico com follow-up de 20
anos
Emilly Dutra Amaral Meggiolaro, Valdir Cabral Andrade (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: anomalias craniofaciais, síndrome de van der woude, reabilitação.

Introdução: A Síndrome de Van der Woude (SVW) é uma herança autossômica dominante rara,
resultante de mutações no gene codificante do fator regulador do interferon 6 e caracterizada por
fissura labiopalatina (FLP), fossetas labiais e elevada prevalência de hipodontia. Objetivo: Realizar
uma busca bibliográfica sobre a SVW e relatar um caso clínico de 20 anos de acompanhamento.
Metodologia: Realizou-se a busca bibliográfica nas plataformas PUBMED e SCIELO, recuperando
estudos publicados de 2001 a 2019. Foram inclusos relatos de casos, revisões sistemáticas e
de literatura, excluindo-se artigos que não tratavam da síndrome e de sua reabilitação. Para o
relato de caso, dados foram obtidos através da entrevista com o paciente e do prontuário clínico.
Resultados: A SVW é a forma sindrômica mais frequente de FLP, e um afetado tem 50% de
probabilidade de transmitir a alteração a seus filhos. O paciente do sexo feminino, 20 anos de
idade, diagnosticado, em 2000, com SVW, apresentou Fissura Pós-Forame Incisivo Completa,
fossetas bilaterais no lábio inferior, má oclusão de classe III e hipodontia dos dentes 13, 14, 24,
34 e 44. Obteve tratamento com uma equipe multiprofissional, realizando expansão da maxila,
cirurgias de palatoplastia primária, excisão e sutura da lesão da boca, cirurgia ortognática, além
da instalação da prótese de palato para a correção da Insuficiência Velofaríngea. Conclusão: O
tratamento da SVW deve ser dirigido às manifestações presentes em cada paciente. A reabilitação
é um processo de longo prazo e realizado através de uma equipe multidisciplinar para poder
alcançar resultados satisfatórios e atender aos conceitos de integralidade e humanização. Para
isso, é importante saber reconhecer a presença da síndrome para realizar o diagnóstico, o plano
de tratamento e as orientações para o paciente e seus familiares.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

147

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Influência do laser de baixa
intensidade no recobrimento
radicular: parâmetros centrados
no paciente
Camila Coelho Guimarães Marques

Palavras-chave: retração gengival, recobrimento radicular, terapia a laser de baixa intensidade.

Introdução: Almejando maior conforto aos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico
periodontal e opções de tratamentos para uma melhor cicatrização, vários protocolos clínicos
são propostos para a redução da dor pós-operatória e melhor cicatrização como a irradiação
de laser de baixa potência. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar parâmetros centrados
no paciente após o recobrimento radicular em caninos e pré-molares superiores associados ou
não a fotobiomodulação (PBM) Metodologia: Quatorze pacientes com recessões gengivais foram
tratados através da técnica de tunelização com enxerto de tecido conjuntivo e foram divididos
aleatoriamente em dois grupos: Grupo-PBM (n=7): aplicação do laser de baixa intensidade (LBI)
de 660nm e 30mW de potência aplicada intraoralmente em cinco pontos da área operada e em
três pontos da área doadora do enxerto, imediatamente após a cirurgia, com 24, 48 e 72 horas (hs)
pós-operatórias; ; Grupo- sem PBM (n=7): foi aplicado o mesmo protocolo do Grupo-PBM, sem
ativação do laser. Os parâmetros avaliados foram: dor, edema, estética, e sensibilidade radicular
através da escala Visual Analog Scale (VAS). Resultados: Os resultados mostraram que não houve
diferença significativa entre os grupos em cada tempo avaliado para dor (p>0,05). Houve uma
maior percepção do edema com 48hs em relação ao dia 7 no Grupo-sem PBM. Também ocorreu
melhora da estética ao fim do tratamento em ambos os grupos, com melhora estatisticamente
significante no grupo teste (p˂ 0,001). A sensibilidade dentinária diminuiu significativamente em
ambos os grupos (p˂ 0,001). Conclusão: Baseado nos resultados desse estudo pode-se concluir
que a aplicação de LBI favoreceu a redução do edema com 48hs pós-operatórias e melhorou a
estética ao fim do tratamento na percepção do paciente.
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Leucoplasia oral: incidência,
fatores de risco e potencial de
malignização
Caio Fossalussa da Silva, Janaynah Gomes Dias, Anny Isabelly dos Santos Souza, João César
Guimarães Henriques, Fábio Franceschini Mitri (Orientador)

Palavras-chave: câncer oral, incidência, carcinoma

Introdução: A leucoplasia oral (LO) é uma lesão que se apresenta clinicamente como uma
placa branca não destacável à raspagem, a qual pode sofrer transformação maligna e originar o
câncer oral. O uso do tabaco e álcool podem estar associados ao seu desenvolvimento. Objetivo:
Estabelecer a incidência da leucoplasia oral, e a sua relação com o tabaco e álcool, em pacientes
atendidos no Programa de Cuidados Específicos às Doenças Estomatológicas (PROCEDE) da
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (FOUFU). Metodologia: A
pesquisa foi realizada de acordo com o protocolo aprovado pelo comitê de ética da UFU, sobregistro nº 2795.525. Foram observados 300 prontuários de pacientes atendidos nos anos de 2013
a 2017 e registrada a incidência da leucoplasia oral, a sua relação com gênero e faixa etária, a
associação com o tabaco e álcool e os casos de aparecimento do carcinoma in situ, com diagnóstico
prévio de leucoplasia. Resultados: 7,3% dos pacientes apresentaram LO e a associação do
uso do tabaco aumentou a incidência da lesão em 7 vezes em relação ao não fumante. Não há
relação significativa ao consumo etílico. Idade acima de 40 anos é também um fator significante
na incidência da lesão, independentemente do gênero. O potencial de malignização da LO foi de
13,3%. Conclusão: A prevalência da LO aumenta a partir da quarta década de vida, a incidência
cresceu com uso do tabaco, o qual é um significante fator de risco e que a lesão é potencialmente
maligna. Portanto, o diagnóstico precoce e a sua remoção cirúrgica são imprescindíveis a para a
prevenção do câncer bucal. Apoio: PROCEDE - UFU
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Preservação óssea alveolar com
L-PRF em implante imediato na
região posterior de mandíbula:
relato de caso
Alex Martins de Oliveira, Bruno Campos Amorim, Luiz Eduardo Felizardo, Cecília Pedroso Turssi
(Orientador), Julio Cesar Joly (Coorientador)

Palavras-chave: preservação alveolar, fibrina rica em plaquetas, implante imediato

Introdução: A perda dentária origina, invariavelmente, uma remodelação óssea alveolar. A
utilização da fibrina rica em plaquetas e leucócitos(L-PRF), nos gaps dos alvéolos, após instalação
dos implantes na região posterior de mandíbula, previne a remodelação tecidual nessa região.
Objetivo: Preenchimento dos gaps alveolares com membranas de L-PRF, ao redor dos implantes
instalados imediatamente pós exodontia, sem utilização de biomateriais. Metodologia: Após
a exodontia do elemento dentário 36, foi feita a instalação de um implante Neodent GM Helix
de 4,3x10mm, na região do septo alveolar. O sangue venoso foi coletado e processado com
centrifugação a 2.400rpm por 12 minutos (Centrífuga SpinLab), para obtenção das membranas de
L-PRF. Essas membranas foram colocadas no box para obtenção dos plugs, que foram inseridos
nos espaços(gaps) entre o alvéolo e o implante dentário. Além disso, foi colocado um plug
preso ao cicatrizador de 4,5x1,5mm, que foi instalado sobre o implante. Suturas tipo colchoeiro
horizontais associadas a suturas simples, foram realizadas, para estabilização do L-PRF.
Resultados: Percebeu-se que após avaliação com 14, 21, 40 e 60 dias, através de fotografias,
exames radiográficos e tomografias, o procedimento mostrou-se satisfatório, cumprindo com o
objetivo desejado. Conclusão: Apesar da pequena alteração dimensional na parede vestibular
do alvéolo ao redor do cicatrizador instalado sobre o implante, o método utilizado demonstrou ser
indicado para a região posterior mandibular, na preservação óssea alveolar ao redor dos implantes
imediatos nessa região.
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Granuloma piogênico bilateral
em região posterior de borda de
língua: relato de caso
Lais Heringer Mendes Coelho, Brisa Ketrine Lustosa de Souza, Sibele Nascimento de Aquino
(Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: granuloma piogênico, língua, biópsia excisional.

Introdução: O granuloma piogênico (GP) é uma lesão benigna definida pelo crescimento nãoneoplásico de células endoteliais, que se manifesta clinicamente como um aumento de volume de
superfície lisa ou lobulada, comumente pediculada, e de crescimento indolor. A lesão apresenta
predileção pelo tecido gengival, mas pode acometer outras áreas da mucosa oral. A etiologia está
relacionada a uma resposta exacerbada a irritações crônicas locais ou a microtraumas. Objetivo:
Relatar e elucidar os aspectos do GP em borda de língua. Metodologia: Trata-se de estudo
observacional de braço único. Resultados: Paciente do sexo masculino, 17 anos, foi encaminhado
a clínica de Estomatologia da UFJF-GV para avaliação de nódulos em língua. Na anamnese, o
paciente relatou o hábito de morder a língua. Ao exame intraoral observou-se lesão pediculada
em região posterior da borda lateral de língua do lado direito, de consistência firme, coloração
amarelada, superfície com áreas eritematosas pontilhadas medindo aproximadamente 7 mm. Na
borda lateral esquerda da língua, observou-se lesão séssil, medindo aproximadamente 14 mm,
com cor, consistência e localização similares aos da lesão do lado direito. Foi realizada biópsia
incisional e ao paciente foi orientado a eliminação do hábito. Os aspectos histopatológicos revelaram
lesão ulcerada exibindo tecido de granulação reacional com abundantes vasos neoformados e
infiltrado inflamatório crônico. A superfície exibia numerosos polimorfonucleares. Com diagnóstico
de GP, foi programado retorno do paciente para remoção das lesões. A lesão apresentou involução
significativa após a biópsia. A lesão do lado oposto foi removida cirurgicamente, confirmando
o diagnóstico. Conclusão: A condução clínica do GP deve-se basear no diagnóstico, sendo
recomendada a completa excisão cirúrgica, além do controle do fator irritante. Apoio: UFJF-GV Universidade Federal de Juiz de Fora
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Influência da altura e do diâmetro
do pilar protético na distribuição
de tensões durante a remoção da
coroa temporária
Braion Starly Ferreira dos Santos, Jefferson David Melo de Matos, Valdir Cabral Andrade, Joao
Paulo Mendes Tribst, Guilherme da Rocha Scalzer Lopes (Orientador)

Palavras-chave: prótese parcial fixa, materiais dentários, implantes dentários.

Introdução: A análise por elementos finitos é um método numérico utilizado em computadores,
para resolver problemas de diversas áreas. Montam-se funções de interpolação para reduzir o
comportamento de um campo infinito de pontos para um número finito. Objetivo: Avaliar através do
método dos elementos finitos, as distribuições de tensões e a micromovimentação dos implantes
durante a remoção das coroas provisórias cimentadas sobre pilares de implantes com diferentes
níveis de maturação óssea. Metodologia: Com uso de softwares de desenho Rhinoceros 5.0,
foi confeccionado um modelo tridimensional da maxila, contendo tecido ósseo cortical, medular,
implante, pilar, coroa temporária e cimento. Dessa maneira, o modelo foi replicado para quatro
geometrias de pilar conforme diâmetro e altura (3.3x4 mm, 3.3x6 mm, 4.5x4 mm, 4.5x6 mm). Os
modelos foram verificados como sólidos volumétricos e importados para o software de análise
para divisão da malha em nós e elementos tetraédricos. Cada material foi considerado isotrópico,
elástico e homogêneo. Resultados: A microdeformação óssea, tensão de von Mises no pilar, e
tensão máxima principal no cimento foram analisados. Nesta perspectiva, não foi possível observar
diferenças para a microdeformação cervical (118-128), porém o modelo 4.5x6 mm apresentou os
menores valores de tensão no pilar (4.8 MPa) e no cimento (1.6 MPa). Conclusão: Conclui-se que
a coroa temporária cimentada em um pilar de maior diâmetro e altura pode ser mais difícil de ser
removida devido a menor tensão gerada na interface adesiva. Apoio: FAPESP
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Influência da inclinação de esplintagem
de implantes de hexágono externo em
próteses fixas implantossuportadas:
estudo pelo método dos elementos
finitos 3D
Amanda Vargas Trindade Roela, Daniel Augusto de Faria Almeida, Fellipo Ramos Verri, Eduardo
Piza Pellizzer, Cleidiel Aparecido Araujo Lemos (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: implante dentário, esplintagem, próteses fixas implantossuportadas

Introdução: Ainda existem dúvidas a respeito da influência biomecânica da inclinação e esplintagem
dos implantes. Objetivo: Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar a influência da esplintagem e
da inclinação de implantes de hexágono externo em próteses fixas implantossuportadas de três
elementos parafusadas em região posterior de maxila na distribuição de tensões pelo método
dos elementos finitos tridimensionais (3D). Metodologia: Seis modelos 3D foram confeccionados,
compostos por um bloco ósseo maxilar da região de 1º pré-molar à 1º molar, constituído de osso
trabecular circundado por osso cortical com 1 mm de espessura, simulando osso tipo IV. Os
modelos foram compostos por 3 implantes de hexágono externo de 4,1 mm de diâmetro com os
seguintes comprimentos por região: 1°PM – 10 mm, 2°PM – 8,5 mm e 1°M – 8,5 mm e suportando
próteses parafusadas de 3 elementos unitárias ou esplintadas. A força aplicada foi de 400 N em
direção axial e 200 N oblíqua. Mapas de von Mises (TvM) foram utilizados para avaliar implantes
e parafusos de fixação e mapa de Tensão Máxima Principal (TMxP) foi utilizado como critério para
análise das tensões no tecido ósseo cortical. Resultados: O aumento da inclinação gerou maior
acúmulo de tensões no tecido ósseo ao redor do implante e na região central do parafuso de
fixação referente ao 1°M, para os modelos unitários e esplintados, porém, a esplintagem contribuiu
para redução das tensões nessa região, independente do carregamento. O mesmo padrão foi
observado para a região do tecido ósseo cortical tanto para o carregamento axial quanto para o
oblíquo. Conclusão: É possível concluir que a inclinação de implantes é mais prejudicial ao tecido
ósseo, implantes e parafusos de fixação, porém, a esplintagem pode contribuir para reduzir as
tensões sobre as estruturas sobrecarregadas em implantes inclinados. Apoio: FAPESP 15/244428
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Efeito do alendronato de sódio em
culturas de queratinócitos orais
humanos
Bernardo Barcelos Greco, Lucas Novaes Teixeira (Orientador), Julio Cesar Joly (Coorientador)

Palavras-chave: bisfosfonato; cultura de células, queratinócitos

Introdução: Os bisfosfonatos (BFs) constituem um grupo de fármacos antirreabsortivos amplamente
utilizados na prevenção e tratamento da osteoporose, doenças metabólicas do osso como a
doença de Paget e metástases ósseas associadas ao mieloma múltiplo, câncer de mama e outros
tumores sólidos .Entretanto, efeitos colaterais dos BFs têm sido relatados na literatura científica,
dentre eles a necrose dos maxilares causada por bisfosfonatos .A patofisiologia da necrose dos
maxilares associada ao uso de BFs ainda não é totalmente compreendida. A teoria mais aceita é o
impacto dos BFs sobre o tecido ósseo, em particular, a capacidade que estas drogas têm de inibir a
atividade osteoclástica, o que resulta em supressão do processo de remodelação óssea. Nos dias
atuais, ainda não está totalmente estabelecido se as lesões de NMBF, de fato, se iniciam no osso
ou talvez possam ter início na mucosa. Estudos sugerem que as células epiteliais orais podem ter
sua função cicatricial inibida após a ocorrência de um evento traumático, quando submetidas a
concentrações crescentes de BFs. Tal fato pode contribuir para a exposição persistente do osso
subjacente e consequente desenvolvimento da NMBF. Objetivo: Avaliar o efeito do alendronato
de sódio em culturas de queratinócitos orais humanos. Metodologia: Obtenção e cultura de
queratinócitos orais humanos, quantificação da expressão de MMP-2 e MMP-9 por Real Time
PCR e análise estatística Resultados: Células expostas ao alendronato exibiram niveis elevados
de expressão de MMP-2 e redução na expressão de MMP-9 em comparação ao grupo controle.
Conclusão: O Alendronato de sódio modula a expressão de MMP-2 e MMP-9 em queratinócitos
orais humanos e pode contribuir para o início das lesões osteonecróticas associadas ao uso de
BFs Apoio: Faculdade Sâo Leopoldo Mandic
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Carcinoma mucoepidermóide em
palato mimetizando granuloma
piogênico
Iara Vieira Ferreira, Brisa Ketrine Lustosa de Souza, Renato Alvares Cabral, Sibele Nascimento de
Aquino (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: carcinoma mucoepidermóide, neoplasia das glândulas salivares, granuloma
piogênico.

Introdução: O carcinoma mucoepidermóide é um tumor maligno de glândula salivar. Geralmente é
assintomático, consiste em aumento de volume e acomete ampla faixa etária. O tratamento baseiase em excisão cirúrgica com margem de segurança. O granuloma piogênico é uma lesão reacional,
comum em gengiva, de natureza inflamatória. Objetivo: O trabalho objetiva relatar um caso clínico
de carcinoma mucoepidermóide clinicamente semelhante a uma lesão reacional. Metodologia:
Trata-se de um estudo observacional, de braço único. Resultados: Paciente do sexo feminino, 30
anos, compareceu ao serviço de estomatologia da Univale para avaliação de lesão em palato. Ao
exame intraoral observou-se presença de lesão avermelhada em palato duro, séssil, sangrante,
de consistência firme, medindo 2 cm em seu maior diâmetro, bordas bem definidas, superfície
lobulada e evolução de poucos meses. Com a hipótese diagnóstica de granuloma piogênico
foi realizada a biópsia excisional. Microscopicamente observou-se fragmento da mucosa oral,
exibindo epitélio escamoso estratificado pavimentoso paraceratinizado e hiperplásico. Em lâmina
própria e em algumas áreas de continuidade com o epitélio, notou-se uma proliferação de células
mucosas, epidermóides e intermediárias invadindo o estroma. As células epidermóides exibiam
discreto pleomorfismo e predominância de arranjos císticos, de tamanhos variados. Células claras,
ductos com oncócitos e ácinos glandulares foram observados. Após diagnóstico de carcinoma
mucoepidermóide, foi realizada tomografia computadorizada que revelou presença de rarefação
óssea em região de palato e presença de volumoso cisto de retenção no assoalho maxilar direito.
A paciente foi então encaminhada para tratamento oncológico. Conclusão: Essa neoplasia deve
ser considerada como hipótese diagnóstica em lesões proliferativas em palato. Apoio: UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora
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Comportamento biomecânico
de próteses unitárias anteriores
implantossuportadas: análise por
elementos finitos
Jefferson David Melo de Matos, Leonardo Jiro Nomura Nakano, Guilherme da Rocha Scalzer
Lopes, Marco Antonio Bottino(Orientador), Joao Paulo Mendes Tribst(Coorientador)

Palavras-chave: prótese parcial fixa, cerâmicas, implantes dentários, materiais dentários.

Introdução: Os implantes orais oferecem um tratamento eficaz para a substituição de dentes
perdidos. Objetivo: Comparar o comportamento biomecânico de próteses unitárias anteriores
implantossuportadas: implantes de titânio com pilares de zircônia (TZ), implantes de zircônia com
pilares de zircônia (ZZ) e implantes de zircônia de corpo único (ZU). Metodologia: Um modelo
tridimensional da maxila foi selecionado contendo tecido cortical (0.5mm) e medular e recebeu
um implante de conexão interna (4.1x10 mm). Foi modelado um pilar personalizado para coroa
total de um incisivo central superior; além do parafuso protético, camada de cimento e coroa
monolítica. O modelo foi importado para o software de análise e dividido em malha composta por
nós e elementos tetraédricos. Cada material foi considerado isotrópico, elástico e homogêneo. A
fixação do modelo ocorreu na base do osso e uma carga axial de 100N foi aplicada na superfície
palatina. A microdeformação e a tensão de von-Mises (MPa) foram selecionados como critérios
de falha. Resultados: Para o resultado de microdeformação óssea, o grupo TZ apresentou os
maiores valores na região cervical do osso cortical (372) seguido de ZZ (402) e ZU (409). Porém
em nenhum modelo analisado foi calculado valores de reabsorção óssea por sobrecarga. Já para a
tensão calculada no sistema, os maiores valores ocorreram na região cervical, sendo que o grupo
ZS apresentou menores danos nessa estrutura (126MPa) em comparação com ZZ (148MPa) e TZ
(150MPa). Os grupos ZZ e TZ são compostos por duas peças, a tensão nessa estrutura também
foi analisada sendo maior para o grupo TZ (77>52MPa). Conclusão: Os implantes de zircônia
sólidos reduzem a microdeformação cervical e a tensão nas estruturas protéticas podendo ser
indicados como opção favorável para a dissipação das cargas mastigatorias em região anterior.
Apoio: FAPESP - Processo nº - 2019/24903-6
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Avaliação microscópica dos
tecidos moles peri-implantares
entre diferentes conexões
protéticas
Daniel Sartorelli Marques de Castro, Thayná Cristina Ferreira Costa, Valdir Cabral Andrade,
Guilherme da Rocha Scalzer Lopes, Jefferson David Melo de Matos (Orientador)

Palavras-chave: implante dentário, conexão protética, tecido periimplantar

Introdução: Histologicamente, a mucosa periimplantar é constituída de dois tecidos: epitelial e
conjuntivo. Este epitélio cobre a porção marginal do tecido conjuntivo periimplantar separando-o
da superfície do implante por uma extensão de 2mm e termina a uma distância de 1-1,5 mm
da crista óssea. Objetivo: Avaliar as características microscópicas do tecido peri-implantar ao
redor de dois diferentes tipos de interface protética para implantes. Metodologia: 10 pacientes
portadores de prótese sobre implantes do tipo protocolo foram selecionados e divididos em dois
grupos, o grupo I formado por cinco pacientes portadores de implantes com interface do tipo
hexágono externo e o grupo II formado por cinco pacientes portadores de implantes com interface
do tipo cone morse. Resultados: O grupo I apresentou um valor médio para a variável hiperplasia
de 2.0 enquanto o grupo II apresentou um valor médio de 1.6, na variável fibrosamento o grupo
I apresentou um valor médio de 2.2 enquanto o grupo II apresentou uma valor médio de 2.4,
na variável intesidade da inflamação, o grupo I apresentou um valor médio de 0.4 enquanto o
grupo II apresentou um valor médio de 2.0, quando foi avaliada a interação das três variáveis em
conjunto, o grupo I apresentou um valor médio de 4.6, enquanto o grupo II apresentou um valor
médio de 6.0. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para as variáveis
estudadas. Conclusão: Com base nos resultados obtidos, não foi possível afirmar que a presente
metodologia permite estabelecer que um sistema de implante pode fornecer uma melhor condição
ao tecido peri-implantar quando comparado ao outro sistema. Apoio: FAPESP - Processo nº 2019/24903-6.
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Avaliação do comportamento em
fadiga do componente protético
na adaptação da interface
implante/pilar
Braion Starly Ferreira dos Santos, Leonardo Jiro Nomura Nakano, Valdir Cabral Andrade, Guilherme
da Rocha Scalzer Lopes, Jefferson David Melo de Matos (Orientador)

Palavras-chave: prótese parcial fixa, materiais dentários, implantes dentários

Introdução: Oabutment UCLA é um cilíndro de plástico calcinável que, depois de fundido se
conecta diretamente sobre a plataforma do implante. Objetivo: Avaliar a influência da ciclagem
mecânica e do tipo de pilar, na adaptação da interface e na resistência à compressão pilar-implante.
Metodologia: Foram utilizados 40 conjuntos implante-pilar UCLA angulados 25º divididos em 4
grupos de acordo com a presença ou não de cinta metálica no pilar calcinável e presença ou
ausência de ciclagem mecânica (CM) (n=10). Os grupos submetidos à ciclagem mecânica sofreram
1 milhão de ciclos (80N e 2 Hz). A avaliação da adaptação na interface pilar/implante foi realizada
em microscópio ótico (100X) e o ensaio de compressão foi realizado em máquina universal de
ensaio. Os dados foram submetidos à ANOVA a dois critérios e teste de Tukey. Resultados: Não
houve diferença na adaptação apresentada pelos pilares com ou sem cinta metálica na ausência
de CM (P<0,001). Quando se realizaram as CM os pilares sem cinta metálica apresentaram maior
desadaptação do que os pilares com cinta metálica (P<0,001). Em relação à resistência à compressão
independentemente de ter sido ou não realizada a CM, os pilares com cinta metálica apresentaram
resistência à compressão superior àquela verificada para os pilares sem cinta metálica (p=0,003).
Também, independentemente do tipo de pilar empregado, a ausência de CM proporcionou valores
mais elevados de resistência à compressão (P<0,001). Conclusão: A ciclagem mecânica pode
aumentar a desadaptação na interface e reduzir a resistência à compressão de conjuntos pilares
UCLAs calcináveis sem cinta metálica/implante e reduzir a resistência à compressão de pilares
UCLAs calcináveis com cinta metálica. Apoio: FAPESP
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A importância do cirurgiãodentista conhecer os anestésicos
locais e identificar o mais
adequado para o tratamento
Gustavo Henrique Ramos Rody, Paula Moreira Holz, Maria Alice Viana Magalhães, Lucas Rodrigues
de Moura, Maristane Lauar Godinho (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: anestésicos locais, cirurgião dentista, clientes, tratamento

Introdução: Os anestésicos locais promovem um bloqueio reversível da condução nervosa
causando perda das sensações sem interferir à nível de consciência. É válido lembrar, que
muitos cirurgiões-dentistas cometem o erro em escolher um único anestésico local para todos
os procedimentos e clientes. Objetivo: Identificar a importância do profissional conhecer os
diferentes anestésicos locais para que a partir disso, e com base na condição atual clínica do
paciente seja feita a escolha mais segura e eficaz. Metodologia: Foi realizada uma revisão de
literatura por meio da análise de 9 artigos indexados nas bases de dados Google acadêmico.
Foram selecionados artigos que abordam assuntos relacionados ao tema, publicados entre os
anos de 2010 a 2020, visando enfatizar a necessidade de conhecer os anestésicos locais para que
ocorra a escolha mais adequada. Resultados: A literatura mostra que deve ser feita a escolha do
anestésico local embasando nos fatores: condição de saúde sistêmica do paciente; presença de
doenças como diabetes ou hipertensão; gravidez; tipo, dosagem e concentração dos anestésicos;
presença ou não de vasoconstrictor; procedimento a ser realizado; toxicidade; tempo cirúrgico;
técnica anestésica; possibilidade de desconforto pós-operatório; possibilidade de auto-mutilação
no período pós operatória; dentre outros. Tudo isso contribui para que se faça a escolha adequada
e não ocorra o equívoco da prescrição sempre do mesmo anestésico para todos os pacientes,
driblando assim a entrada em um ciclo vicioso em repetir prescrições. Conclusão: O conhecimento
por parte do dentista acerca dos anestésicos locais, proporcionará sua melhor escolha oferecendo
segurança e qualidade durante o tratamento de cada paciente. Afinal, o uso inadequado dessas
substâncias pode causar risco à saúde, inclusive óbito.
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A importância do cirurgiãodentista na Unidade de Terapia
Intensiva
Hianca Alice de Almeida, Emily Marques Hibner, Handrinny Alves Pereira, Ana Paula Moreira
Freitas, Whyrllene Steine (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: unidade terapia intensiva, higiene bucal, odontologia hospitalar

Introdução: Os cuidados com pacientes que apresentam quadro de saúde comprometido, e que
necessita de uma assistência e/ou observação contínua de profissionais da saúde, são realizados
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A atenção com a saúde bucal, através do atendimento
odontológico a esses pacientes hospitalizados, tem-se mostrado eficiente no controle de patógenos
e contribuído efetivamente para sua recuperação. A relevância da Odontologia Hospitalar, com
a presença do Cirurgião-Dentista (CD) na equipe multidisciplinar para o atendimento, torna-se
importante na manutenção da saúde bucal dos pacientes, o que resulta em uma melhora no quadro
sistêmico do mesmo. Essa conduta proporciona benefícios, evitando o aumento da proliferação de
fungos e bactérias, diminuindo os riscos de infecções e doenças sistêmicas, os quais representam
riscos para a saúde do paciente Objetivo: Ressaltar a importância do CD na equipe multidisciplinar,
para o atendimento aos pacientes hospitalizados nas Unidades de Tratamento Intensivo
Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura, por meio da análise de artigos indexados
nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico. Conforme critérios de inclusão/exclusão foram
selecionados 11 artigos sobre o tema, publicados entre 2012 a 2020 Resultados: De acordo
com a literatura revisada, pode-se observar que a presença do CD na equipe multidisciplinar nos
hospitais, é importante para o efetivo restabelecimento dos pacientes internados, possibilitando e
minimizando a redução de intervenções indesejadas. Conclusão: Conclui-se que a presença do
CD na equipe multidisciplinar para atendimento ao paciente hospitalizado na UTI é fundamental,
mas isso ainda não é uma realidade de todas as UTIs.
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A remoção do folículo
pericoronário em cirurgias de
dentes inclusos visando evitar o
desenvolvimento de patologias
orais relacionadas
Gustavo Henrique Ramos Rody, Paula Moreira Holz, Vinícius Soares Silva Figueiredo, Lara de
Souza Almeida, Denis Talis Reis (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: folículo pericoronário, dente incluso, exodontia

Introdução: O folículo pericoronário é um aglomerado tecidual que engloba o dente durante seu
processo de desenvolvimento, embora seja essencial para a formação dentária, uma vez que o
elemento dentário permanece incluso, esse capuz pericoronário pode vir a originar doenças como por
exemplo cistos ou tumores e por esse motivo enfatiza-se a necessidade de se dar a devida atenção
à essa estrutura. Objetivo: Apresentar e evidenciar a relação entre remanescentes de folículos
dentários e o desenvolvimento de patologias relacionadas, visando esclarecer a necessidade da
completa remoção desses tecidos pericoronários durante a exodontia de elementos inclusos ou
semi-inclusos. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura por meio da análise de 5 artigos
publicados na bases de dados Scielo, Capes e Google acadêmico. Foram selecionados artigos
publicados entre os anos de 2012 e 2020 cujo tema abordado é relacionado ao proposto por esse
estudo. Resultados: Através da literatura podemos ver que o folículo pericoronário possui sua
estrutura em tecido conjuntivo, remanescente do epitélio odontogênico e restos do epitélio reduzido
do órgão do esmalte, os quais podem por meio de estímulo se diferenciar em cistos ou tumores
odontogênicos. São as principais patologias relacionadas os Cistos Dentígeros. Conclusão: O
presente estudo permite concluir que o conhecimento à cerca das possibilidades de diferenciação
de remanescentes do folículo dentário é imprescindível, visando enfatizar a necessidade de sua
percepção e total remoção durante exodontias de elementos inclusos ou semi-inclusos, o que por
sua vez diminui as chances de desenvolvimento de patologias orais relacionadas.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

161

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Hiperplasia fibrosa inflamatória:
relato de caso clínico
Rafaela Cypriano de Barros Carvalho, Hisala Yhanna Florncio Tristão Santos

Palavras-chave: proliferativa; hiperplasia; proservação

Introdução: A Hiperplasia Fibrosa Inflamatória (HFI) é uma lesão proveniente de uma reação do
tecido conjuntivo fibroso, decorrente de trauma crônico de baixa intensidade, a HFI é a melhor
denominação dada a lesões proliferativas benignas surgidas na cavidade bucal. Apesar de estar
frequentemente associada ao uso de próteses dentárias mal adaptadas, a HFI pode ainda ter
como fatores etiológicos diastemas, arestas de dentes cortantes, má higienização, manobras
iatrogênicas profissionais, dentre inúmeras outras (Castro e Duarte, 2001). Objetivo: Descrever
um caso clínico de Hiperplasia Fibrosa Inflamatória (HFI) não originada por prótese dentária e de
localização atípica, diagnosticado em um paciente do sexo masculino, na Clínica de Periodontia
do Hospital Militar de Área de Manaus. Metodologia: Foi realizado exame clínico, pré-operatórios
bioquímico, exame de imagem de Tomografia Computadorizada e biópsia excisional da lesão.Para
a remoção cirúrgica, optou-se pela biópsia do tipo excisional, foi feita uma incisão em forma de
cunha no pedículo da lesão, removendo esta com pequena margem de segurança, foi realizado
curetagem na região radicular pois havia presença de tecido de granulação, irrigação e sutura com
fio nylon 4.0. Resultados: A análise microscópica como epitélio escamoso estratificado hiperplásico
com maturação preservada, tendo como resultado:Lesão Hiperplasia Epitelial Inflamatória.
Conclusão: A Hiperplasia Fibrosa Inflamatória acomete, na maioria, pacientes portadores de
próteses dentárias por tal motivo o cirurgião-dentista deve estar atento às variações, para que
haja um correto diagnóstico e tratamento. Além disso a remoção cirúrgica com pequena margem
de segurança, aliada à remoção do agente traumático.É importante encaminhar sempre o tecido
biopsiado para estudo histopatológico. Apoio: Universidade São Leopoldo MANDIC
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Avaliação clínica de implantes
instalados abaixo do nível ósseo:
uma revisão sistemática e metaanálise
Rhaslla Gonçalves Batista, Ronaldo Silva Cruz, Jéssica Marcela de Luna Gomes, Fellipo Ramos
Verri, Cleidiel Aparecido Araujo Lemos (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: implantes dentários, revisão sistemática, meta-análise.

Introdução: Muitas vezes durante o procedimento cirúrgico o profissional pode optar pela instalação
dos implantes a nível do tecido ósseo, ou abaixo do nível do tecido ósseo (infraósseo), porém,
não existe um consenso sobre qual terapia é mais favorável clinicamente. Objetivo: Comparar a
taxa de perda óssea marginal, taxa de sobrevivência e profundidade de sondagem entre implantes
instalados ao nível da crista ósseo (crestal) e implantes instalados abaixo do nível da crista ósseo
(subcrestal). Metodologia: Seguindo os critérios estabelecidos pelo guia PRISMA, foi realizada
uma pesquisa eletrônica de dados publicados até Fevereiro de 2018 nas bases de dados PubMed/
Medline, Embase e The Cochrane Library. Os critérios de elegibilidade incluíram ensaios clínicos
randomizados, estudos prospectivo, estudos restrospectivos e estudos publicados em língua
inglesa. Resultados: A pesquisa identificou 799 referências, após critérios de inclusão 12 estudos
foram avaliados quanto à elegibilidade. Um total de 365 pacientes, que receberam um total de 857
implantes, sendo 357 ao nível da crista óssea e 500 abaixo do nível da crista óssea. Os resultados
demostram que os implantes instalados ao nível da crista óssea apresentaram similaridade na
perda óssea marginal (P= 0,41; RR: 0,06; IC: 0,19 - 0,08), taxa de sobrevivência (P= 1,00; RR:
1,00; IC: 0,98 - 1,02) em comparação aos implantes instalados abaixo do nível ósseo. Conclusão:
Não existe diferença entre o nível de instalação dos implantes dentários, e assim o profissional
deve considerar a melhor opção de acordo com cada paciente avaliado. Apoio: UFJF-GV
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Manejo pré-operatório e pósoperatório do paciente com
tetralogia de Fallot em exodontia
de terceiro molar – relato de caso
Thayná Cristina Ferreira Costa, Mônica Regina Pereira Senra Soares (Orientador), Valdir Cabral
Andrade (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: tetralogia de fallot, exodontia, endocardite infecciosa

Introdução: A tetralogia de Fallot é uma malformação cardíaca congênita, resultando em uma
alteração anatômica do coração. Fazendo com que haja uma menor oxigenação sanguínea,
causando cianose, policitemia e hipóxia. Pacientes com esta cardiopatia tem maior predisposição
para desenvolver endocardite infecciosa quando submetidos a exodontias. Portanto, é necessário
a administração de antibiótico profilático, como precaução. Objetivo: Demonstrar como deve ser
o manejo pré-operatório e pós-operatório de pacientes com tetralogia de Fallot, para realização de
exodontia de terceiro molar. Metodologia: Relato de caso clínico, atendido na clínica de cirurgia
3 da UFJF-GV. Resultados: Paciente L. M., de 25 anos, apresentou-se na clínica de cirurgia 3
da UFJF-GV, para exodontia do dente 38. Na anamnese o paciente relatou ter tido tetralogia de
Fallot, sendo tratado na infância. Como é recomendado pela American Heart Association (AHA)
o paciente fez uso de uma dose de 2g de amoxicilina, uma hora antes do procedimento, além
de bochecho com clorexidina 0,12% por um minuto, minutos antes do início da cirurgia. Para a
redução de bacteremia, prevenindo que evoluísse para uma endocardite infecciosa. Ademais, o
paciente foi instruído a manter higiene oral após exodontia, continuando com os bochechos de
clorexidina 0,12% e antibioticoterapia por sete dias. Foi orientado também, a manter o cirurgiãodentista informado de como seguiu a evolução cirúrgica. Pois mesmo com a profilaxia antibiótica,
caso o paciente não siga as orientações, há o risco de surgimento de endocardite nas duas
semanas posteriores a cirurgia. Conclusão: O cirurgião-dentista deve ter conhecimento quanto
a cardiopatias congênitas, além de saber as diretrizes para um manejo correto desses pacientes,
evitando complicações.
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Ameloblastoma extenso em
mandíbula: relato de caso com 10
anos de evolução
Sabrina Gomes Martins Soares, Denis Talis Reis, Renato Alvares Cabral, Brisa Ketrine Lustosa de
Souza, Sibele Nascimento de Aquino (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: tumor odontogênico, ameloblastoma, remoção cirúrgica.

Introdução: Ameloblastoma é um tumor odontogênico de origem epitelial que, apesar de
sua agressividade e possibilidade de recidiva, se classifica como benigno. Objetivo: Relatar
conduta clínica frente a uma suspeita de ameloblastoma. Metodologia: Trata-se de um estudo
observacional, de braço único. Resultados: Paciente do sexo masculino, 19 anos, compareceu a
clínica de estomatologia da UFJF-GV para avaliar tumefação em região de mandíbula, relatando
histórico de lesão na mesma região desde 09 anos e afirmou ter se submetido à procedimento
cirúrgico da lesão aos 13 anos, entretanto abandonou o seguimento clínico. No exame extraoral,
o paciente apresentou assimetria facial e tumefação na região anterior de mandíbula. À palpação,
paciente relatou dor. O exame intraoral revelou aumento de volume, com apagamento de fundo de
sulco na região de mento e corpo de mandíbula bilateralmente. Na tomografia a lesão se revelou
hipodensa, multilocular, medindo 10 cm, se estendendo do dente 35-46, causando reabsorção e
deslocamento dentário. Notou-se ainda expansão óssea e adelgaçamento da cortical mandibular.
Foi realizada biópsia incisional, cujo fragmento apresentou ilhotas epiteliais ameloblásticas em
tecido conjuntivo fibroso. As células epiteliais na periferia das ilhotas hipercromáticas apresentavam
polaridade invertida, havia formação de microcistos centralmente e áreas similares ao retículo
estrelado e presença de intensa desmoplasia no estroma próximo ao epitélio e áreas mixóides.
Conclusão: Com diagnóstico de ameloblastoma, o paciente foi encaminhado para serviço de alta
complexidade em Belo Horizonte. Em casos de grandes dimensões, o tratamento consiste na
remoção total da lesão, para reduzir recidivas, e na devolução dos aspectos funcionais e estéticos
ao paciente.
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Socket Shield: uma técnica atual
na busca da estética em implantes
osseointegrados - relato de caso
Luiz Eduardo Felizardo, Bruno Campos Amorim, José Donizeti da Silveira, Lucas Novaes Teixeira
(Orientador), Julio Cesar Joly (Coorientador)

Palavras-chave: socket shield, implante dentário, enxerto ósseo, exodontia, fragmento radicular,
preservação alveolar, enxerto gengival

Introdução: A literatura atual evidencia que as exodontias podem gerar alterações dimensionais
nos tecidos circundantes ao dente extraído principalmente na região vestibular. O “Socket Shield”
é uma das técnicas que compreende a manutenção de um fragmento radicular aderido ao osso
alveolar vestibular, podendo assim, anular o processo de reabsorção alveolar indesejável. Objetivo:
Relatar o caso da paciente L.T. de 44 anos avaliada clinicamente e indicada a exodontia do dente
25 após diagnóstico de destruição coronária severa e presença clínica de trinca no sentido mésiodistal. Metodologia: Optou-se pela técnica de “Socket Shield” na qual foi realizado um desgaste
da porção coronal da raiz até o limite da borda óssea vestibular nivelando as duas estruturas. Em
seguida a raiz foi seccionada no sentido mesio-distal. O fragmento palatino foi cuidadosamente
luxado e retirado sem nenhum contato com o fragmento vestibular, que permaneceu intacto. Após
o preparo com fresas na porção palatina do osso remanescente o implante foi instalado na posição
tridimensional ideal e o pilar (abutment) instalado, seguindo pela captura do “copping” plástico
com o reembasamento da coroa provisória e cimentação provisória da mesma. Nenhuma sutura
foi necessária. Resultados: O resultado observado após 14 dias foi de total reestabelecimento
dos tecidos remanescentes ao redor do implante, tanto o arcabouço ósseo como perfil dos tecidos
gengivais circundantes permaneceram estáveis sem indícios de inflamação ou demais alterações.
Após 6 meses foi instalada a coroa definitiva. Conclusão: Conclui-se que a técnica de “Socket
Shield” é eficaz na preservação do volume da tábua óssea vestibular e na manutenção dos tecidos
gengivais adjacentes conferindo um resultado estético favorável como mostrado no caso relatado.
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Sequestro ósseo em tórus
mandibular pós intubação orotraqueal
Willy James Porto Nunes, Thayná Cristina Ferreira Costa, Brisa Ketrine Lustosa de Souza, Sibele
Nascimento de Aquino (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: tórus mandibular; sequestro ósseo; intubação orotraqueal

Introdução: O tórus mandibular é uma protusão ou exostose óssea, não neoplásica, composta
por osso cortical e recoberto por mucosa delgada pouco vascularizada, com crescimento lento
e assintomático. Devido a sua posição anatômica, é facilmente traumatizado pelo laringoscópio
e o tubo endotraqueal durante a manipulação para realizar a intubação oro-traqueal. Quando
traumatizado, o tórus pode apresentar lesão ulcerada na mucosa com exposição óssea e secreção
purulenta, desenvolvendo osteonecrose e sequestro ósseo. Objetivo: Descrever através de
um caso clínico de tórus mandibular traumatizado, com desenvolvimento de sequestro ósseo.
Metodologia: Trata-se de estudo observacional de braço único. Resultados: Paciente do sexo
feminino, foi encaminhada para a clínica de Estomatologia da UFJF-GV com história de lesão
dolorosa na mandíbula que não cicatrizava há 30 dias. Informou que a lesão surgiu após uma
cirurgia hospitalar, em que foi submetida a intubação oro-traqueal. Lesão estava sendo tratada
com medicamentos mas sem remissão. Ao ser submetida ao exame físico, observou-se presença
de tórus mandibular bilateral, com área com exposição óssea e drenagem purulenta do lado
esquerdo. Ao exame radiográfico notou-se lesão com aspecto de sequestro ósseo. Foi realizada
biópsia excisional da lesão, com curetagem local e irrigação abundante com clorexidina a 0,12%.
O material coletado foi enviado para análise histopatológica. Os cortes microscópicos revelaram
a presença de osso necrótico e tecido de granulação, compatíveis com sequestro ósseo. No pósoperatório, a paciente utilizou antibiótico durante 7 dias e foi avaliada no 21º dia, apresentando
cicatrização total da área Conclusão: Deve-se destacar a importância da anamnese para um
diagnóstico do fator causal da lesão, permitindo orientar uma abordagem cirúrgica e terapêutica
adequadas.
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Relato de caso de cisto
linfoepitelial em palato mole
Luiza Ribeiro Vargas, Ricardo Axer Avelino, Brisa Ketrine Lustosa de Souza, Sibele Nascimento
de Aquino (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: cisto linfoepitelial, características histopatológicas, mucosa oral.

Introdução: O cisto linfoepitelial é uma lesão com quantidades variadas de células epiteliais
descamadas, revestidas por epitélio pavimentoso estratificado paraceratinizado, que exibe
interface plana com o tecido conjuntivo. Sua cápsula fibrosa demonstra um intenso infiltrado
linfocítico com formação de centros germinativos. Clinicamente, apresenta coloração amarelada
ou esbranquiçada. O tratamento de escolha consiste na excisão cirúrgica conservadora. Objetivo:
Relatar um caso diagnosticado como cisto linfoepitelial em mucosa oral. Metodologia: Trata-se
de um estudo observacional, de braço único. Resultados: Paciente do sexo feminino, 17 anos,
encaminhada à clínica de estomatologia da Univale para avaliar lesão em palato. Ao exame intraoral
observou-se lesão amarelada, arredondada, cerca de 4 mm, assintomática, em palato mole, do
lado esquerdo. Biópsia incisional foi realizada e os achados histopatológicos revelaram fragmento
de mucosa oral exibindo lesão cística, revestida por epitélio escamoso estratificado ceratinizado,
com poucas camadas celulares e interface plana com o tecido conjuntivo. Lúmen preenchido por
ceratina e células epiteliais descamadas; infiltrado inflamatório crônico com área focal de centro
germinativo de células linfóides em cápsula cística e adjacente ao epitélio. Presença de glândulas
salivares menores, feixes musculares, tecido adiposo, vasos e tecido conjuntivo fibroso. A lesão foi
removida cirurgicamente e não houve recidiva. Conclusão: Denomina-se “cisto linfoepitelial” por
ser uma lesão com uma cavidade central revestida por epitélio, possui células epiteliais descamadas
em seu interior e um infiltrado com agregados linfoides na parede cística. O diagnóstico é realizado
a partir da análise histopatológica e o tratamento consiste em remoção cirúrgica conservadora da
lesão, com excelente prognóstico.
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Resposta biológica de superfícies
de titânio modificadas pelo
método sol-gel dip-coating: uma
revisão sistemática
Ranam Moreira Reis, Leiliane de Oliveira Costa, Jose Carlos Bernedo Alcazar, Neftali Lenyn
Villareal Carreño, Mabel Miluska Suca Salas (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: titânio, biomateriais, sol-gel dip-coating

Introdução: Modificações de superfície e revestimentos são técnicas úteis para otimizar as
propriedades da superfície de um material. A técnica sol-gel é atraente para sintetizar materiais
bioativos e biocompatíveis. Objetivo: Analisar a literatura para determinar a resposta biológica
de superfícies de titânio modificadas pela técnica sol-gel dip-coating. Metodologia: A busca foi
realizada por dois revisores que usaram os mesmos critérios e a mesma busca. A seleção foi
até Novembro de 2018 nas bases de dados PubMed, Web of Science, Scopus, Science Direct,
EBSCOHost e SciELO, sem restrições de publicação ou idioma. Foram incluídas pesquisas
originais que utilizaram implantes de titânio médico puro modificados por sol-gel dip-coating em
pelo menos um grupo de experimentação e que incluíram ensaios celulares in vitro ou de modelos
animais, que testaram proliferação, adesão ou diferenciação celular. A avaliação da qualidade
dos estudos foi mediante os critérios ARRIVE e SYRCLE para estudos com modelos animais e
in vitro. Os dados foram categorizados e analisados com o programa STATA 12.0. De um total de
19.058 artigos foram selecionados 16, sendo a amostra final 15 artigos. Resultados: A maioria
dos estudos reportaram modificação do titânio eficiente pelo método de deposição sol-gel dipcoating, permitindo aumento da bioatividade da superfície, maior crescimento celular, diferenciação
celular óssea e osteointegração in vitro e em modelos animais. Adicionalmente, o método facilitou
a deposição de biomoléculas orgânicas preservando a integridade e características químicas.
Conclusão: Superfícies de titânio modificadas por sol-gel dip-coating apresentaram aumento da
resposta celular, viabilizando o crescimento e menor morte celular, diferenciação e integração
óssea. Apoio: PROPP UFJF
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Paracoccidioidomicose: múltiplas
lesões orais
Éwerton Machado Veloso, Brisa Ketrine Lustosa de Souza, Sibele Nascimento de Aquino
(Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: infecção, doença oral, paracoccidioidomicose, blastomicosesulamericana

Introdução: A paracoccidioidomicose é uma infecção fúngica profunda, frequente em trabalhadores
rurais de zonas endêmicas, causada pelo Paracoccidioides brasiliensis. Apresenta uma predileção
marcante por homens (15:1) em meia-idade, que podem apresentar lesões orais ulceradas
moriformes geralmente na mucosa alveolar, gengiva e palato e pode apresentar em mais de
um sítio. Objetivo: Relatar caso clínico de paciente diagnosticado com paracoccidioidomicose.
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, de braço único. Resultados: Paciente do
sexo masculino, 45 anos, residente na zona rural de Governador Valadares, foi encaminhado
para a clínica de Estomatologia da UFJF Campus GV, para avaliação de lesão em mucosa oral.
Ao exame extra oral observou-se que o paciente apresentava edema labial. Ao exame intraoral
notou-se múltiplas lesões moriformes, envolvendo mucosa labial superior, mucosa jugal, palato
duro e mole e rebordo alveolar anterior superior. Paciente foi submetido a biópsia incisional na
região de rebordo alveolar superior. Os aspectos microscópicos revelaram a presença de epitélio
estratificado pavimentoso ceratinizado, com hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Em lâmina própria
observa-se tecido conjuntivo fibroso, vasos e a presença de inflamação crônica granulomatosa,
com presença de inúmeras células multinucleadas e macrófagos epitelióides. No interior das
células multinucleadas observa-se numerosas estruturas esféricas, facilmente identificáveis,
com tamanhos variados, algumas exibindo brotamentos. Foi realizada coloração histoquímica
(PAS), que confirmou a presença de estruturas arredondadas no interior de células gigantes
multinucleadas. Conclusão: O paciente foi encaminhado para um infectologista para avaliação e
acompanhamento do comprometimento pulmonar, sendo o tratamento realizado com antifúngico
sistêmico. Apoio: UFJF
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Prevalência de fraturas do
complexo zigomático-orbitário
(CZO)
Vinícius Soares Silva Figueiredo, Lara de Souza Almeida, Lucas Rodrigues de Moura, Maria Alice
Viana Magalhães, Denis Talis Reis (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: traumatologia, complexo zigomático-orbitário (czo), cirurgia buco-maxilo-facial

Introdução: A localização anatômica do complexo zigomático-orbitário (CZO) faz com que essa
estrutura seja frequentemente acometida, principalmente por trauma mecânico decorrente de
acidentes motociclísticos, agressão física, acidentes desportivos, entre outros. Esse osso é formado
por 4 pilares, permitindo dissipar as forças mecânicas para estruturas vizinhas, consequentemente,
sendo raro encontrar fraturas isoladas. O tratamento das fraturas do complexo zigomático pode ser
feito de modo aberto (cruento) ou fechado (incruento), sendo imprescindível o correto diagnóstico
para concluir o tratamento. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão da
literatura sobre a prevalência de fraturas do complexo zigomático-orbitário (CZO) em relação a
outros traumas da região buco-maxilo-facial. Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico
exploratório. Realizou-se a busca nas seguintes bases de dados: scientific electronic library online
(scielo) e periódicos capes. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa
completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português ou inglês.
Resultados: Dos artigos pesquisados, a fratura do complexo zigomático-orbitário (CZO) está em
primeiro ou segundo lugar em comparação a outros tipos de traumas, próximo a esses resultados
está a fratura de ossos próprios do nariz (OPN) ou fratura mandibular. Conclusão: A prevalência
de traumas da região do complexo zigomático orbitário (CZO) são frequentes em comparação a
outras regiões maxilofaciais devido sua localização no crânio e etiologias, as quais promovem
maiores fraturas nos ossos maxilares. Um exame clínico apurado com o objetivo de constatar e
prevenir maiores complicações, além de conduzir o correto diagnóstico para chegar ao tratamento
adequado é de extrema importância. Apoio: CAPES, UNIVALE, Universidade Vale do Rio Doce
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Influência biomecânica da
redução do nível ósseo em
implantes de hexágono externo
pelo método dos elementos
finitos 3D
Mayse Garcia Genelhu de Abreu, Fellipo Ramos Verri, Victor Eduardo de Souza Batista, Eduardo
Piza Pellizzer, Cleidiel Aparecido Araujo Lemos (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: implante dentário, análise de elementos finitos, biomecânica

Introdução: Apesar da perda óssea ser considerada um fator prejudicial, pouco se sabe a respeito
da influência biomecânica do nível da perda óssea ao redor dos implantes dentários. Objetivo:
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da redução do nível do tecido ósseo, em relação
a distribuição das tensões em implantes de hexágono externo, em região posterior de maxila, por
meio do método de elementos finitos tridimensionais (3D). Metodologia: Três modelos 3D foram
simulados, e todos os modelos representaram a região posterior da maxila, sendo simulado um
implante de hexágono externo de 4,0 x 10 mm, variando o nível do tecido ósseo: M1: sem perda de
tecido ósseo; M2: 1,5 mm de perda óssea; M3: 3,0 mm de perda óssea. Os implantes receberam
uma coroa metalocerâmica parafusada. Foi aplicado uma força de 200 N axial e 100 N oblíqua. O
mapa de von Mises (vM), foi utilizado para análise das tensões na região dos implantes, enquanto
que o mapa de tensão máxima principal (TMP) foi utilizado para análise das tensões na região de
tecido ósseo (cortical e trabeculado). Resultados: Tanto para os implantes quanto para o tecido
ósseo, foi observada maior concentração de tensões sobre o carregamento oblíquo. Nos mapas de
Vm a perda do tecido ósseo contribuiu para o acúmulo de tensões ao longo do corpo de implante,
tanto no carregamento axial como no carregamento oblíquo. Em relação aos mapas de TMP,
quanto maior a perda do nível ósseo maior a concentração de tensões de tração, especialmente
na região de tecido ósseo cortical, independentemente do carregamento. Conclusão: Conclui-se
que o nível de perda óssea afeta progressivamente o aumento da distribuição das tensões sobre
os implantes e tecido ósseo, assim, quanto menor o nível de perda óssea melhor a distribuição
biomecânica. Apoio: FAPESP 15/24442-8
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Longevidade de implantes
dentários instalados em pacientes
com osteoporose: uma revisão
sistemática e meta-análise
Rhaslla Gonçalves Batista, Jéssica Marcela de Luna Gomes, Fellipo Ramos Verri, Eduardo Piza
Pellizzer, Cleidiel Aparecido Araujo Lemos (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: implantes dentários, revisão sistemática, meta-análise, osteoporose.

Introdução: Diferentes fatores sistêmicos podem afetar a longevidade do implante dentário. Porém,
não há um consenso a respeito da longevidade clínica de implantes instalados em pacientes
com osteoporose. Objetivo: Comparar através de estudos prospectivos a influência da condição
sistêmica osteoporose em relação à pacientes sem osteoporose em relação aos parâmetros de
taxa de sobrevivência e perda óssea marginal dos implantes. Metodologia: Uma busca sistemática
foi realizada nas bases de dados MEDLINE/Pubmed, Embase, Scopus e Cochrane Library para
artigos publicados até abril de 2020, considerando estudos de caráter prospectivos. A metaanálise foi realizada utilizando o programa RevMan 5.3 sendo efetuadas análises dicotômicas
(taxa de sobrevivência) e contínuas (perda óssea marginal em milímetros). Resultados: Um
total de 5 estudos atenderam os critérios de elegibilidade dessa revisão sistemática, totalizando
181 pacientes com uma idade média de 64,18 anos. Desses 257 implantes foram instalados em
pacientes com osteoporose, e 224 em pacientes sem osteoporose. O período de acompanhamento
média dos estudos foi de 40,78 meses. Foram observadas sete falhas de implantes em pacientes
com osteoporose (2,72%), e uma falha em pacientes sem osteoporose (0,47%), porém, a metaanálise não indicou diferença significativa entre os grupos em relação a taxa de sobrevivência dos
implantes (P = 0.73). Em contrapartida pacientes com osteoporose apresentaram maiores valores
de perda óssea marginal em comparação à pacientes sem osteoporose (P = 0,02) Conclusão:
Os implantes dentários devem ser considerados uma alternativa viável para a reabilitação de
pacientes com osteoporose, porém, maiores cuidados clínicos são necessários aos profissionais
para garantir a manutenção da estabilidade óssea peri-implantar a longo prazo. Apoio: UFJF-GV
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Efeito da adsorção da fibrina
rica em plaquetas injetável
em superfície de titânio sobre
expressão gênica de culturas de
células osteoblásticas
Luiz Eduardo Felizardo, José Donizeti da Silveira, Alex Martins de Oliveira, Lucas Novaes Teixeira
(Orientador), Julio Cesar Joly (Coorientador)

Palavras-chave: hemoderivados, regeneração óssea, cultura de células, agregados plaquetários.

Introdução: Fatores de crescimento plaquetário modulam positivamente o processo de
cicatrização e, por isso, são úteis em determinados procedimentos odontológicos, tais como
regeneração óssea e osseointegração de implantes dentais. Objetivo: O objetivo deste estudo foi
avaliar o efeito da adsorção da fibrina rica em plaquetas injetável (i-PRF) em superfície de titânio
(Ti) sobre expressão gênica de marcadores da diferenciação osteoblástica. Metodologia: Para
isto, a fibrina rica em plaquetas injetável (i-PRF), obtida a partir da punção venosa de voluntários
saudáveis seguida por centrifugação a 60 g por 3 min. Em seguida, foi adicionada sobre discos de
Ti usinados, 50 µL de i-PRF (Ti+i-PRF). Em seguida, células osteoblásticas da linhagem SAOS2 foram plaqueadas sobre os discos e cultivadas por períodos de até 10 dias. Discos de Ti sem
a presença de i-PRF foram utilizados como controle. Foi avaliada a expressão gênica do fator
de transcrição 2 relacionado ao RUNT (Runx-2), fosfatase alcalina (ALP), sialoproteína óssea
(BSP) e osteocalcina (OC), pela reação em cadeia da polimerase em tempo real de sialoproteína,
aos 7 e 10 dias. Os dados foram analisados pelo teste estatístico de Kruskal-Wallis, com nível
de significância de 5%. Resultados: Aos 7 dias, a expressão de ALP foi semelhante entre o
grupo controle e Ti+i-PRF (p>0,05). Contudo, aos 10 dias, observou-se maior expressão de ALP
em SAOS-2 crescidas sobre Ti+i-PRF (p<0,05). Aos 7 dias, a expressão de RUNX-2, BSP e OC
foi maior em células SAOS-2 cultivadas sobre Ti+i-PRF comparado ao grupo controle (p<0,05).
Conclusão: Os resultados sugerem que a adsorção de i-PRF sobre a superfície de Ti promove
aumento da expressão de genes envolvidos com o desenvolvimento do fenótipo osteoblástico,
podendo resultar em uma aceleração do processo de osseointegração dos implantes de titânio.
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Efeito da melatonina sobre a
expressão gênica e a secreção
de colageno tipo 1, em defeitos
críticos na calota craniana de
ratos
Rogério Scipioni Junior

Palavras-chave: melatonina, colágeno, osteoblastos, osteogênese.

Introdução: Demonstrou-se que a melatonina (MLT) influencia na remodelação óssea através
da supressão da reabsorção óssea, da promoção da diferenciação de osteoblastos e do estímulo
à síntese de fibras de colágeno tipo I (COL-1) principal elemento da matriz extracelular óssea.
Objetivo: O objetivo deste estudo é determinar se a aplicação tópica de melatonina é capaz de
aumentar a produção de COL-1 no reparo de defeitos ósseos confeccionados cirurgicamente em
calota craniana de ratos. Metodologia: Um total de 12 ratos foram submetidos a procedimento
cirúrgico para confecção de dois defeitos na calota craniana e divididos aleatoriamente em dois
grupos principais; subdivididos de acordo com os tratamentos. Grupo Controle – 6 ratos sem
MLT – um defeito crítico foi preenchido com substituto ósseo xenógeno (BO); e o outro, apenas
coágulo sanguíneo (CG). Grupo Teste – 6 ratos com MLT - ratos que, um defeito crítico foi
preenchido com a associação de biomateriais (MLT/BO); e, no outro lado apenas com MLT. Todos
os defeitos foram recobertos com membrana de colágeno. Após o período de 30 dias, os animais
foram eutanasiados e as amostras foram coletadas para análise de expressão (qPCR) e secreção
(ELISA) de colágeno tipo 1 (COL-I). Resultados: Após análise estatística dos dados pode-se
observar que não houve diferença estatisticamente significante na secreção e expressão entre os
grupos avaliados (p>0,05). Conclusão: Conclui-se que a aplicação tópica de MLT não produziu
diferença na produção de COL-I no reparo de defeitos ósseos na calota craniana de ratos.
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Fibroma de células gigantes em
gengiva – relato de caso
Regina Mara Santos de Almeida, Ricardo Axer Avelino, Brisa Ketrine Lustosa de Souza, Sibele
Nascimento de Aquino (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: fibroma de células gigantes, mucosa oral, biópsia.

Introdução: O fibroma de células gigantes apresenta-se como um nódulo assintomático, séssil
ou pediculado, usualmente menor que 1 cm de tamanho. A superfície da lesão geralmente é
papilar, clinicamente semelhante ao papiloma. A lesão comumente ocorre em pacientes jovens.
A principal localização de ocorrência é a gengiva, sendo a inferior mais acometida que a gengiva
superior. A língua e o palato também são localizações comuns. O exame histológico evidencia
um aumento de volume do tecido conjuntivo fibrovascular. A principal característica é a presença
de fibroblastos grandes, multinucleados e de formato estrelado. Frequentemente, o epitélio de
revestimento é fino e as cristas epiteliais são alongadas. O tratamento é realizado por excisão
cirúrgica conservadora. Objetivo: Relatar caso clínico de paciente diagnosticada com fibroma de
células gigantes. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, de braço único. Resultados:
A paciente apresentava queixa de caroço na gengiva, com 6 anos de evolução e assintomático.
No exame intraoral, foi observada a presença de pápula em gengiva inserida, de superfície
lisa, com cerca de 0,5 cm e coloração semelhante a mucosa oral. Posteriormente, foi realizada
biópsia excisional. Os aspectos histológicos revelaram fragmento de mucosa oral, revestido por
epitélio estratificado pavimentoso paraceratótico, com cristas epiteliais alongadas. Em lâmina
própria, observou-se tecido conjuntivo fibroso e presença de numerosos fibroblastos de formato
estrelado, alguns multinucleados. O diagnóstico foi compatível com fibroma de células gigantes.
Conclusão: O fibroma de células gigantes possui similaridade clínica e microscópica com outras
lesões hiperplásicas. Assim, deve ser identificado com base em suas características clínicas e
histopatológicas. Apresenta bom prognóstico e raras recidivas.
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Avaliação clínica de implantes
dentários instalados com elevado
torque de inserção: uma revisão
sistemática e metanálise
Tamara Luísa Miranda Dias, Ronaldo Silva Cruz, Jéssica Marcela de Luna Gomes, Fellipo Ramos
Verri, Cleidiel Aparecido Araujo Lemos (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: implante dentário, torque de inserção, revisão sistemática

Introdução: Durante a instalação dos implantes muitas vezes o torque pode ser variado dependendo
das condições do sítio cirúrgico. Entretanto, não existe um consenso a respeito do efeito clínico
dos elevados torques durante a instalação dos implantes. Objetivo: Esta revisão sistemática teve
como objetivo avaliar o efeito clínico do torque de inserção (alto versus regular ou baixo) durante
a instalação dos implantes dentários em termos de taxa de sobrevivência e perda óssea marginal.
Metodologia: Dois revisores independentes pesquisaram bancos de dados eletrônicos em busca
de estudos publicados até maio de 2020. A questão focada nesta revisão foi “Os pacientes que
recebem implantes com torque alto apresentam perda óssea marginal e taxas de sobrevivência de
implantes semelhantes em comparação com aqueles que recebem implantes com torque regular/
baixo?”. A metanálise foi baseada no teste de Mantel – Haenszel (MH) para desfecho dicotômico
e nos métodos de Variância Inversa (IV) para medidas de desfecho contínuo avaliadas, e foram
consideradas significativas quando o valor de P<0,05. Foram selecionados seis artigos, dos quais
389 pacientes (idade média: 55,28 anos) receberam 651 implantes dentários (437 com torque
alto e 214 com torque baixo ou regular). Resultados: Não foi observada diferença significativa
entre para instalação de implantes com alto torque e/ou regular e baixo na taxa de sobrevivência
do implante (P = 0,52; relação de risco (RR): 0,51), e perda óssea marginal (P = 0,30, diferença
média (DM): 0,15). Conclusão: É possível concluir que os elevados torques de inserção durante a
instalação dos implantes não afeta a taxa de sobrevivência e a perda óssea marginal, não sendo
assim um fator decisivo para o sucesso da reabilitação implantossuportada.
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Bisfosfonatos e suas implicações
na cirurgia oral
Victor Soares Figueiredo, Vinícius Soares Silva Figueiredo, Maria Alice Viana Magalhães, Lara de
Souza Almeida, Denis Talis Reis (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: bisfosfonatos, terapêutica, cirurgia bucal, osteonecrose

Introdução: Bifosfonatos são fármacos utilizados para tratamento de várias doenças ósseas.
Apresentam-se de duas formas: contendo ou não nitrogênio em sua composição. O fármaco inibe
a atividade osteoclástica, causando diminuição da capacidade de remodelação óssea, propiciando
ao desenvolvimento da necrose em uma situação que exista trauma na região. A atividade
antiangiogênica diminui o suprimento vascular, possibilitando a ocorrência de isquemia e necrose
tecidual. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre a
terapêutica com bisfosfonatos e suas implicações na cirurgia oral. Metodologia: Trata-se de um
estudo bibliográfico exploratório. Realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: scientific
electronic library online (scielo), pubmed e periódicos capes. Os critérios de inclusão dos artigos
foram: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado nos
idiomas português ou inglês. Resultados: Os bifosfonatos são eficazes nos tratamentos ósseos,
mas nos últimos anos aumentou o no número de casos clínicos associados a osteonecrose dos
maxilares. A osteonecrose está fortemente associada a fatores de risco, tais como: local das
cirurgias, infecções, história de trauma, fatores sistêmicos, má higiene oral, tabagismo e álcool.
Conclusão: É de extrema importância a comunicação entre médico e cirurgião-dentista durante
o tratamento com bisfosfonatos, assim realizando medidas necessárias para prevenção da
osteonecrose. Anamnese, exame clínico e de imagem são de extrema importância, embora estes
se mostrem inespecíficos. A avaliação clínica das características da lesão e estudo histopatológico
em conjunto com os outros exames pré-operatórios, irão definir a melhor conduta a ser seguida.
Apoio: CAPES, UNIVALE, Universidade Vale do Rio Doce
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Adenoma pleomórfico em
palato: aspectos clínicos e
histopatológicos clássicos
Maria Luiza Vieira Lopes, Maristane Lauar Godinho, Brisa Ketrine Lustosa de Souza, Sibele
Nascimento de Aquino (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: adenoma pleomórfico, glândula salivar menor, palato.

Introdução: O adenoma pleomórfico é a neoplasia benigna de glândula salivar mais comum. A
glândula parótida é o local mais acometido e o palato é o sítio de maior incidência. É caracterizado
por uma grande diversidade microscópica e comportamento biológico, tornando o diagnóstico
complexo. O tratamento mais eficaz se dá com a remoção cirúrgica, no palato duro os tumores
são excisados abaixo do periósteo incluindo a mucosa sobrejacente. Objetivo: Relatar um caso
de adenoma pleomórfico no palato e descrever características importantes desta patologia.
Metodologia: Estudo observacional de braço único. Resultados: Paciente do sexo masculino,
39 anos, compareceu a consultório particular com queixa de aumento de volume no palato há
aproximadamente 6 anos, assintomático, com queixa álgica nos últimos 30 dias. Ao exame intraoral
observou-se nódulo em palato duro se estendendo para rebordo alveolar, de coloração semelhante
a mucosa, consistência firme, superfície lisa, medindo aproximadamente 7cm. Foi realizada biópsia
incisional e os aspectos microscópicos revelaram a presença de epitélio escamoso estratificado
ceratinizado, apresentando-se hiperplásico e com edema intracelular. Em lâmina própria observouse tecido conjuntivo fibroso, glândulas salivares mucosas e ductos. Ductos salivares e vasos
sanguíneos exibiam hialinização periférica. Em profundidade observa-se presença de proliferação
não encapsulada de células epiteliais, mioepiteliais e ductos. As células mioepiteliais exibiam
aspecto predominantemente plasmocitóide. Estruturas ductais possuíam material eosinofílico em
seu interior. Entremeando essas áreas notou-se extensas áreas condroides, condromixoides e
áreas hialinizadas. Com diagnóstico de adenoma pleomórfico foi realizada remoção cirúrgica da
lesão. Conclusão: Lesão benigna, com bom prognóstico após tratamento adequado.
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ST 04. Educação
Contemporânea em
Pauta: desafios da
formação em todos
os níveis do ensino
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Covid-19: as necessidades de
educação continuada como
estratégia para melhorar
a comunicação com os
profissionais da saúde do serviço
hospitalar
Mauro Lucio de Oliveira Junior, Maurício Almeida (Orientador), Ana Paula Campos Fernandes
(Coorientador)

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: comunicação, saúde, serviço hospitalar, estratégias, covid-19

Introdução: Atualmente, discute-se muito sobre a importância de educação continuada nos
sistemas educacionais de ensino superior em meio à pandemia de COVID-19, desde então o
ensino remoto têm ocupado papel de destaque na área da educação. Objetivo: Apresentar um
estudo sobre a necessidade da educação continuada no campo da comunicação nas práticas
da saúde em serviço hospitalar. Metodologia: Para buscar a compreensão necessária ao tema
foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados da Scielo, CAPES, PUC,
utilizando os descritores: Educação Continuada e a Comunicação, COVID-19 e os profissionais
da Saúde. Resultados: A problemática se desenvolve em torno da necessidade da formação
continuada para melhorar a comunicação e educação em saúde enfraquecendo as barreiras que
atrapalham o ato comunicativo em plena pandemia. Muitos são os conhecimentos produzidos nos
processos de educação continuada relacionados a práticas da saúde, os conceitos são distintos,
apresentando caráter complementar com metodologias diversificadas e mostram a fragilidade dos
saberes que proporcionam práticas comunicativas, persistindo a necessidade de produzir novos
saberes que envolvam o ato comunicativo eficiente em meio à pandemia causada pelo COVID-19.
Conclusão: A realização deste estudo foi importante e oportuna, pois mostra que o problema da
comunicação e a educação continuada para os profissionais da saúde necessitam se adaptar
as novas metodologias educacionais, onde os recursos tecnológicos mudarão a forma de ver e
estudar, desta maneira todas as vivências serão valorizadas.
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A prática docente no curso de
Enfermagem de uma faculdade
privada no município de
Governador Valadares - MG
Mauro Lucio de Oliveira Junior, Ana Paula Campos Fernandes, Maxwell Robert Pereira Martins,
Rogerio Vieira Primo (Orientador), Maurício Almeida (Coorientador)

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: ensino superior, enfermagem, docência.

Introdução: A docência no ensino superior torna-se um tema de suma importância num instante
que mudanças existenciais acontecem na formação do curso de Enfermagem, as quais são vistas
nos procedimentos metodológicos e curriculares. Objetivo: Investigar como se constrói a formação
e a prática pedagógica de professores do curso de Enfermagem a partir da compreensão do
seu contexto educativo e formativo. Metodologia: Estudo de natureza descritiva com abordagem
quantitativa e qualitativa. Primeiramente, realizou-se uma revisão bibliográfica no portal de periódicos
da CAPES. Posteriormente, docentes vinculados ao curso de Enfermagem que atuaram em sala de
aula ou campo de estágio no ano letivo de 2018 responderam a um questionário semiestruturado.
Resultados: Participaram do estudo um total de dezessete professores. Evidenciou-se a
multidimensionalidade da prática docente, além de como o professor constrói o seu conhecimento
e quais saberes ele mobiliza na prática educativa. Do total, 12 (70,6%) participantes eram mulheres
e 5 (29,4%) homens. Desses, 6 docentes (35,3%) confirmaram ter alguma dificuldade em relação
ao processo de aprendizagem dos alunos e 11 (64,7%) disseram não possuir dificuldade. Além
disso, 12 (75%) demonstram conhecer o projeto pedagógico e desses, 10 (62,5%) utilizam-no ao
implementar as atividades acadêmicas. Conclusão: Diante disso, evidencia-se a necessidade da
formação pedagógica nos cursos de ensino superior, principalmente no curso de Enfermagem.
Pois, tratam-se de professores com formação em bacharelado, ou seja, com foco em aspectos
práticos, carecendo ainda de aspectos didáticos. Dessa forma, é preciso uma prática reflexiva,
crítica e acima de tudo participativa desses professores, com vistas a produzir uma aprendizagem
mais significante em seus alunos.
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Uma análise dos métodos
analítico, global e misto para o
ensino-aprendizagem do futsal na
escola
Cleber Siman de Amorim

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação física escolar, futsal, método e ensino.

Introdução: O futsal é uma modalidade esportiva que tem como característica a competitividade e
o dinamismo. Embora faça parte de um conteúdo hegemônico e preferido nas aulas de Educação
Física escolar, a modalidade é uma das maiores preocupações dos professores, pois os mesmos
devem encontrar a melhor forma de explorar os seus temas dentro das possibilidades para o seu
ensino e aprendizagem nas aulas. Objetivo: Identificar métodos utilizados para o ensino do Futsal
e caracterizar os métodos analíticos, global e misto para o ensino-aprendizagem do Futsal nas
aulas de Educação Física escolar. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura narrativa,
utilizando uma abordagem descritiva. Resultados: O método analítico, consiste em ensinar os
fundamentos por partes e repetição do exercício, aperfeiçoando a habilidade do aluno, levando-o
a uma progressão na meta prevista. O método global requer ensinar os fundamentos a partir de
vários jogos, onde pode ser observado os fundamentos técnicos dentro do jogo. E por fim, o método
misto que associa os métodos global e parcial no jogo, permitindo a execução e depois a correção
dos fundamentos, sendo preciso voltar a forma correta de realizá-lo. Conclusão: O Futsal na
escola possui uma grande importância, sendo difícil de negar sua relação no processo de ensinoaprendizagem enquanto conteúdo da Educação Física escolar e nas atividades realizadas fora
da sala de aula\escola. Os professores devem utilizar uma combinação de métodos, associando
um método a outro, contemplando as características dos alunos e da turma, assim contribuindo
no desenvolvimento motor e na aprendizagem do mesmo. A combinação desses três métodos,
mesmo com algumas desvantagens, é a forma mais apropriada para o ensino-aprendizagem do
futsal. Apoio: UNIVALE, Univale
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Relação entre modalidade de
ensino-aprendizagem e conceito
final dos graduandos em
odontologia
Pollyana Pereira Luciano de Souza, Taís de Souza Barbosa (Orientador)

Palavras-chave: desempenho acadêmico, estudantes de odontologia, modalidade de
aprendizagem

Introdução: Cada indivíduo apresenta ao menos uma modalidade de aprendizado e o
conhecimento destas preferências pode auxiliar na escolha dos educadores pela metodologia de
ensino mais eficaz para cada aluno. Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a relação
entre preferência de modalidade de aprendizado e conceito final em alunos de graduação em
Odontologia, de uma Universidade privada e uma Universidade pública, submetidos ao modelo
tradicional de ensino (aula expositiva e avaliação somativa). Metodologia: A amostra consistiu
de 60 graduandos (♀=47) do ensino privado e 32 (♀=22) do ensino público. Para avaliar as
modalidades de aprendizagem foi utilizado o questionário VARK (Visual, Aural, Reading-writing
and Kinesthetic) que considera as modalidades visual, auditiva, leitura/escrita e cinestésica. O
conceito final na disciplina Odontopediatria foi obtido por avaliações teóricas somativas sobre o
conteúdo teórico ministrado de forma expositiva, sendo considerado aprovado o aluno com conceito
igual superior a 6,0. Os dados foram avaliados por análise descritiva. Resultados: A modalidade
multimodal foi reportada por 50% dos graduandos do ensino privado e 56,3% do ensino público.
No ensino privado, 36% reportou a modalidade auditiva, 11,7% a cinestésica e 1,7% a leitura/
escrita. No ensino público, 25% auditiva, 12,5% cinestésica e 6,3% visual. O conceito geral foi de
7,48±1,16 e 7,61±0,90 para o ensino privado e público, respectivamente, sendo maior nos alunos
com preferência tetramodal (7,64±0,98; 7,91±0,89) e menor nos bimodais (7,16±2,18; 7,23±0,63).
Conclusão: Concluiu-se que o modelo de ensino tradicional na disciplina ministrada foi compatível
com as preferências de aprendizagem dos estudantes avaliados, resultando em conceitos finais
satisfatórios em ambos os contextos universitários.
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Trajetória de formação e
profissionalização docente: em
cena a monitoria
João Antônio de Sousa Lira, Janaina de Araujo Pimenta, Ellery Henrique Barros da Silva, Ravena
Feitosa Gonçalves, Jerônimo Gregório da Silva Neto

Palavras-chave: trajetória docente, formação, profissionalização, monitoria, história oral

Introdução: Conjecturar as trajetórias dos sujeitos da educação é debruçar-se nas teias simbólicas
da ação educativa no que diz respeito ao processo de formação e profissionalização docente.
Objetivo: Assim, teve-se por objetivo deste trabalho analisar a trajetória de formação docente de
um professor da educação básica com recorte no período em que exerceu a função de monitor
da disciplina de História da Educação do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade
Federal do Piauí em 2011.1 Metodologia: Utilizou-se a metodologia da História Oral mediante
entrevista de história de vida por meio de um roteiro pré-estabelecido. Utilizou-se a técnica de
análise de conteúdo para categorização da trajetória de formação e profissionalização docente
correspondente ao período que exerceu monitoria. Resultados: Teve-se quatro categorias de
análise, a saber: 1) Planejamento das atividades de monitoria, em que o professor orientador
juntamente com o monitor planejavam atividades para cumprimento da carga horária de 12h
semanais; 2) Estudo dos textos da disciplina, onde o monitor tivera que estudar a bibliografia da
disciplina para acompanhar as aulas, 3) orientação aos discentes, atividade essa desenvolvida
para sanar possíveis dúvidas que viesse a existir; 4) monitoria como elemento para continuar
a graduação, uma vez que a princípio a licenciatura parecia desinteressante, logo a monitoria
o aproximou da prática docente lhe despertando questões inerentes à formação de professor.
Conclusão: Constatou-se que o programa de monitoria foi essencial para que, o agora professor,
pudesse compreender que a docência é um conjunto de saberes articulados e não mera técnica de
ensino, ao mesmo tempo, em que o estimulou a concluir a graduação e a seguir carreira docente
sempre atento às questão da profissionalização.
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Trajetórias da formação de
pedagogos na história da
educação e das políticas públicas
no Brasil
Caio Corrêa Derossi, Thaís Carneiro Carvalho, Karen Laíssa Marcílio Ferreira

Palavras-chave: história da educação, história da formação de professores, história do curso de
pedagogia

Introdução: O presente trabalho é um recorte que se apresenta como um ensaio teórico de
abordagem qualitativa e naturezas bibliográfica e documental, propõe a partir de uma análise
histórica em longa duração, do fim do período imperial, nos ritos do século XIX até a primeira década
do século XXI, como opção para entender de forma holística os meandros e as tramas estudadas,
com a finalidade de compreender os processos sociais, políticos, econômicos e históricos que
permearam a constituição do campo da formação de professores, com especial atenção para
a Pedagogia. Objetivo: O objetivo central do trabalho é analisar e compreender as trajetórias
histórico-legais da formação docente no país, em específico a dos pedagogos, refletindo sobre sua
atuação profissional e seus cursos. Metodologia: Nesse sentido, a partir dos estudos da literatura
especializada e de documentos de cunho legal que versavam sobre o histórico da formação de
professores, sobre o curso de Pedagogia e os parâmetros formativos, discutiu-se os percursos ao
longo do tempo e do desenvolvimento profissional do pedagogo, considerando as interfaces entre
os desafios e os limites de suas formações, frente aos contextos profissionais específicos da sua
atuação. Resultados: Isso é dito, perante ao que se pode observar no decurso do tempo, que a
formação de professores, em especial dos pedagogos se consubstanciaram de modo generalista
e atendendo os interesses políticos que se sobrepujaram a defesa de grupos e entidades ligados
ao setor educacional. Conclusão: Ao fim, aponta-se para a necessidade de se repensar o curso
de Pedagogia, observando o compromisso social da profissão e a primazia da formação humana,
integral, de qualidade socialmente referenciada, gratuita e laica perante a outros interesses, na
maioria das vezes, escusos e a serviço de propósitos particulares. Apoio: CAPES.
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Trajetórias histórico-políticas da
formação inicial de professores
da educação básica no Brasil
Thaís Carneiro Carvalho, Caio Corrêa Derossi, Karla Helena Ladeira Fonseca

Palavras-chave: percursos histórico-políticos, formação inicial de professores, docência para a
educação básica

Introdução: Embora uma revisão de literatura sinalize que a formação inicial de professores é um
dos principais objetos de estudos do campo formativo docente no Brasil, ressalta-se a relevância
de abarcar também os aspectos ligados as trajetórias histórico-políticas da formação, uma vez que
esse enfoque recebe um menor número de produções. Nesse sentido, o presente artigo visa a
contribuir com as discussões acerca dos elementos históricos e políticos relacionados a formação
inicial de professores. Objetivo: Tendo como objetivo pontuar, alicerçado em uma pesquisa de
cunho documental e de revisão de literatura, as trajetórias histórico-políticas da formação docente
para a educação básica. Metodologia: Para tanto, por meio da literatura especializada e de
documentos legais e curriculares que versam sobre a formação inicial e o trabalho dos profissionais
da educação, o texto percorrerá um recorte de longa duração, com a finalidade de propor por meio
de uma visada histórica e panorâmica, os percursos acerca da formação. Resultados: Durante
as trajetórias histórica, política, social e econômica, a formação inicial de professores atravessou
uma série de cenários distintos que discutiam os diferentes espaços para o desenvolvimento dos
processos formativos, as várias facetas da identidade, as relações profissionais, bem como os
modelos dos cursos e seus currículos, chancelados por dispositivos legais. Assim, identificouse que as propostas e efetivações curriculares eram dissonantes em relação a defesa realizada
por fóruns e associações profissionais, que concebiam a docência como núcleo central para a
formação docente na educação básica brasileira. Conclusão: Como considerações finais, podese entender que o processo formativo de professores foi alvo de disputas e correspondia em sua
maioria aos interesses políticos.
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Monitoria de metodologia da
língua portuguesa: um relato de
experiência
Ellery Henrique Barros da Silva, Jerônimo Gregório da Silva Neto, Ravena Feitosa Gonçalves

Palavras-chave: monitoria, relato de experiência, língua portuguesa.

Introdução: O ensino, a pesquisa e a extensão, são três pilares que devem ser contemplados
no que caracterizam o Ensino Superior. Assim, a monitoria, se constitui como um destes pilares,
ligada diretamente a atividade de extensão, oportunizando ao aluno obter um contato direto sobre
o papel desenvolvido pelo professor, podendo ou não se estimular pela carreira docente. Objetivo:
Descrever nossa experiência como monitor da disciplina de Metodologia da Língua Portuguesa
na Universidade Federal do Piauí (UFPI), vinculado ao Departamento do Curso de Licenciatura
em Pedagogia do Campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS) no período de março a julho de 2012,
exercendo atividades de monitoria semanalmente com carga horária de 12 (doze) horas, durante
4 (quatro) meses. Metodologia: O método utilizado foi de abordagem qualitativa e quanto aos
objetivos de pesquisa, classificada como descritiva. Resultados: Demonstraram que as atividades
desenvolvidas abrangeram: encontros semanais para o planejamento do que seria realizado como:
escolha de textos, frequência, preparação da aula, processo de elaboração das avaliações e três
dias destinados para auxiliar nas dúvidas dos discentes dentro da própria universidade no turno
contrário. Mesmo possuindo dias específicos para o atendimento, os estudantes procuravam o
auxílio dos monitores com maior frequência próximo das avaliações, o que às vezes trazia uma
sobrecarga ao atender todos no mesmo dia. Nesse sentido, a nossa experiência como monitor foi
de essencial para nossa formação como educadores, pois pudemos obter um panorama de como
se constitui a carreira docente no ensino superior. Conclusão: A monitoria como uma atividade
didático-pedagógica proporciona ao educando em formação o contato com a docência, permitindo
associação entre teoria e prática e o desenvolvimento de sua identidade profissional.
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O fenômeno bullying na escola:
narrativas de estudantes de
pedagogia
Ellery Henrique Barros da Silva, Jerônimo Gregório da Silva Neto, Ravena Feitosa Gonçalves,
João Antônio de Sousa Lira

Palavras-chave: bullying, escola, estudantes de pedagogia, narrativas, ultura de paz.

Introdução: O presente trabalho é resultado de estudos empreendidos acerca do bullying no
contexto educacional florianense, piauiense. Objetivo: descrever lembranças de estudantes de
Pedagogia vividas acerca do bullying durante sua escolarização na Educação Básica. Metodologia:
a metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa, e quanto aos seus objetivos de pesquisa, foi
classificada como descritiva. Para a coleta dos dados, fez-se uso da técnica snowball. Fizeram
parte da pesquisa 21 (vinte e um) sujeitos, todos discentes do curso de Pedagogia, em uma
instituição pública na cidade de Floriano/ PI. O instrumento de coleta dos dados foi um roteiro de
entrevista, devidamente respaldados com a metodologia da História Oral. O material coletado foi
submetido à técnica de análise da Hermenêutica de Profundidade, seguindo suas três etapas:
Análise Sócio-Histórica; Análise de Conteúdo; e (Re) Interpretação. Resultados: Os dados
coletados revelaram que o bullying é uma violência perigosa e que age de forma silenciosa. Além
disso, sobre as experiências vividas envolveram-se agressões físicas, psicológicas, simbólicas,
dentro e fora do espaço escolar. Conclusão: Diante destes resultados, mesmo tendo vivenciado
situações de violência ao longo se sua escolarização, os sujeitos entrevistados, possuem como
meta fazer a diferença em suas futuras práticas profissionais, comprometendo-se a utilizar métodos
pedagógicos para que a escola seja um local de aprendizagem e paz. À vista disso, sugere-se que
pais, professores, familiares fiquem atento aos sinais de bullying na escola, pois esta interfere no
desenvolvimento do educando e ocasiona no fracasso escolar.
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Metodologia ativa de
aprendizagem: relato de
experiência do projeto audiências
trabalhistas simuladas com
alunos de direito da Fadivale
Jakeelane Conceição Nobre

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: prática de processo do trabalho, ensino remoto, projeto de aprendizagem

Introdução: O presente artigo trata-se de um relato de experiência sobre o projeto Audiências
Trabalhistas Simuladas, desenvolvido pela professora de Prática de Processo do Trabalho com os
discentes do oitavo período da FADIVALE. Diante do novo cenário vivenciado no Brasil, provocado
pela pandemia de Covid-19, as instituições educacionais, passaram a adotar de forma sistêmica
e massiva as ferramentas tecnológicas disponíveis para ministrar conteúdos e realizar trocas
de experiências de aprendizado através do ensino remoto. Tendo em vista a atual realidade, o
projeto de Audiências Trabalhistas Simuladas que no semestre passado teve sua culminância
com a realização de audiência presencial, neste semestre a docente inovou e realizou audiências
simuladas de forma telepresencial, presidida por Juiz da Justiça do Trabalho desta cidade. Objetivo:
O objetivo do projeto foi de instigar o discente a construir conhecimentos capazes de reconstruir
um caminho rumo à cidadania e proporcionar a oportunidade de participação em uma audiência
trabalhista. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, que
aborda a vivência dos acadêmicos do oitavo período da Fadivale GV no projeto, o qual para a seu
desenvolvimento contou com a distribuição aos grupos de alunos, através da plataforma Google
Classroom, quatro casos fictícios para a análise e preparação das peças jurídicas. Resultados:
Ao longo do trabalho pode-se observar que os acadêmicos além de desenvolverem competências,
como trabalho em grupo, construíram seus conhecimentos para a resolução de problemas.
Conclusão: Os discentes puderam aplicar os conhecimentos teóricos combinando-os com os
práticos necessários para a atuação do operador do direito no âmbito da Justiça do Trabalho, além
de vivenciar situações imprevisíveis como ocorre em uma audiência real. Apoio: FADIVALE

190

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Projeto Compreensão leitora
como prática de curricularização
da extensão
Karla Nascimento de Almeida, Marlene Keuri Debora das Graças, Elizabete Aparecida de Carvalho

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ensino, aprendizagem, compreensão leitora, curricularização, extensão

Introdução: Sabemos que a leitura não é um hábito comum aos brasileiros e que é a realidade
nas escolas brasileiras é de alunos que leem pouco ou quase nada. Pensando nessa realidade e
para contribuir com a leitura e escrita das crianças das escolas públicas, no período de isolamento
social, é que foi organizado o projeto de leitura intitulado “Compreensão leitora: diálogo com
diferentes tipos de linguagens”, desenvolvido durante os meses de abril, maio e junho de 2020
pelas graduandas do 7º período do curso de pedagogia da Univale. Objetivo: Relatar as atividades
de um projeto de leitura que proporcionou às crianças do 3º ano da Educação Básica das escolas
públicas, no período de isolamento social, devido à pandemia da COVID-19, condições reais
de interação com o mundo letrado no qual convivem. Metodologia: Consiste em um relato da
experiência vivido pelas alunas do 7º período do curso de Pedagogia da Univale, na disciplina
de Fundamentos e Metodologias de Alfabetização e Letramento II. Resultados: Constatou-se a
importância do diálogo entre a universidade e os profissionais em exercício na área da educação por
meio de prática extensionista adaptada à realidade local de suspensão de atividades presenciais
nas escolas decorrente da pandemia. As atividades impressas colaboraram também para o
fortalecimento do vínculo entre crianças e professores, sobretudo para aquelas sem condições de
acesso às tecnologias, promovendo condições reais para a prática leitora. Conclusão: Conclui-se
pela relevância da integração da teoria com a prática durante a graduação, através de projetos e
de experiências de curricularização da extensão integrando cada vez mais a universidade com a
Educação Básica. Apoio: UNIVALE
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Formação docente no ensino
superior: revisão sistemática de
literatura na área da saúde
Fabricia Alexsandra Abelha, Karine Keily Rangel Teixeira, Luiza Souza Freitas, Maria Celeste Reis
Fernandes de Souza(Orientador)

Palavras-chave: ensino superior, formação docente, saúde

Introdução: A proposta inicial da pesquisa tem como finalidade o ingresso no mestrado Gestão
Integrada do Território - GIT, com o objetivo de se desdobrar sobre a formação continuada no
ensino superior para professores da área da saúde. É imperativa para um constante aprendizado a
formação continuada, para que se possa dialogar e refletir sobre o processo ensino-aprendizagem
para a efetiva garantia do direito de aprendizagem dos estudantes. Objetivo: Refletir sobre as
produções acadêmicas no viés da ação-reflexão-ação da formação docente no ensino superior, na
área da saúde, nos últimos 10 anos. Metodologia: O estudo de base qualitativa adota a revisão
sistemática de literatura nos artigos acadêmicos no portal de periódicos da CAPES (Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), utilizando os filtros: “educação”, “formação
docente” AND “saúde” AND “ensino superior”, artigos revisados por pares; idioma português, de
2010 a 2020. Foram encontrados 49 artigos. Entretanto, 12 artigos foram descartados por estarem
em inglês e/ou espanhol, 09 artigos abordavam a temática com ênfase na educação básica, 09
artigos os títulos não atendiam a pesquisa e 04 artigos não foram encontrados. Resultados:
Por meio da revisão sistemática realizada, foi possível encontrar 15 artigos que dialogam com
a pergunta inicial. Esses artigos evidenciam que ainda temos um caminho a percorrer para a
ampliação das pesquisas em Formação Docente e Ensino Superior. Os resultados apontam para
a importância da formação pedagógica no ensino superior, de modo a compreender a relevância
do seu papel enquanto mediador de aprendizagens. Conclusão: Ao realizar o levantamento
bibliográfico, percebe-se que esse campo de pesquisa é fértil e que apresenta possibilidades de
dialogar sobre a formação docente da área da saúde no ensino superior. Apoio: UNIVALE
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Gestão participativa com
suporte solidário: possibilidades
emergentes no Ensino Superior
durante a pandemia
Karla Nascimento de Almeida

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: gestão participativa, ensino superior, pandemia, suporte solidário

Introdução: As atribuições do gestor educacional envolvem dimensões de organização
e implementação dos objetivos educacionais com finalidade de promover transformações
significativas no contexto escolar. A pandemia do COVID-19 suscitou novos desafios para os
gestores educacionais em todos os níveis de ensino e tem sido objeto de reflexão em um curso
de nível superior na Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Objetivo: Relatar as práticas de
gestão participativa vivenciadas em um curso de graduação. Metodologia: Como metodologia
adotou-se o relato de experiências das práticas de gestão vivenciadas no curso de Pedagogia
da Univale. Resultados: Evidenciou-se a realização de práticas de gestão acadêmica com maior
ênfase à gestão participativa, à gestão de pessoas e à gestão do cotidiano escolar. A escuta ativa
de estudantes e professores(as), as interações mais constantes pelos canais digitais, sobretudo
pelo aplicativo WhatsApp, e as reuniões online pelo Google Hangouts Meet de forma mais
constante com professores(as) foram elementos que propiciaram maior proximidade e coesão
do grupo, buscando a consideração com suas realidades singulares no momento da pandemia.
O suporte solidário entre professores(as) e gestão foi atravessado pelos afetos, pelo cuidado
e pelo acolhimento ao grupo para além das questões técnicas e tecnológicas que o momento
exigia, em uma dimensão mais humana e humanizadora do processo de gestão acadêmica.
Conclusão: Conclui-se que é preciso considerar no bojo das atribuições da gestão, muitas vezes
sobrecarregada em sua dimensão administrativa e burocrática, o cuidado especial com a gestão
de pessoas, a gestão participativa e a gestão do cotidiano escolar como elementos essenciais
para a escuta, o diálogo e a compreensão de singularidades dos sujeitos implicados na dinâmica
educacional. Apoio: UNIVALE
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Iniciação à docência na
graduação em Enfermagem: um
relato de experiência
Ingrid Gabriel Grigorio, Raissa Pereira de Moura, Alícia Amorim Firmino, Micael Alves dos
Santos(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: docência, educação em saúde, curso de enfermagem

Introdução: A Graduação em Enfermagem possui diversos conteúdos e práticas que permitem
o exercício do papel de educador. A inserção precoce do estudante na esfera docente favorece a
construção de conhecimentos que só se obtêm através de uma experiência próxima entre o meio
acadêmico e o meio escolar. Objetivo: Relatar a experiência de iniciação à docência durante a
Graduação em Enfermagem em uma universidade privada. Metodologia: Trata-se de um estudo
qualitativo, descrito-exploratório, do tipo relato de experiência realizado a partir das vivências nas
disciplinas Saúde Coletiva I e Integração Educação em Saúde I, no terceiro e quinto períodos do
Curso de Enfermagem da Universidade Vale do Rio Doce, respectivamente. As atividades foram
desenvolvidas para cumprir os planos de ensino das disciplinas com o objetivo de desenvolver
habilidades e competências voltadas para a docência e a educação em saúde realizada pelo
enfermeiro durante os anos de 2019 e 2020. Resultados: Os alunos exercitaram habilidades
comunicativas, de criatividade metodológica e planejamento educativo em saúde em duas atividades
com temáticas da área da saúde, sendo a primeira presencial e a segunda virtual. A primeira
abordagem foi para alunos da rede pública estadual através de dramatização e discussões. Já a
segunda foi realizada virtualmente para outros alunos do Curso de Enfermagem através do Google
Meet e Jamboard – aplicativos da Google Education – e envolveram discussões, tempestade de
ideias e trabalho em grupo. Conclusão: A prática docente exercitada na educação em saúde,
durante a formação universitária, promove o desenvolvimento de habilidades e competências
necessárias para um rendimento profissional de excelência e para a atuação como educador em
instituições de ensino e em serviços de saúde. Apoio: UNIVALE
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Extensão curricular em cursos de
graduação durante o contexto da
pandemia da COVID-19
Kissila Zacche Lopes de Andrade, Renata Greco de Oliveira, Cristina Abreu Soares Costa, Dalbani
Santos da Cunha Lima, Dilemara de Pinho Damasceno Sellos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: palavras-chave: extensão universitária, contexto de pandemia, cursos de
graduação.

Introdução: É obrigatório no Brasil que 10% dos currículos dos cursos de graduação sejam
vivenciados por meio de atividades de extensão. Com o isolamento social pela pandemia, a
extensão, que se define pelo diálogo e inserção na comunidade, tornou-se um grande desafio
para as universidades. Por isso, a Assessoria de Extensão da Univale (AEX) realizou um estudo
sobre as possibilidades da extensão nesse contexto. Objetivo: Contribuir com os cursos de
graduação da Univale na proposição e realização de atividades de extensão durante pandemia.
Metodologia: A equipe da AEX realizou leituras e assistiu eventos de outras Instituições de Ensino
Superior (IES) públicas e privadas, ouvindo e analisando relatos sobre possibilidades da extensão
em meios digitais ou outras estratégias que respeitassem rigorosamente o distanciamento social.
Foi realizada uma reunião com os coordenadores dos cursos de graduação para socialização
dos resultados. Ao final desenvolveu-se uma prática de grupo para compartilhar ideias, integrar
os cursos e contribuir no planejamento de ações curriculares de extensão. Resultados: Apesar
dos desafios, as IES têm utilizado diversas estratégias via rádio, internet, carros de som e outras
tecnologias para chegar à comunidade, estabelecer o diálogo, compartilhar conhecimentos e
soluções. Projetos foram reorganizados para práticas a distância ou elaborados para contribuir
na redução de impactos da pandemia no sistema de saúde e na saúde mental da comunidade.
Alguns cursos da Univale também realizaram adaptações bem sucedidas no primeiro semestre
de 2020. Conclusão: Os estudos e a atividade prática desenvolvida mostraram-se exitosos,
culminando com excelentes reflexões de todos os participantes e contribuindo na proposição das
ações curriculares de extensão para o segundo semestre de 2020.
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Estágio docência: proposta
pedagógica para o ensino de
citogenética
Luana Ferreira dos Santos

Palavras-chave: aprendizagem significativa; biologia; estratégia educacional.

Introdução: O estágio docência proporciona ao pós-graduando a vivência como atuação docente,
tendo o principal foco o ensino nos cursos de graduação. Alguns estudantes se sentem inseguros,
visto que muitos possuem formação em cursos de bacharelado, não tendo a experiência docente
durante sua vida acadêmica. Com isso, é fundamental o conhecimento de diferentes práticas que
sejam facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem. Objetivo: Dessa forma, o objetivo
deste trabalho é relatar sobre a elaboração de cariótipo como estratégia pedagógica para o ensino
de citogenética. Metodologia: Durante o estágio docência na disciplina de Genética geral foi
identificada a falta de aulas práticas e a necessidade da inclusão de aulas diferenciadas, que
aumentassem a motivação dos estudantes pela busca do conhecimento. Dessa forma, durante o
conteúdo de citogenética foi proposto que os estudantes elaborassem um cariótipo de diferentes
espécies. No primeiro momento foram ministrados conceitos sobre o tema, exemplificando com
situações do cotidiano. Após a abordagem do conteúdo, foram distribuídos diferentes estudos de
casos, os quais continham questões sobre exemplos de mutações cromossômicas, que modificam
a estrutura original do cariótipo. Após os discentes identificarem as modificações ocorridas, os
mesmos deveriam representar o cariótipo da espécie que eles estavam estudando. Para essa
atividade foram utilizados materiais de baixo custo, como por exemplo, a massa de modelar
e papel cartão, com o intuito de ser uma prática acessível. Resultados: Após a realização da
atividade observou-se uma maior interação dos discentes com o conteúdo, proporcionando um
melhor entendimento. Conclusão: Portanto, conclui-se a fundamental importância da busca por
diferentes estratégias que possibilitem uma aprendizagem significativa.
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A interdisciplinaridade no Projeto
Pedagógico: reflexões à luz das
Diretrizes Curriculares do Curso
de Direito e do Instrumento de
Avaliação de Cursos
Diego Jeangregorio Martins Guimaraes, Renata Greco de Oliveira(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: interdisciplinaridade, projeto pedagógico, instrumento de avaliação de cursos,
diretrizes curriculares nacionais, curso de direito.

Introdução: A interdisciplinaridade é uma obrigatoriedade na formação do jurista, entretanto,
a realização de práticas interdisciplinares no Curso de Direito ainda é um grande desafio. As
DCN´s estabelecem determinações para que a interdisciplinaridade esteja presente nos projetos
pedagógicos do Curso e os cursos são avaliados segundo os indicadores do Instrumento de
Avaliação de Cursos. Objetivo: Identificar nas DCN´s do Curso de Direito em que elementos
pairam a obrigatoriedade de previsão de práticas interdisciplinares nos projetos pedagógicos, e
como isso é avaliado no Instrumento de Avaliação de Cursos. Metodologia: Estudo exploratório
de abordagem qualitativa com procedimento de análise de conteúdo de fontes documentais. Os
documentos analisados, foram as DCN´s do Curso de Direito e o Instrumento de Avaliação de
Cursos de Graduação (MEC/INEP de outubro de 2017). Resultados: As DCN´s do Curso de
Direito estabelecem em diversos momentos que a interdisciplinaridade deve estar presente nos
projetos pedagógicos em várias atividades: nas disciplinas teóricas nas prático-profissionais e, nas
atividades complementares. Já no Instrumento da Avaliação de Cursos somente nos indicadores
1.4, 1.5 e 1.6 a avaliação da interdisciplinaridade é abordada implicitamente e em alguns momentos
de forma aparentemente tangencial. Conclusão: Enquanto as DCN´s são bastante intensas para a
obrigatoriedade da interdisciplinaridade no projeto pedagógico do Curso de Direito, aparentemente
o Instrumento de Avaliação não se debruça sobre a questão com a mesma intensidade. Acredita-se
que a verificação da obrigatoriedade de previsão tem uma aparente dissociação quando observado
pelo Instrumento de Avaliação. Compreender essa obrigação de interdisciplinaridade com a forma
de avaliação, pode contribuir na melhoria da formação do jurista e do próprio curso.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

197

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Avaliação das atividades dos
cursos de pós-graduação lato
sensu no contexto da pandemia
da COVID-19
Kissila Zacche Lopes de Andrade, Renata Greco de Oliveira, Dilemara de Pinho Damasceno
Sellos, Dalbani Santos da Cunha Lima, Cristina Abreu Soares Costa

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: palavras-chave: pós-graduação lato sensu, contexto de pandemia, aulas por
meios digitais

Introdução: Durante o período de isolamento social no contexto da pandemia pela COVID-19, o
Ministério da Educação (MEC) autorizou a prática das atividades de ensino presencial por meios
digitais. Vários cursos de pós-graduação da Univale adaptaram suas atividades presenciais ao
formato permitido, outros, porém optaram em suspender as aulas. Após três meses de isolamento
social, foi realizada uma avaliação sobre as práticas adotadas. Objetivo: Subsidiar a continuidade
ou reorganização das práticas formativas desses cursos. Metodologia: A equipe do Setor de PósGraduação Lato Sensu da Univale realizou estudos e discussões sobre as normativas do MEC e da
Univale para o contexto da pandemia. Foi aplicado um questionário específico aos professores e outro
aos alunos, via “Google Formulários”, para os cursos em andamento. Ambos trataram da relação
dos respondentes com a prática adotada em seu curso, necessidades de melhorias e sugestões.
Os cursos que mantiveram as aulas por meios digitais responderam também sobre aprendizagem,
aplicabilidade de conhecimentos, materiais didáticos, recursos digitais e desempenho discente/
docente. Resultados: De modo geral, alunos e professores mostraram-se satisfeitos com as aulas
e os processos de ensino e aprendizagem. A maioria, contudo manifestou que preferia que fossem
presenciais, lamentando a impossibilidade do momento. Os professores manifestaram ainda o
desejo de formação específica, e os alunos, a necessidade de mais proximidade. Conclusão: A
avaliação não apontou necessidade de mudança dos procedimentos adotados, mas a prática de
outras atividades que contribuíssem para aproximação entre estudantes, professores e o setor,
bem como para formação dos docentes. Foi desenvolvida uma sala interativa virtual, e realizadas
ações de estudo e integração para alunos e de formação para os professores.
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Benefícios da dissecção de
cadáveres como método de
ensino para a anatomia humana
Ludmilla Soares Martins Saraiva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: anatomia, dissecção, educação médica, metodologia.

Introdução: Anatomia e dissecção traçam uma trajetória sócio-histórica de proximidade para o
ensino da medicina. Atualmente, recursos virtuais, peças anatômicas e artificiais são utilizadas para
o aprendizado prático da anatomia. E ainda, a dissecção de cadáveres tem sido implementada,
como metodologia ativa de ensino em que o estudante, por meio da dissecção de peças anatômicas,
adquire conhecimentos mais profundos sobre o tema, desenvolvendo assim, habilidades manuais
e maior aptidão clínica. Objetivo: Relatar os benefícios da dissecção, como uma metodologia ativa
de ensino, para o aprendizado efetivo da anatomia humana. Metodologia: Revisão de literatura em
artigos indexados nas bases de dados eletrônicos Scielo, Pubmed e Medline, no período de 2008
a 2018 na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Os descritores empregados foram: anatomia,
dissecção, educação médica, metodologia. Resultados: Estudos demonstraram que a utilização
da dissecção de cadáveres, em centros de ensino, encurtou a curva de aprendizado, aproximou
o conhecimento teórico do prático, e ainda, promoveu o aprimoramento das habilidades clínicas e
cirúrgicas do estudante de medicina. Além disso, permitiu a criação de conteúdo científico, como
projetos de pesquisa e extensão, e reaproveitamento das peças anatômicas produzidas, para fins
de ensino, a partir das experiências e achados da dissecção. Conclusão: Mediante as análises
dos artigos apurados, observou-se que a utilização da dissecção cadavérica como metodologia de
ensino, é benéfica e importante do ponto de vista educacional e elevam a qualidade do atendimento
médico, promovendo uma melhor assistência ao público atendido, além de, demonstrar uma
evolução do serviço nos três pilares da educação: ensino, pesquisa e extensão. Apoio: UNIVALE,
LIAH (Liga acadêmica de anatomia humana- UNIVALE)
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A educação infantil como
espaço legítimo para atuação do
professor de educação física
Cleber Siman de Amorim

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação física escolar, educação física, educação infantil.

Introdução: A importância do professor de Educação Física e o mérito da educação infantil
como a principal responsável pelo desenvolvimento da criança são fatos de grande evidência
no contexto escolar. Quando se explora o papel desses profissionais nessa etapa da educação
básica, enfatiza a essa disciplina no desenvolvimento da criança. Objetivo: O estudo tem por
objetivo analisar a importância do espaço e atuação do professor de Educação Física na Educação
Infantil. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica narrativa partindo de uma busca
por livros e artigos nas seguintes bases de dados: Scielo, Medline, Lilacs e Periódicos da Capes.
Resultados: O professor, deve ser concebido como um profissional que tenha a autoridade dos
conhecimentos específicos de sua área de formação e as capacidades pedagógicas necessárias
para sua atuação na escola, ancorado por uma competência política, que direciona a transformação
social. Se faz necessário compreender a função que este deve exercer na escola com os seus
alunos, o professor de Educação Física quando inserido na Educação Infantil compete com diversos
obstáculos, sendo alguns deles, a rotina da escola, falta de materiais e espaço adequado, além do
tempo destinado para as aulas de sua disciplina. Conclusão: Conclui-se que a Educação Física,
com suas especificidades, contribui de forma inquestionável ao dar significado às atividades, por
isso deve estar legitimada. Contudo, é reconhecida a possibilidade da parceria no trabalho dos
professores de Educação Física e dos generalistas, ao garantir à criança, uma educação mais
específica e que auxilie no seu desenvolvimento integral. A ausência do profissional capacitado
para trabalhar com as crianças o conteúdo da cultural corporal do movimento, deixa claro a
relevância da Educação Física na Educação Infantil Apoio: UNIVALE
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A importância da atuação do
pedagogo no processo de ensinoaprendizagem em cursos de
qualificação profissional
Marlene Keuri Debora das Graças, Karla Nascimento de Almeida (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pedagogia empresarial, educação-não-escolar, qualificação profissional.

Introdução: Os processos educativos são importantes na rotina de todos os indivíduos, mesmo em
espaços não-institucionalizados. No âmbito profissional, atualmente, percebe-se cada vez mais a
necessidade de qualificação comprovada. Dentre as diversas áreas de atuação do pedagogo está
a Pedagogia Empresarial, onde se enquadram os cursos de qualificação profissional ou cursos
livres. Esta categoria, pela pouca exigência de escolaridade, acaba sendo a escolha do público
que busca uma formação mais rápida e condensada para melhor encaixe no mercado de trabalho.
Objetivo: Refletir como a atuação do pedagogo contribui para o processo de aprendizagem em
cursos de qualificação profissional. Metodologia: Adotou-se a pesquisa de revisão bibliográfica,
em diálogo com relatos de experiência, como integrante do setor pedagógico de uma empresa que
oferta cursos profissionalizantes. Resultados: Como resultado, constatou-se a importância da
atuação do pedagogo no ambiente empresarial para a melhoria do processo ensino-aprendizagem
dos cursistas destacando, sobretudo, uma atuação comprometida com a vertente humana da
formação profissional. Conclusão: Conclui-se, portanto, que a atuação de pedagogos em empresas
de qualificação profissional contribui para o desenvolvimento das competências e habilidades dos
cursistas desejadas para a atuação no mercado de trabalho, bem como para o desenvolvimento
de profissionais ativos, críticos e reflexivos, em consonância com os preceitos da cidadania. Além
disso, percebe-se a relevância dos estudos sobre a atuação de pedagogos em espaços nãoescolares para o currículo dos cursos de formação inicial de Pedagogia. Apoio: UNIVALE
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Produção cultural infantil e suas
interfaces
Simone de Fatima S Amaral, Joao Marcos Parreira Mendonca, Ilara Rebeca Duran de Melo, Clenio
Henriques Martins, Guilherme Letizio Vieira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: desenho infantil, imaginação, cultura, práticas pedagógicas, percepção

Introdução: A criança desenha de memória e de imaginação o que ela sabe dos objetos. Ao
desenhar ela gesticula, canta, cria estórias, produz cultura. O desenho é uma história de sua vida,
do seu sentimento, das influências que sofre e de sua imaginação. Imaginação esta, necessária
para o progresso em todas as esferas. Cada criança tem seu tempo de desenvolvimento diferente
que deve ser respeitado. O seu desenho passa por fases diferentes de acordo com a sua percepção
de si mesma e de seu meio circundante. Começa com garatujas, passando pelos girinos, bonecos
palitos até conseguir representar figura humana. Sofre influências diversas: da mídia, das pessoas,
da sua cultura. Objetivo: Estudar e compreender as fases e influências do desenho infantil, para
promover metodologias com a finalidade de auxiliar adequadamente a criança em seu desenho e
sua imaginação Metodologia: Revisão teórica bibliográfica e exploratória, sendo que o eixo da
pesquisa ancora-se nas concepções teóricas de Ana Mae, Vygotsky, Resultados: O conhecimento
do desenvolvimento do desenho infantil e da história do ensino do desenho, promove melhor
compreensão para o seu ensino e criação de metodologias que estimule o potencial imaginético
da criança e sua visão crítica do mundo. Conclusão: Conclusão: O desenho infantil se faz e refaz
pela história e com a própria história. A criança se percebe na história da coletividade em que está
inserida, com isso produz cultura. Dar-lhe visibilidade através de pesquisas que analisem sua
estética, sua evolução, a temática, o seu ensino, o respeito e o conhecimento das fases do seu
desenho, o auxílio ideal na hora certa; é dar um passo para a valorização da cultura da criança
enquanto criança, refinando o seu olhar perante a globalização atual.
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EaD o professor com o novo
desafio: como enfrentá-lo?
Júnia Carla de Oliveira Alves, Sonia Maria Simoes Bianchini, Sandra Nicoli, Serafim Antônio Alves
do Nascimento

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tecnologias de informação; educação à distância; professor/tutor; globalização

Introdução: Vive-se numa época caracterizada por um turbilhão de inovações tecnológicas,
onde as pessoas têm muita pressa, incerteza, necessidade de informação; e a exigência de
especialização profissional no mercado, é cada vez maior. As tradicionais formas presenciais de
educação, sozinhas, não suprem toda a demanda de estudantes e profissionais, é nesse contexto
que está à educação à distância (EaD). A mudança no campo do conhecimento, da ciência e da
comunicação, tem trazido desafios no plano da atuação docente, por conta da introdução das
novas tecnologias de informação e comunicação as (TICs), ao ambiente escolar. Objetivo: O
presente estudo vem identificar novas perspectivas em relação ao ensino à distância, sendo uma
ferramenta capaz de auxiliar os docentes nesse desafio. Metodologia: Através de uma análise
criteriosa utilizando a metodologia descrita por Law et al. (1998), cinco estudos sobre as TICs
e a EAD, foram feitos com base nos seguintes critérios: autor(es); objetivo(s); caracrização
da amostra; desenho; principais resultados; e limitações. Além dos estudos também foram
entrevistados três professores universitários, as perguntas foram sobre a “influência das TICs
no ensino-aprendizagem”; “utilização das TICs como metodologia de ensino”; “Opinião sobre o
ensino a distância”; “E se seriam um professor/tutor”. Resultados: A análise dos resultados dos
estudos e das respostas das entrevistas, mostraram maior satisfação em relação ao uso das TICs
e TDIC, e que essas aumentaram o índice de aproveitamento dos estudantes nas disciplinas, além
disto, houve aceitabilidade em relação à EaD como modalidade educacional. Conclusão: As TICs
avançaram e se popularizaram, mas a influência no ensino-aprendizagem ainda é baixa. Elas
proporcionam a aproximação entre as pessoas por meio de diversos canais: internet, telefone,
chats. Apoio: UNIVALE
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Desafios e oportunidades do
EaD sob a ótica do direito à
educação superior na sociedade
contemporânea
Daniel Júnior Rodrigues Alvarenga, Camila de Almeida Miranda(Orientador)

Palavras-chave: democratização; ensino; desigualdades sociais; contemporaneidade.

Introdução: O avanço da globalização proporcionou o surgimento do Ensino à Distância (EaD),
uma ferramenta de democratização do direito à educação, pois rompe as barreiras geográficas,
sociais e culturais. Objetivo: Sendo assim, o presente trabalho busca compreender os benefícios
adquiridos e obstáculos a serem enfrentados pelos estudantes do EaD na contemporaneidade.
Metodologia: Utilizou-se como procedimento metodológico a pesquisa descritiva qualitativa, bem
como revisão de literatura pertinente à temática. Resultados: O EaD permite maior flexibilidade
de horários e possui preços mais acessíveis, mas alguns educadores apontam que esse ensino
é excludente uma vez que não são todos os alunos que dispõem das tecnologias de informação
e comunicação (TIC) e, muitas vezes,seu uso é limitado devido à qualidade da sua internet,
dependendo de dados móveis dos aparelhos celulares.Segundo dados Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, 30% dos brasileiros não possuíam acesso à internet,
refletindo assim a realidade de alguns grupos sociais.Percebe-se que o acesso à Educação a
Distância não é um recurso disponível para classes mais populares,impedindo esses grupos de
melhorarem sua qualidade de vida por meio da educação, ficando sujeitos à perpetuação do ciclo
da pobreza e aumento de sua condição de vulnerabilidade. Conclusão: Conclui-se, portanto,
que o direito social previsto no artigo sexto da Constituição Federal de 1988 é de fato garantido
somente para um seleto grupo de indivíduos, que são detentores de capital suficiente para investir
em recursos tecnológicos, inclusive no que diz respeito ao Ead
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Teatro Universitário Univale:
experiência de uma educação
sensível para e com jovens
universitários
Maurício Mendes de Souza, Valdicelio Martins dos Santos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: palavras-chave: jovens universitários, teatro universitário, sensibilidade.

Introdução: Introdução: O presente trabalho apresenta o teatro como instrumento educacional
no Ensino Superior e traz experiências vivenciadas por um grupo de Teatro Universitário – T.U.
– em seus processos de imersão e fruição artística Objetivo: Objetivo: Compreender como o
Teatro Universitário auxilia no processo de formação de jovens universitários e analisar as
relações vivenciadas, pelos jovens, durante o processo de desenvolvimento, através dos jogos
teatrais. Metodologia: Metodologia: Utiliza-se como metodologia uma pesquisa qualitativa,
de cunho bibliográfico, além da observaçãoparticipante junto aos jovens universitários em seu
processo de fazer Arte. Participaram da pesquisa 15 jovens de diferentes cursos que permitiram a
participação em todo processo de imersão nos 16 encontros realizados. Resultados: Resultados:
Os resultados apontam para a necessidade de atividades que cunham o desenvolvimento do
corpo e da mente de jovens universitários para além de seus cursos. Os jovens demonstraram-se
mais críticos durante as atividades, principalmente nas discussões e vivências com temas sobre
racismo, preconceito, gordofobia e homofobia. As sensações vivenciadas eram perceptíveis na
repressão, respeito e sensibilidade dos corpos durante os jogos teatrais. Conclusão: Conclusão:
Concluiu-se que o teatro, para este público, permitiu o reconhecimento de si e do outro, por meio
de reflexões cotidianas de forma singular e/ou coletiva, sem o compromisso de torná-los artistas,
mas sim de torná-los sujeitos e profissionais sensíveis independente de sua área de atuação.
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Teatro Universitário – Univale:
educação através dos sentidos
Laura Carolina de Oliveira Coelho, Valdicelio Martins dos Santos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: teatro universitário, educação, sensível, corpo, mente

Introdução: O presente trabalho apresenta práticas desenvolvidas pelo curso de Teatro Universitário
da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE que atende estudantes de diversos cursos de
graduação, tendo como base a educação através dos sentidos. Objetivo: Refletir a forma como
o Teatro Universitário – UNIVALE desenvolve suas práticas educativas; compreender o teatro
como instrumento necessário para o desenvolvimento do corpo e da mente de seus participantes.
Metodologia: A metodologia utilizada teve como base uma pesquisa qualitativa de cunho
bibliográfico, além de uma pesquisa-ação junto aos integrantes do curso de Teatro Universitário
oferecido pela UNIVALE. Resultados: O grupo se encontra semanalmente e foi possível notar
que a necessidade de um olhar humanizado na escuta sensível do corpo, sem julgamento ou
preconceito. Os jogos teatrais são usados como base para o desenvolvimento das atividades, que
permitem o conhecimento de si e o respeito pelo outro alinhando o corpo e a mente. Durante as
aulas percebeu-se o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio socioemocional a partir
de cenas de improvisos de situações problemas. Conclusão: O Teatro Universitário é um dos
dois projetos culturais da Universidade, portanto os estudantes de várias áreas do conhecimento
se apropriam deste espaço para desenvolver habilidades que estão para além de seus cursos
de graduação. Há uma necessidade de desenvolver os conhecimentos produzidos pelo corpo e
o teatro, usando dos jogos teatrais, aparece como suporte para uma aprendizagem significativa
através dos sentidos, em que o corpo produz sensações, muitas vezes desconhecidas, em que
todos os participantes que se interagem, independe de seu curso de origem.
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A autonomia na infância, um
diálogo com as vivências no
atelierismo
Imoyra Rodrigues dos Santos, Valdicelio Martins dos Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: infância, sociologia da infância, autonomia, atelierismo, protagonismo

Introdução: O presente trabalho apresenta reflexões sobre a autonomia na infância e a necessidade
de reconhecer a criança como sujeito ativo e construtor de uma cultura própria e produtora de
conhecimento. O estudo adveio de vivências e interações partilhadas no espaço do ateliê, a partir
do estágio não obrigatório com crianças de uma turma de 5 anos de idade de um determinado
Colégio Particular na Cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Objetivo: Compreender
a construção de cultura e conhecimento na infância por meio de vivências no espaço do ateliê e
a troca de saberes entre seus pares. Metodologia: Adotou-se, nessa pesquisa, a metodologia
qualitativa de cunho bibliográfico, levantando trabalhos sobre a Sociologia da Infância, Cultura
da Infância e o Atelierismo. O problema de natureza empírica, permitiu-nos usar a pesquisa-ação
como instrumento de percepção do desenvolvimento das crianças no processo do Atelierismo.
Resultados: Apontam para necessidade das crianças em explorar os ambientes da sua maneira
e a seu modo, escrevendo sua própria história. No espaço do ateliê foi possível perceber a
importância da autonomia dada à criança para escolher como e com o que brincar, garantindo-lhes
o protagonismo infantil. Essa prática educacional surgiu na Europa por meio da influencia de Loris
Malaguzzi e que vem sendo difundida e estudada por alguns profissionais brasileiros. Conclusão:
Notou-se o quão significativas são as contribuições abordadas pelos estudos acerca das temáticas
que trazem de fato o enfoque da criança como ator social ativo, na construção efetiva do saber.
Na prática, percebeu-se que é preciso estimular as crianças a construírem sua própria história e
serem livres para realizarem suas escolhas garantindo-lhes um desenvolvimento significativo de
sua autonomia e de seu protagonismo. Apoio: UNIVALE
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A afetividade na Educação
Infantil: entre abraços e limites
Amanda Martins Meireles

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação infantil, afetividade, crianças.

Introdução: A Educação Infantil (EI) configura-se como a primeira etapa da Educação Básica.
As lentes teóricas que orientam o trabalho na EI enxergam as crianças como sujeitos históricos
e de direitos, que se constituem por meio de suas relações e práticas cotidianas, que brincam,
imaginam, fantasiam, produzem e reproduzem cultura. Objetivo: Refletir como a afetividade é
importante para o desenvolvimento das crianças na Educação Infantil. Metodologia: Adotou-se
como metodologia a pesquisa bibliográfica. Resultados: O trabalho possibilitou levantar diferentes
conceitos de afetividade, desde a capacidade do ser humano em ser afetado, por meios externos e
internos, através de sensações boas e ruins, até o entendimento de afetividade como um conjunto
de hábitos e atitudes que promovem a aproximação, criação e ampliação de vínculos entre
educador-criança, criança-criança. Os afetos, nessa perspectiva, passam pela escuta ativa, pelo
diálogo, pelo dizer não, pelo estabelecimento de limites, pela capacidade de se colocar no lugar
do outro e também pelo desenvolvimento de responsabilidades. Esse conjunto é essencial para o
desenvolvimento da criança na EI. Conclusão: Conclui-se que é preciso considerar atitudes como
o dizer não e o estabelecer limites, como elementos que também fazem parte da afetividade, bem
como o se colocar no lugar do outro e assumir responsabilidades. Essas atitudes parecem ser
vistas como negativas quando se trata da abordagem com crianças, mas são essenciais para o
seu desenvolvimento, integradas às atitudes da escuta, do diálogo e do acolhimento às crianças. A
afetividade passa pelo cuidado e comprometimento com o crescimento do outro. Apoio: UNIVALE
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Impactos da pandemia (covid-19)
no ensino-aprendizagem dos
alunos em aulas remotas
Adriano dos Santos Peixoto, Gabriel Carlos Merencio dos Santos

Palavras-chave: pandemia, ensino-aprendizagem, alunos

Introdução: Os impactos proveniente da pandemia (covid-19) têm repercutido em todos os setores
sociais, emergindo na política, economia, saúde e na educação não foi diferente, na qual mediante a
esse panorama pandêmico e de forma emergencial, foram procuradas saídas que se aproveitaram
das experiências de Educação a Distância (EAD) em aulas remotas, uma vez que essa tem sido
uma estratégia implementada por muitas instituições de ensino em todo o mundo, desenvolvendo
assim, inúmeras discussões em diversas áreas de conhecimento. Objetivo: O presente trabalho
busca relatar os impactos da pandemia no ensino-aprendizagem dos alunos em aulas remotas.
Metodologia: Para a realização do presente trabalho foi utilizada a experiência vivenciada em
dupla no estágio supervisionado em biologia, na qual contou com observações em sala e aulas
ministradas nos 1º e 2º anos do ensino médio na escola E.E.E.F.M 4 de Janeiro, localizada no
município de Porto Velho-RO. Resultados: Entre os principais impactos causados está a grande
evasão dos alunos nas aulas, a falta de interação com o professor, pois os mesmos não se sentem
à vontade para ligar o áudio e a câmera, assim como as dificuldades de compreender os conteúdos
ministrados nas aulas remotas, relatadas pelos próprios alunos. Conclusão: Os impactos da
pandemia no ensino-aprendizagem em aulas remotas irão deixar um déficit enorme em alguns
alunos, consequentemente irá ser refletido nos próximos anos. A influência da pandemia serviu
para mostrar uma fragilidade no sistema educacional brasileiro, em especial quando falamos da
utilização das tecnologias, se faz necessário que os futuros professores e gestores se capacitem
para a utilização plena das tecnologias de informação e comunicação, deixando o ambiente virtual
mais convidativo e interessante para os alunos.
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Dificuldade ao acesso à educação
na pandemia
Rafaela Luiza Almeida Moreira, Virgínia da Costa Machado (Orientador)

Palavras-chave: educação; desigualdade; pandemia.

Introdução: O mundo não estava preparado para a pandemia do novo COVID-19 que modificou
tudo em sua volta, transformando alguns segmentos da sociedade em um verdadeiro caos. Em
razão da necessidade de distanciamento social, a maioria dos Estados declarou quarentena.
Posto essa nova realidade, um setor altamente prejudicado foi a educação. Objetivo: Analisar
como o Estado está se comportando em relação à educação no período de distanciamento social,
verificando as medidas tomadas e identificando a adaptação dos alunos sob a óptica do ensino
remoto. Metodologia: Este trabalho segue um enfoque metodológico de natureza quantitativa,
de revisão bibliográfica. Resultados: No Brasil, uma grande maioria dos governos estaduais e
municipais tem optado pelo fechamento total para reduzir as chances de que os estudantes se
tornem vítima da COVID-19 para suas famílias, porém, muitos estudantes foram prejudicados
com a demora que o poder público em encontrar uma solução para ministrar o ensino remoto de
qualidade, pois muitos professores não tiveram uma formação para ministrar aulas à distância. Um
dos problemas escancarados pela pandemia foi a desigualdade na educação, muitos alunos não
têm condições de continuar estudando pelo ensino remoto pela falta de condições econômicas, e
a partir deste problema surgem outros, como a diferença do ensino público e privado. Conclusão:
Para diminuir o abismo entre as diferentes redes de ensino, o governo primeiro deverá diminuir o
desequilíbrio social entre as diferentes classes sociais, dando oportunidades iguais para todos com
ensino básico de qualidade, investindo nas universidades públicas e nos programas de acesso a
faculdades e, oferecer apoio para as famílias pobres. Apoio: UNIVALE
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O ensino à distância e as
diferentes realidades brasileiras
Nicolle Surkamp, Ângela Dal Prá Scottá, Carolina Garcia Poltronieri, Luiza Mattos Volpi, Thiago
Malaquias Fritzen (Orientador)

Palavras-chave: pandemia, educação à distância, fatores socioeconômicos.

Introdução: Com a pandemia do COVID-19, a educação à distância (EAD) foi a principal
estratégia adotada. A tecnologia tornou-se facilitadora do ensino em diferentes realidades do
país. Isto posto, o presente relato busca elucidar as vantagens e desvantagens do EAD aplicado
a cenários distintos. Objetivo: Expor os pontos positivos e negativos do EAD pelo relato de
docentes atuantes em realidades diferentes. Metodologia: Dois professores foram convidados,
por meios virtuais, a escrever um relato sobre os aspectos positivos e negativos encontrados no
EAD durante a pandemia. Resultados: A primeira docente, de iniciais MDPS e 57 anos, leciona
na rede municipal de Passo Fundo para alunos autistas. O segundo, de iniciais TMF, 35 anos, é
docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo.Para MDPS, o EAD facilitou
a realização de cursos online, enquanto que para TMF foi possível uma melhor autoavaliação de
suas aulas.Ambos elencaram a ausência de interação como desvantagem. Para TMF, o silêncio
no EAD sugere desatenção e desinteresse. Ademais, para MDPS, a falta de adesão e/ou acesso
dos familiares dificultou a comunicação com os alunos.Na instituição de TMF, já havia disponível
a plataforma para o EAD após 1 mês de pandemia. Já, para MDPS, esse processo levou mais de
4 meses. Conclusão: De acordo com os relatos, pôde-se evidenciar a superioridade dos pontos
negativos em relação aos positivos, principalmente pela implantação abrupta da modalidade em
questão. Tamanha mudança expôs os obstáculos socioeconômicos e o potencial de acentuar
desigualdades. Logo, o EAD apresenta-se como técnica complementar, pois é nítida a contraditória
realidade entre o ensino particular e o público, prejudicando discentes com dificuldade de acesso
e promovendo didáticas aquém das ideais.
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Os caminhos que constituíram
a alfabetização e o papel do
professor no processo de ensino/
aprendizagem
José Alex Trajano dos Santos

Palavras-chave: alfabetização, ensino/aprendizagem, professor.

Introdução: A alfabetização é imprescindível na vida de qualquer sujeito, sobretudo pela sociedade
ainda ser fortemente grafocêntrica. Com isso, entende-se que o sujeito alfabetizado é posto em
um status privilegiado no que se refere ao gozo de direitos e deveres, principalmente quando
esses não são inerentes. No decorrer dos anos, suscitaram-se discussões diversas sobre os
conceitos e os métodos de alfabetização, cujas variações encontravam-se e ainda se encontram
no processo de aquisição da linguagem. Objetivo: Apresentar o surgimento da alfabetização e
da escrita no mundo e articular o papel do professor no processo de ensino/aprendizagem da
língua materna. Metodologia: Pautou-se em uma revisão bibliográfica sistemática, composta por
diversos expedientes científicos, como artigos, leis e livros de pesquisadores da área de aquisição
da linguagem e suas correlações. Resultados: Na medida em que as gerações foram evoluindo, o
processo de alfabetização e do letramento ganhou novos significados e sentidos. Hoje, tal processo
ganha uma nova concepção que mostra outros horizontes, fazendo com que o sujeito seja capaz
de “ler o mundo” e participar ativamente de práticas orais e escrita. O professor como mediador
e formador de opinião deve estar em constante formação, tendo uma postura crítica, solidária,
humana e empática, não sendo apenas um transmissor de conteúdo e nem tampouco o detentor
do saber, mas um construtor e articulador da construção coletiva dos saberes. Conclusão: Os
sujeitos sociais, independente da idade, sempre precisarão utilizar a escrita, seja para deixar um
recado, escrever uma carta, bilhete, um relatório, roteiro, palestra, ou seja, utilizarão de diversos
gêneros textuais. Enfim, inúmeras situações cotidianas os levarão a recorrer ao sistema de escrita,
proveniente do “processo de práticas de linguagem”.
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Formação continuada de
professores alfabetizadores para
o ensino remoto em tempos
de pandemia: o papel das
competências digitais
Artur Pires de Camargos Júnior, Edson Vieira da Silva

Palavras-chave: competências digitais, ensino remoto, formação continuada, professor
alfabetizador.

Introdução: O ensino remoto foi uma alternativa do sistema educacional para prosseguir as aulas
durante a pandemia de Covid-19. Esse contexto demanda, muitas vezes, a utilização de tecnologias
digitais de informação e comunicação. Expõem-se lacunas na formação docente inicial indicadas
pela Pesquisa TIC Educação 2018 no que se refere ao desenvolvimento de competências digitais.
Objetivo: O objetivo desta pesquisa é conhecer o papel das competências digitais em processos de
formação continuada de professores alfabetizadores para o ensino remoto em tempos de pandemia.
Metodologia: Optou-se por uma pesquisa com abordagem qualitativa, caráter exploratório e
cunho bibliográfico. Selecionaram-se seis obras cuja leitura ocorreu no mês de maio de 2020 com
a técnica de fichamento. Resultados: Esta pesquisa permitiu compreender que as competências
digitais podem contribuir para a formação continuada de professores alfabetizadores, pois elas
permitem desenvolver autonomia e segurança para o uso de tecnologias digitais no ensino
remoto. Destacam-se competências referentes aos seguintes aspectos: mediação de conteúdos e
avaliação com recursos digitais; personalização do ensino conforme as necessidades apresentadas
pelos discentes; seleção e organização de objetos digitais de aprendizagem; uso responsável,
ético e legal desses recursos e a gestão do processo de formação continuada pelos próprios
docentes. Conclusão: Desafios e dificuldades que envolvem o ensino remoto, principalmente na
alfabetização de crianças, podem ser ampliados quando há lacunas na formação docente inicial. O
desenvolvimento de competências digitais de professores alfabetizadores pode contribuir, então,
para superar parte desses desafios e dificuldades no que se refere ao uso de tecnologias digitais.
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Visita técnica ao Supremo
Tribunal Federal em Brasília - DF
Denise Rodrigues Alves, Diego Jeangregorio Martins Guimaraes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: stf, brasília, vista técnica

Introdução: A visita técnica se apresenta como um instrumento prático importante para a
aprendizagem acadêmica. Objetivo: Analisar a relevância pedagógica da vivência de uma visita
técnica no processo de ensino-aprendizagem. Metodologia: O presente trabalho relata a exitosa
experiência pedagógica da visita técnica realizada ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília, capital
federal, ocorrida entre os dias 13 e 16 de outubro de 2019, sob orientação do professor mestre
Diego Jeangregório Martins Guimarães e que contou com a participação de 26 alunos de períodos
variados do curso de Direito da Universidade Vale do Rio Doce. Resultados: Foi realizada visita ao
Palácio do Supremo Tribunal Federal para conhecer a estrutura física do espaço. Posteriormente,
o grupo acompanhou as sessões das turmas do STF, presencialmente os votos dos ministros.
A turma também visitou o Congresso Nacional, conhecendo o funcionamento do Senado e da
Câmara dos Deputados. Aproveitando a oportunidade de estar na capital federal, foi realizada uma
visita ao Tribunal Superior Eleitoral, com destaque para passeio ao Museu do Voto. Além disso,
passou-se pelos principais pontos turísticos da cidade: Memorial JK; Museu Nacional; Catedral;
Esplanada dos Ministérios; Itamaraty; Praça dos Três Poderes; Palácio da Alvorada; Ponte JK
e Lago Paranoá. Conclusão: Identificou-se que a ação foi eficiente no processo de ensinoaprendizagem sob três perspectivas de análise. A primeira delas diz respeito ao aprofundamento
do conhecimento técnico-científico, na medida em que, foi possível vivenciar aquilo que é ensinado
nas salas de aula. A segunda perspectiva se sustenta na aquisição de capital cultural, elemento
extremamente necessário na formação jurídica. Já na terceira perspectiva, tem-se um visível salto
qualitativo na capacidade das relações interpessoais.
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Os desafios dos planos
educacionais no Vale do Araguaia
Karolayne Pereira Marques, Talia MoreiraSouza, Lahila Nathalia dos Santos Martins, Odorico
Ferreira Cardoso Neto (Orientador)

Palavras-chave: plano nacional de educação, plano estadual de educação, politicas publicas,
araguaia, mato grosso

Introdução: Considerando que é necessário analisar as políticas educacionais e os desafios que
as cercam nasceu na Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário do Araguaia
o projeto de pesquisa: “Políticas para Educação Pública Básica e seu Financiamento”, com foco
em 30 municípios do Vale do Araguaia. Objetivo: Objetiva-se compreender o desenvolvimento
dos planos educacionais no âmbito municipal, estadual e nacional, como está se dando o
financiamento da educação e promover o acesso a essas informações para o maior número de
pessoas. Metodologia: A coleta de dados se iniciou por meio de um questionário que foi enviado
via e-mail para cada um dos 30 municípios, porém não tiveram retorno e então a coleta passou
a se dar por meio de pesquisas bibliográficas, documentais e consultas em plataformas como
Observatório do PNE e SIOPE. Com a pandemia da Covid-19, as ações do projeto passaram a ser
realizadas por meio do espaço virtual, com a participação em eventos sobre educação, promoção
de palestras online e a criação de uma rede social para a divulgação de tais ações. Resultados:
Assim, se verificou que não obter os dados diretamente dos municípios dificultou o desenvolvimento
da pesquisa, pois examinando as plataformas o resultado é que tanto o plano estadual, quanto
nacional está longe de seu integral cumprimento e em relação aos planos municipais se constata
a falta de acompanhamento e de disponibilização de dados. Conclusão: Dessa forma, o que
se conclui é que para que se tenha uma educação formal de qualidade não basta somente criar
políticas educacionais, mas também fazer o seu acompanhamento e publicitar os dados, pois
todos precisam acessar, compreender, discutir e serem ouvidos para que a educação cumpra
cada vez melhor o seu papel na formação de cidadãos íntegros.
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Uso do lúdico e estruturas
tridimensionais no ensino do
sistema circulatório
Gabriel Carlos Merencio dos Santos, Adriano dos Santos Peixoto, Ana Carolina Alencar Muniz,
Edileuza Farias Alves, Vitória Maria Monteiro de Oliveira

Palavras-chave: lúdico, tridimensionais, sistema circulatório

Introdução: Entre os complexos sistemas que constitui o ser humano, o sistema circulatório merece
uma atenção especial, pois por meio da circulação sanguínea são distribuídos os componentes
nutritivos e o oxigênio necessários para a vida celular, entre outras substâncias essenciais para o
bom funcionamento do organismo. Devido seu grau de complexidade, ainda mais quando trabalhado
na educação básica, surge a necessidade de novos meios na abordagem de conteúdo, onde o
lúdico junto com estruturas dimensionais podem ser uma boa opção. Objetivo: o presente trabalho
busca evidenciar o uso do lúdico e estruturas tridimensionais no ensino do sistema circulatório.
Metodologia: Fruto da disciplina de projeto integrador, o presente trabalho foi realizado em grupo,
na qual contou com a elaboração manual das estruturas que compõem o sistema circulatório,
para tanto, foi utilizado materiais de confecção como isopor, colas e tintas dentre outros materiais,
de forma que fossem coloridos e prendessem a atenção dos alunos. Ao final, foi apresentado na
escola E.E.E.F.M estudo e trabalho e no Centro universitário São Lucas, localizados no município
de Porto Velho-RO e realizados questionários a respeito da apresentação. Resultados: os
resultados obtidos foram satisfatórios. Com base nos questionários, na Escola Pública Estadual,
obtivemos um resultado de 67% de aprovação e na Instituição de Ensino Superior de 93% na
qual responderam que o ensino usando o lúdico é ótimo, e que ajudou a compreender melhor
o tema apresentado. No total, foram 39 alunos que participaram dos questionários. Conclusão:
O uso do lúdico e de novas metodologias para a educação favorece o ensino e a aprendizagem
efetivamente, no entanto, requer uma mudança cultural, investimentos e aperfeiçoamentos por
aqueles envolvidos no processo de ensinar e aprender Ciências.
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Podcast na escola: como envolver
os alunos na aprendizagem
colaborativa utilizando essa
ferramenta tecnológica
Luçamara Beserra Holanda da Fonseca, Mauritania Lima de Oliveira Costa

Palavras-chave: podcast, protagonismo, tecnologias na educação.

Introdução: O acesso à tecnologia tem influenciado a vida das pessoas tanto nas atividades do
cotidiano quanto nos processos da educação das novas gerações. No contexto educacional as
aulas tradicionais estão abrindo espaço para novas práticas pedagógicas envolvendo ferramentas
digitais que possibilitam uma educação mais participativa e autônoma. Uma dessas ferramentas
é o podcast - um arquivo de áudio ou vídeo em formato digital. Na sala de aula o uso dessa
ferramenta representa uma oportunidade de aproveitar as habilidades que os alunos têm com a
tecnologia. Objetivo: Esse trabalho tem por objetivo ressaltar a importância do uso das ferramentas
tecnológicas em sala de aula. Metodologia: A metodologia utilizada nesse trabalho se trata da
descrição de uma intervenção pedagógica realizada numa turma de 7º ano do ensino fundamental.
Ao explorar o tema Biomas brasileiros na aula de ciências a turma foi dividida em grupos. Cada
equipe ficou responsável por um bioma. O primeiro passo foi realizar uma pesquisa sobre as
principais características daquele bioma. Em seguida, criar um roteiro sobre o tema e na sequência
a gravação do podcast que foi apresentado na turma e depois postado nas redes sociais da escola.
Resultados: Quanto aos resultados foi possível perceber que uma proposta simples como essa,
mas informativa e dinâmica atendeu as necessidades dos jovens que estão conectados pelas
redes sociais. Eles executaram a atividade proposta de forma prazerosa e eficiente. Conclusão:
Conclui-se que, a utilização da tecnologia na educação faz com que a escola proporcione uma
verdadeira experiência de aprendizagem. Com a modernização das aulas é perceptível à melhora
na qualidade do ensino possibilitando o desenvolvimento de novas habilidades nos educando
tornando-os protagonistas nesse processo.
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Infância roubada: abuso sexual de
crianças em contexto intrafamiliar
Gabryela Silva Barbosa, Karla Nascimento de Almeida (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: abuso sexual, abuso intrafamiliar, formação de educadores, crianças.

Introdução: O abuso sexual infantil é apontado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como uma das mais proeminentes questões da saúde pública. Os efeitos sofridos por essas
crianças repercutem na vida escolar necessitando sensibilidade e preparo de educadores para um
acolhimento e intervenção adequados. Essa temática é objeto de estudo durante de um trabalho
de conclusão de curso de Pedagogia ainda em desenvolvimento. Objetivo: Os objetivos dessa
temática são problematizar a questão do abuso sexual de crianças em contexto intrafamiliar, sua
repercussão na vida adulta e enfatizar a relevância da discussão do assunto no processo de formação
docente. Metodologia: Revisão bibliográfica em diálogo com um relato pessoal. Resultados:
Os resultados preliminares indicam que o fato acarreta efeitos negativos no desenvolvimento da
criança que se reflete na vida adulta, gerando sequelas, comportamento de risco, problemas de
saúde física e mental dentre outros agravos e o envolvimento de educadores como agentes de
prevenção é relevante, já que, a criança tem dificuldade em revelar tal violência aos seus familiares
e a maioria dos casos são intrafamiliares. Mesmo quando não é dito verbalmente a vítima mostra
com comportamentos inadequados, por isso a necessidade de uma formação a esses profissionais
para estarem atentos aos sinais e saberem como intervir. Conclusão: Conclui-se que o abuso
sexual infantil ainda é um tabu na área de educação e são poucos os professores capazes de
identificar e intervir. É preciso pensar em uma proposta de formação docente específica sobre a
temática de modo que mais profissionais tenham pleno conhecimento e as vitimas de tal agressão
tenham suporte necessário no enfrentamento a esse delito. Apoio: UNIVALE
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O Gestor Escolar na Escola de
Tempo Integral de Governador
Valadares: perfil e ações
Daniel Romulo de C Rocha

Palavras-chave: educação; gestor escolar; tempo integral

Introdução: O presente trabalho firmou como propósito de estudo e análise, traçar o perfil e ações
desenvolvidas pelos Gestores Escolares das escolas municipais de Governador Valadares de
Tempo Integral. Objetivo: O estudo identificou o perfil dos Gestores Escolares quanto ao tempo
de gestão, faixa etária e formação acadêmica, bem como as ações pedagógicas, administrativas
e financeiras desenvolvidas por eles na Escola de Tempo Integral. Metodologia: Como proposta
metodológica, aplicou-se pesquisa qualitativa aos Gestores Escolares por meio de plataforma
digital, com perguntas de cunho administrativo, financeiro e pedagógico, além do perfil. A análise
dos resultados se pautou nos direcionamentos educacionais evidenciados na LDB 9.394/1996,
no Plano Nacional de Educação - meta seis, que estabelece de forma gradativa e pontual, a
ampliação da jornada nas escolas públicas e em autores que abordam a importância do Gestor
Escolar frente a efetivação de políticas públicas educacionais. Resultados: Constatou-se que
os Gestores Escolares no campo pedagógico realizam ações para a efetivação do projeto da
Escola em Tempo Integral, que por sua vez garante o processo de aprendizagem; no campo
administrativo, desenvolvem efetivo trabalho na aplicação dos atos normativos, mas afirmam
a necessidade de melhorias na rede física e; no campo financeiro, destacam que os recursos
direcionados às escolas são insuficientes. No quesito perfil, 57% atua na gestão de 03 a 04 anos;
46% encontram-se na faixa etária de 50 a 59 anos de idade e 66% possuem pós-graduação lato
sensu. Conclusão: O trabalhou apresenta de forma relevante o perfil dos gestores escolares, bem
como as ações pedagógicas, administrativas e financeiras e suas respectivas contribuições para o
aperfeiçoamento do projeto da Escola de Tempo Integral em Governador Valadares.
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O uso das TICs no processo de
ensino e aprendizagem nas aulas
remotas na educação básica
Luçamara Beserra Holanda da Fonseca, Mauritania Lima de Oliveira Costa

Palavras-chave: tecnologias de informação e comunicação, ensino-aprendizagem, aulas remotas.

Introdução: A Era Digital reinventou o processo de ensino e aprendizagem. Os alunos estão
cada vez mais conectados com esse mundo virtual e as escolas precisam oferecer métodos
e ferramentas pedagógicas que atendam essa necessidade. Surgem então as tecnologias da
informação e comunicação (TICs) para potencializar esse processo. Com a suspensão das aulas
presenciais em função da pandemia causada pelo covid-19 o uso dessas ferramentas digitais se
tornou indispensáveis no ensino à distância através das aulas remotas adotadas em várias escolas
públicas e privadas. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi perceber a visão dos professores
sobre o uso das ferramentas digitais no ensino remoto. Metodologia: A metodologia utilizada para
a obtenção de dados para essa pesquisa foi através da aplicação de um questionário destinado
aos professores da educação básica pelo aplicativo eletrônico Google Forms. O questionário
apresentava 10 questões de caráter objetivo e subjetivo e foi acessado por 50 professores.
Resultados: Quanto aos resultados da pesquisa, foi possível perceber que mesmo vivendo na
chamada “Era Tecnológica” muitos professores ainda não dominam as ferramentas digitais em
sala de aula. Dos professores que participaram da pesquisa 55% falaram sobre a necessidade de
reinventar totalmente suas práticas pedagógicas nas aulas remotas. As ferramentas digitais como
os aplicativos WhatsApp, Messenger, Skype, Zoom, Google (Drive, Hangouts, meet, Classroom)
foram as mais citadas pelos professores para mediar as aulas virtuais. Conclusão: O uso das TICs
na educação fortalece o processo de ensino e aprendizagem. E a capacitação dos professores
nessa área se torna cada vez necessária. Só assim, será possível se conectar com essa geração
que vive na era digital.
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Eu, Escola, Comunidade:
territórios de aprendizagem, um
trabalho interdisciplinar
Míria Núbia Simões Lourenço, Roosvany Beltrame Rocha

Palavras-chave: aprendizagem, comunidade, escola e território.

Introdução: Brasil afora, várias experiências de tempo integral foram sendo implementadas, dentre
elas, uma que tende a investir em mudanças no interior das unidades escolares, de forma que
possam oferecer condições compatíveis com a presença de alunos e professores em turno integral,
e outra que tende a pensar e articular projetos que ofereçam atividades aos alunos em territórios
fora do espaço escolar. Esse trabalho, desenvolvido em uma Escola em Tempo Integral da Rede
Municipal de Educação de Governador Valadares (2018/2019) é parte do Projeto Institucional:
Eu, Escola, Comunidade: territórios de aprendizagem e oferece dentro do Componente Curricular
Gestão Participativa oficinas que prezarão pelo conhecimento a si mesmo, da escola e seu
entorno, na perspectiva de através deles e com eles promover oportunidades de aprendizado,
numa proposta interdisciplinar. Objetivo: efetivar o aprendizado através da articulação entre o
educando, a escola e o seu entorno e contribuir para o protagonismo dos jovens estudantes.
Metodologia: O trabalho foi constituído a partir de literatura a respeito de Educação Integral e
Outros espaços de Aprender. Contou-se com a observação de um conjunto de atividades práticas
com temas que envolveram o conhecimento a si mesmo e o empoderamento da clientela infanto/
juvenil da escola; outras de conhecimento da escola em estudo e de mapeamento do entorno da
escola. Resultados: A vivência da Oficina Gestão Participativa contribuiu para efetivação das
atividades curriculares de forma ativa e da práxis do protagonismo dos estudantes através da
experimentação da ocupação de outros territórios educativos. Conclusão: Considera-se que este
trabalho possibilitou aos estudantes maior conhecimento sobre si, sobre a escola e sua história,
seu entorno e principalmente despertou-os para a construção da social.
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Experiência com a prática
colaborativa no campo da
Educação Inclusiva
Rusinéia Aparecida Oliveira de Freitas

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ensino colaborativo, educação inclusiva, parceria

Introdução: Apresenta-se um relato de experiência a partir da prática desenvolvida em parceria
colaborativa, na perspectiva da educação inclusiva, direito garantido constitucionalmente (BRASIL,
1988). Objetivo: Refletir acerca da experiência vivenciada no Projeto de Apoio Pedagógico (PAP)
no Colégio Militar em Governador Valadares, MG. Metodologia: O trabalho desenvolvido no PAP
visa a inclusão, visto que o profissional do PAP é responsável pelo suporte no processo ensino
e aprendizagem a alunos com dificuldades de aprendizagem, além de propor e apresentar um
plano de desenvolvimento individual para o educando. Os alunos recebem atendimento coletivo
e individual, de acordo com as peculiaridades de cada um. O discente que apresenta laudo com
deficiências, transtorno global do desenvolvimento, e altas habilidades, de acordo com a legislação
vigente tem direito ao profissional de apoio, que integra a equipe do PAP. Resultados: Do de 991
alunos matriculados, Ensino FundamentalI ao Ensino Médio, são atendidos 148 alunos pelo PAP,
em 2020. O trabalho, em colaboração com outros profissionais proporcionou um olhar crítico em
relação à atividade proposta e aprofundamento sobre a prática desenvolvida, mostrando efeitos
favoráveis do ensino colaborativo com vistas à inclusão. Aponta-se como dificuldades no processo
a necessidade do aluno se ausentar da sala de aula para participar do projeto, e a necessidade de
compreensão da inclusão por parte de todos os profissionais envolvidos. Conclusão: Conclui-se
que o PAP é um esforço de atenção a inclusão e requer ressignificações de concepções e práticas,
no qual os educadores precisam refletir sobre as diferenças, para introduzir uma abordagem que
transforme a realidade histórica de cada aluno.
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Impactos da criação do cargo
de monitor de apoio à educação
no município de Governador
Valadares
Luziely Venuto da Silva Azevedo, Karla Nascimento de Almeida (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação, monitor de apoio à educação, legislações educacionais, valorização
de professores

Introdução: Em 2015 a prefeitura de Governador Valadares criou o cargo de Monitor de Apoio
à Educação integrando ao quadro de pessoal administrativo em nível médio da Secretaria de
Educação e colocando em extinção o cargo de Professor Municipal Auxiliar - PMI. Os impactos
gerados em decorrência da criação desse cargo foram tomados como objeto de reflexão durante a
graduação em Pedagogia. Objetivo: Refletir sobre os impactos da criação do cargo de Monitor de
Apoio à Educação no município de Governador Valadares. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e
documental e relato de experiência. Resultados: Os resultados apontam para a fragilidade da lei
municipal que institui o cargo de monitor de apoio à educação em conflito com a lei federal 9394/96.
A extinção de um cargo de carreira do Magistério para criação de outro administrativo para atuar
diretamente com crianças em espaço educativo não cumpre o que a legislação federal estipula.
Embora o monitor receba pelo valor do cargo ocupado, de nível médio, não há um processo de
valorização desse profissional na carreira da educação. A falta de unidade na interpretação da lei
por parte dos gestores escolares também impacta nas atribuições do monitor muitas vezes não
condizentes com as descritas no perfil do cargo. Conclusão: Conclui-se que se faz necessário
aos educadores terem conhecimento das políticas públicas educacionais e das legislações que as
estabelecem, de forma que possam lutar pela garantia de direitos, tanto das crianças, adolescentes,
jovens e adultos, quanto dos profissionais da educação. Apoio: UNIVALE
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Alfabetização e letramento: uma
reflexão sobre as práticas de
leitura e escrita
Eduarda Carvalho da Costa, Elizabete Aparecida de Carvalho

Palavras-chave: alfabetização, letramento, educador, práticas significativas

Introdução: A alfabetização é definida como um processo no qual o indivíduo constrói a gramática,
consiste no aprendizado do alfabeto e de sua utilização como código de comunicação. O letramento
apresenta-se como um processo em que o ensino da leitura e da escrita acontece dentro de
um contexto social. Cabe à escola tanto as aprendizagens das habilidades básicas de leitura e
escrita, quanto o desenvolvimento para além dessas habilidades básicas dos conhecimentos e das
atitudes necessárias ao uso efetivo e competente da leitura e da escrita nas práticas sociais que
envolvem a língua escrita. Objetivo: Refletir sobre os conceitos de alfabetização e letramento e
ressaltar a importância das práticas significativas para que o educando se aproprie do processo de
leitura e escrita. Metodologia: A metodologia utilizada para o estudo foi a pesquisa bibliográfica.
Resultados: Os resultados obtidos nos permitiram compreender que a alfabetização e o letramento
estão intrinsecamente ligados e que ambos podem contribuir para a melhoria da qualidade do
ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita, e para isso, faz-se necessário que o educador
desenvolva práticas pedagógicas significativas para a vida do educando. Conclusão: Concluise que é preciso que o educador proporcione aos educandos um ambiente alfabetizador, rico de
materiais escritos que deverão ser manuseados constantemente pela criança, trabalhe uma série
de atividades contextualizadas e significativas, através das quais, num processo de diferenciação
das funções escritas, do contexto em que cada texto foi escrito, dos seus significados, da estrutura
contextual, tamanhos e cores das letras que compõem o texto, eles se apropriem da escrita da
língua formal.
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Do Sucesso Escolar à Educação
do Fracasso: breve análise da
educação contemporânea
Glauber Klay Carreiro Fidelis

Palavras-chave: consciência crítica, pedagogia crítica, sucesso escolar, violência escolar.

Introdução: O artigo é parte da pesquisa de mestrado em Ciências da Educação concluído na
Universidade Nova de Lisboa (UNL-2016), em que analisamos o problema da violência escolar como
mecanismo reprodutor das relações sociais capitalistas, onde este sistema socioeconômico busca
anular a educação para a consciência crítica evitando a transformação social, e, consequentemente,
propaga o sucesso escolar de uma “educação” que atende às demandas da sociedade neoliberal.
Objetivo: Verificar a contradição que existe no interior das relações sociais capitalistas enraizadas
na “educação” escolar e, de sua proposta de sucesso, que, ideologicamente, inverte e negocia os
valores de uma educação para consciência crítica segundo Paulo Freire. Metodologia: Pesquisa
qualitativa-empírica e revisão bibliográfica. Foi utilizado técnica de Análise de Conteúdo das
Representações Sociais dos agentes educativos (professores e alunos) da amostra de entrevista
semiestruturada e questionário autoadministrado de 34 pessoas. Resultados: Os resultados de
uma pesquisa qualitativa por serem interpretativos são apresentados de forma analítica no item
conclusão (a seguir). Conclusão: “Concluímos” que a postura dos alunos e professores legitimam
a proposta de uma escola de sucesso sob a perspectiva neoliberal gerando uma educação do
fracasso diante da consciência crítica (auto-reflexão e práxis social). O imobilismo dos agentes
educativos é fruto da ausência histórica de uma formação pedagógica crítica, por isso sua
reprodução educativa é, soberanamente ideológica, pois não conseguiram e não conseguirão
produzir algo que não conhecem, e não conhecem porque não foram e não são educados a
conhecer e a desenvolver uma consciência crítica diante do mundo. A revolução da escola e do
capitalismo não é uma escolha, mas um imperativo à emancipação humana.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Educação em Espaço Prisional:
uma revisão sistemática
Adeilson Jorge da Silva, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria Campos,
Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: sistema prisional, penitenciária, educação.

Introdução: O Brasil tem uma população carcerária de cerca de 770 mil pessoas e a maioria
possui baixa escolaridade e, apesar da educação ser um direito constitucionalmente reservado
a todos os indivíduos, no entanto, nem todos enquanto presos conseguem ter acesso à mesma.
Objetivo: Apresentar através de uma revisão sistemática a produção científica relacionada à
educação em contexto prisional apontando suas dificuldades e possibilidades. Metodologia: Esta
é uma pesquisa de cunho qualitativo com base em uma revisão sistemática de literatura onde
realizou-se busca por artigos revisados por pares de 2009 a 2020, em português, no portal de
periódicos da Capes com as palavras-chaves sistema prisional, penitenciária, educação. Houve
o retorno de trinta e seis artigos onde foram excluídos os que apesar de conterem os termos de
busca estavam fora do propósito de estudo deste que é a educação no sistema prisional, sendo
estes vinte e três artigos. Os treze artigos restantes abordam a educação prisional, ressocialização,
docência prisional e a educação de jovens e adultos (EJA). Resultados: Possibilitou chegar ao
entendimento da educação prisional como direito, importância e ação ressocializadora apesar de
descobrir-se lacunas existentes em relação às pesquisas anteriores sobre o tema que apontem
para questões que abordem a docência exercida no meio e também a necessidade de implantação
de políticas públicas, destinadas a formar e capacitar professores prisionais realmente qualificados.
Conclusão: Conclui-se que a educação ofertada no espaço prisional é um direito e, apesar das
dificuldades colabora para uma boa convivência social e favorece a ressocialização do indivíduo.
Apoio: CAPES
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Educação integral: uma nova
concepção de currículo
Elizabete Aparecida de Carvalho, Eduarda Carvalho da Costa

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação integral, educando, currículo, prática social.

Introdução: O fundamento da Educação Integral não se restringe, apenas, ao aumento do tempo
na escola, mas que tenha por finalidade a qualidade da condição política e pedagógica que
espera-se que a educação contemple. O currículo na escola que opta por atendimento integral não
pode ser visto como um conjunto de disciplinas, um elemento à margem do sistema educacional,
mas como um importante elemento construído com objetivo de contribuir com a formação integral
dos educandos. O planejamento curricular deve seguir a concepção do ser humano que quer se
formar, de acordo com o modelo educacional em que está inserido para que ocorra a promoção
de uma Educação Integral. Objetivo: Refletir sobre a importância do currículo da Educação em
Tempo Integral e a relevância de se considerar a história e a cultura do educando, para favorecer
diferentes e importantes aprendizagens, contribuindo assim com a sua formação cultural e social.
Metodologia: A metodologia utilizada para o estudo foi a pesquisa bibliográfica. Resultados: Os
resultados mostraram que para se organizar o currículo escolar, na proposta de Educação Integral,
deve-se priorizar os saberes e os temas transversais e estar direcionado para as necessidades e
experiências dos educandos, sendo assim é necessário considerar a história e a cultura do sujeito
e o mesmo deve estar condicionado aos diversos elementos da estrutura social, para assim ser
garantida a formação integral do educando. Conclusão: Conclui-se que é imprescindível que
as instituições educacionais promovam um trabalho de pesquisa para ampliar os conhecimentos
sobre a Educação Integral, que organizem currículos que valorizem a cultura e o meio onde os
educandos vivem, pois assim estarão promovendo um trabalho de qualidade, preconizando que
todos somos iguais em direitos e fazemos parte do mesmo universo.
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A importância da educação
jurídica na formação dos futuros
cidadãos brasileiros
Kátia Delane Pereira de Barros, Virgínia da Costa Machado (Orientador)

Palavras-chave: direito à educação, ensino jurídico, crianças e adolescente, cidadania.

Introdução: Esse trabalho tem como objetivo tratar da necessidade e importância em se levar ao
ensino fundamental e ao ensino médio as noções sobre direitos e deveres relacionados ao Direito
Constitucional e Financeiro. Objetivo: A educação é um direito fundamental e social, garantido
no texto da Constituição Federal de 1988, mas não basta apenas dar educação através das
disciplinas atualmente previstas, é, preciso formar cidadãos conscientes, engajados e dispostos
a mudar o país. Todos os indivíduos contam com inúmeros direitos desde o momento da sua
concepção, durante sua vida e estendem-se também pós-morte. Contudo deveres e obrigações
são também assumidos, razão pela qual o conhecimento básico sobre direitos, finanças e cidadania
se faz necessário desde os primeiros anos de instrução do indivíduo. Um ponto a ser levantado
é relacionado à idade ideal para que comece a ter essas noções, é necessário que o conteúdo
seja adequado às idades e comece tratando de situações rotineiras, para despertar o interesse e
facilitar a aprendizagem. Metodologia: Revisão bibliográfica. Resultados: Estimular as crianças
e adolescentes a conhecerem melhor seu espaço na sociedade, lidarem com o dinheiro no seu
dia a dia, fará com que no futuro tenham menos problemas psicológicos ou financeiros, logo serão
menos estressadas e terão mais qualidade de vida. Investir no desenvolvimento dessas crianças
e adolescentes pode ser o meio mais eficiente no combate à desigualdade social. Conclusão:
Levar noções jurídicas aos futuros cidadãos expande a noção cívica e versa sobre a formação da
cidadania, essa ligada diretamente à democracia, os tornam mais conscientes dos seus direitos e
deveres e os prepara para viver em uma sociedade mais justa e evoluída moralmente.
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A utilização do Geogebra como
auxílio na compreensão no estudo
de função afim
Vanessa de Siqueira Camilo Costa, Ana Darc Mendes Felipe, Nádia Maria Jorge Medeiros Silva
(Orientador)

Palavras-chave: função afim, matemática, ensino médio, tecnologias, geogebra.

Introdução: Vivemos na sociedade da informação, a tecnologia e as mídias fazem parte do nosso
cotidiano. E sendo a escola um espaço de aprendizagem e socialização, existe uma inquietação
em adaptar os métodos pedagógicos para atender as novas tendências. Sabe-se que o ensino
da matemática é comprometido pela falta de interesse dos estudantes, especialmente ocasionada
pela dificuldade de compreensão da utilização deste conteúdo no cotidiano da sociedade a qual
pertence. O uso do GeoGebra no estudo de função afim tem intenção de aumentar a visualização
das teorias apresentadas na sala de aula através das TICs. Objetivo: Esse trabalho tem como
objetivo principal analisar o experimento realizado em uma escola estadual da rede pública de
ensino na cidade de Montes Claros/MG e, como objetivos específicos: estimular o educando
nos estudos de função afim; apresentar o GeoGebra como ferramenta no processo de ensinoaprendizagem; analisar a absorção do conteúdo pelos estudantes através de questionário
auto-avaliativo. Metodologia: Como procedimento metodológico foi realizada uma abordagem
qualitativa, a qual foi facilitada pela pesquisa exploratória, que permitiu analisar e avaliar o projeto
de intervenção por meio da observação e aplicação de questionário auto-avaliativo. Resultados: O
software dinamizou o ensino da matemática, facilitando a assimilação do conhecimento, tornando
efetiva a participação dos discentes nas atividades propostas e consequentemente permitiu que
cada participante construísse seu próprio conhecimento. Conclusão: O que podemos perceber
com a utilização do GeoGebra foi o estímulo proporcionado ao aprendizado dos participantes.
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ST 05. Feminismos e
interseccionalidades:
mulheres em
movimento(s)

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Violência doméstica e o Covid-19
Lara de Souza Coelho Lopes, Anna Luiza Oliveira Barros, Samara Germano Santos Rocha, Agatha
Christie Louzeiro dos Santos, Luciano Souto Dias (Orientador)

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: violência doméstica, feminismo, covid 19, pandemia.

Introdução: A COVID-19 (vírus Sars - CoV- 2) contaminou mais de 3 milhões de brasileiros até
o mês de setembro de 2020. Uma medida adotada foi o distanciamento social, que consiste na
manutenção das pessoas em suas residências para evitar a disseminação do vírus. Mas, a mesma
estratégia responsável por assegurar a vida de muitos indivíduos, deixa dezenas de mulheres
ainda mais vulneráveis a serem vítimas de violência doméstica. Objetivo: Analisar em que aspecto
o isolamento social, proveniente do COVID-19, interfere na ampliação da violência doméstica e em
que ponto os movimentos feministas podem contribuir no combate a problemática. Metodologia:
Pesquisa bibliográfica. Resultados: Mais de 8% das mulheres brasileiras alegam serem vítimas da
violência doméstica durante o confinamento social, segundo dados atuais. Nos tempos de pandemia,
a limitação quanto às saídas e a convivência contínua com o agressor foram consolidadas pelas
medidas do convívio social, expondo as vítimas a essas violações. Insta ressaltar que, os registros
de ocorrência em delegacias sofreram diminuição, possivelmente, devido às restrições ao acesso
de delegacias e órgãos judiciários. Portanto, como forma de garantir os direitos, a pressão dos
movimentos sociais e da sociedade civil certamente contribuíram para a viabilização de registros
de ocorrência por meio virtual, facilitando o acesso ao cidadão e a implementação da ocorrência
no formato online. Em relação ao feminismo, este representa uma luta contínua de engajamento
para a igualdade e ampliação da atuação das mulheres em todos os âmbitos sociais. Conclusão:
Logo, a violência doméstica que é inserida em uma das pautas que o feminismo busca reagir, é
um crime habitual e que sempre apresentou altos registros de ocorrências na sociedade brasileira,
porém sofreu um aumento expansivo após o isolamento social Apoio: FADIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Pandemia e patriarcado: o
aumento da violência doméstica
em tempos de isolamento social
Michele Rocha Côrtes Hazar, Virgínia da Costa Machado

Palavras-chave: patriarcado, violência doméstica, pandemia, isolamento social

Introdução: Em nível mundial, o Brasil é o quinto país no mundo no qual mais se comete violência
contra a mulher, sendo a maioria perpetrada por algum familiar ou alguém que mantém relação
afetiva com a vítima. Com a disseminação do Covid-19 o problema tomou proporções mais
assustadoras. A imposição do isolamento social fez com que mulheres que já conviviam com
seus agressores passassem ainda mais tempo confinadas a um ambiente violento. A quarentena
também trouxe consigo a diminuição e a dificuldade de acesso às redes de apoio às vítimas.
Nesse contexto, o governo e a sociedade devem aprimorar alternativas para o enfrentamento
da questão. Objetivo: Apresentar, em números, o aumento da violência doméstica contra
a mulher em tempos de isolamento social. Demonstrar as dificuldades de acesso às redes de
acesso, bem como as alternativas para realização de denúncias e acolhimento. Identificar a raiz
da persistência do problema. Metodologia: Texto argumentativo mediante coleta de material
bibliográfico. Resultados: O agravamento do problema tratado é real e, no combate à violência,
foram implementados alguns sistemas de denúncias virtuais, inclusive com acesso em libras,
para deficientes, dentre outras formas de acolhimento. Identificou-se a persistência desse tipo de
violência, que decorre da formação de sociedades estruturadas na superioridade do homem sobre
a mulher, que são, há muito tempo, subalternizadas. Conclusão: A violência doméstica contra
a mulher em tempos de pandemia representa problema social que merece atenção de todas as
frentes possíveis. A responsabilidade pelo enfrentamento não é exclusiva da vítima. Também se
conclui que a raiz da questão se arrasta historicamente, sobretudo na estruturação machista das
dinâmicas sociais, o que deve ser combatido.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Questões de gênero e a
publicidade em mídias sociais: o
caso da campanha da Natura para
o dia dos pais
Fabrício de Oliveira Cabral, Giovanna Greco de Oliveira, Renata Greco de Oliveira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: questões de gênero, mídias sociais, campanha publicitária da natura.

Introdução: A campanha publicitária para o dia dos pais da empresa de cosméticos Natura, em
2020, teve expressiva repercussão nas mídias sociais. A participação do homem transgênero
Thammy Brito de Miranda Silva no elenco da propaganda causou polêmica nas redes online,
gerando agravos, mas também visibilidade para a marca. Objetivo: Discutir os impactos da
campanha de dia dos pais de 2020 da empresa Natura, para o debate de gênero nas mídias sociais
Twitter e Facebook e para a projeção da empresa. Metodologia: A partir de uma base bibliográfica
sobre mídias sociais e publicidade, e também sobre gênero, considerou-se manifestações nas
redes sociais Twitter e Facebook sobre a campanha. Foram analisadas mensagens e “memes”
que circularam nesses espaços. Matérias sobre a temática, bem como o material da própria
empresa também foram considerados. Resultados: A campanha da Natura para o dia dos pais
em 2020 trouxe uma proposta de desconstrução de estereótipos e padrões patriarcais de gênero
e sexualidade. As marcas que investem nessa perspectiva pretendem mostrar engajamento social
ao se apropriarem de conceitos e discursos dos movimentos de gênero. No entanto, fica óbvio que
essa estratégia não foi endereçada somente para aqueles que defendem as questões de identidade
de gênero. Esse formato de campanha publicitária explora a interação e participação de pessoas e
grupos como divulgadores da marca ao criticarem e defenderem o mote da proposta. Conclusão:
Para além dos objetivos publicitários, a campanha da Natura, assim como outras nessa linha,
contribui de forma significativa na luta de gênero, intensificando o debate e instigando a reflexão.
Por outro lado, vale observar que o principal objetivo da campanha é mesmo mercadológico,
capitalista, e coaduna com a exploração de classes, na contramão dessa, que é também, uma
pauta de gênero.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Violência doméstica e familiar em
tempos de pandemia: os números
são alarmantes
Luciana de Cássia Andrade Vieira, Virgínia da Costa Machado (Orientador)

Palavras-chave: violência doméstica e familiar, pandemia, problema global.

Introdução: O número de casos de violência contra a mulher no Brasil e no mundo é algo assustador
em tempos normais. No entanto, com a pandemia do coronavírus os índices aumentaram e muito.
Esse avanço não ocorre somente no Brasil, mas também em diversos países pelo mundo, se
tornando um problema global. Objetivo: Esse enorme crescimento se dá basicamente pelo
isolamento social, pois a mulher tende a conviver mais tempo com o seu parceiro/agressor. Mesmo
com tantas denúncias os boletins de ocorrência são pouquíssimos, uma vez que em razão da
pandemia se tornou um empecilho para que a mulher vítima possa ir até a uma delegacia prestar
queixa pelo ocorrido. O mundo vive um momento difícil, onde até as mulheres que estão em casa
correm perigo, seja esse perigo de violência sexual, psicológica, física, moral ou patrimonial. Em
razão disso é extremamente necessário voltarem-se os olhos e pesquisas na seara da violência
doméstica e familiar com o objetivo de buscar soluções para um problema tão grave e penoso.
Metodologia: Coleta de dados por meio de pesquisa de campo e da pesquisa bibliográfica.
Resultados: A Organização das Nações Unidas vêm apelando principalmente em tempo de
pandemia para que mais medidas sejam criadas e aprimoradas para combater e prevenir essa
violência, podendo ser com investimentos de denúncia on-line, serviços de emergência, campanhas
de prevenção, entre outras. Segundo dados levantados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, no primeiro mês da quarentena no Brasil, o número de denúncias de violência
contra a mulher aumentaram 40% a mais do que no mesmo mês do ano anterior. Conclusão: Além
de dar ênfase nesses assuntos, o trabalho tratará de algumas obrigações impostas ao governo no
que diz respeito essa situação, abordando também algumas medidas que possam ser usadas por
ele e por emp Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Oficina de bonecas abayomi com
estudantes da educação básica
Erika Benigna do Nascimento, Jacqueline Francoa Rodrigues Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: relações étnico-raciais, boneca abayomi, coletivo, educação básica.

Introdução: Com a construção histórica do Brasil estruturada pelo colonialismo, racismo e
patriarcado; engendrada na naturalização de uma suposta superioridade racial e de gênero, surge a
necessidade de se criar um coletivo de enfrentamento a essas opressões e a valorização da história
do povo negro. O Coletivo Abayomi GV faz referência a uma boneca feita de retalhos de panos que
significa “aquela que traz felicidade”. Organizado por pessoas negras (adultos e crianças), estas
proporcionam várias oficinas, entre elas a de bonecas Abayomi; que fazem memória à prática
de confeccionar bonecas nos interiores dos navios, com intenção de consolar crianças que eram
separadas de suas mães durante o tráfico negreiro. A boneca Abayomi simboliza, hoje, a resistência
do povo afro-brasileiro e o resgate de sua identidade cultural. Objetivo: Reconhecer a identidade
afro-brasileira e fomentar reflexões sobre desigualdade racial e empoderamento de meninas
negras. Metodologia: Reflexões com referência a atuação em oficinas de confecção da Boneca
Abayomi em escolas de educação básica de Governador Valadares/MG. Resultados: Percebese uma dificuldade inicial dos meninos em confeccionar as bonecas e que alguns estudantes
fazem associação das Abayomis com bonecos de vodu utilizados em rituais religiosos. As oficinas
fizeram reflexões sobre questões étnico-raciais e reconhecimento da cultura afro-brasileira,
fortalecendo a autoestima das meninas negras, pois a boneca Abayomi tem características
estéticas dos povos africanos escravizados, contrapondo o modelo eurocêntrico da maioria das
bonecas comercializadas no Brasil. Conclusão: As oficinas de bonecas Abayomi fomentaram as
discussões sobre relações étnico-raciais nas escolas visitadas, o empoderamento de estudantes
negros e, em particular, nas meninas negras.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Implicações da
constitucionalização do Direito
de Família no combate à violência
contra a mulher
Teodolina B da Silva C Vitorio, Lorena Silva Vitório, Lucas Mourão Pena Barreto

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: violência de gênero, direito de família, constitucionalização

Introdução: O atual substrato social tem exigido um agudo e inadiável olhar de inquietação e
desafio sobre a constitucionalização do direito de família no contexto da violência de gênero,
fenômeno que avilta a humanidade da mulher abrindo feridas indeléveis em sua alma, violando
fatalmente a sua dignidade comprometendo há milênios a sua história como pessoa, cidadã e
sujeito de direitos. Objetivo: Analisar as implicações da constitucionalização do direito de família
no combate à violência contra a mulher na esfera familiar. Metodologia: Utilizou-se a metodologia
qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Resultados: Na esfera privada,
a mulher tem tido sua dignidade totalmente violada histórica e sistematicamente. Ocorre que,
consoante a CF/88, compete ao Estado o enfrentamento da violência de gênero e a assistência
a essa célula mater da sociedade (Art. 226, § 8º da CF/88). Com esse mandamento, o Estado
assumiu o compromisso de promover a mudança estrutural da esfera pública, inclusive sobre
sua competência, de forma que passou a intervir, finalmente, em “briga de marido e mulher”,
formando uma rede de proteção tecida pela Lei Maria da Penha e por outros normativos internos
e internacionais. Conclusão: A “aparente intimidade” das relações conjugais, muitas vezes é
tão apenas uma máscara que cai ao menor desafio de civilidade e afetividade que a dinâmica
familiar impõe. A constitucionalização do direito de família traça um novo paradigma resultante da
constante e permanente “Mudança Estrutural da Esfera Pública”, assim como “Esfera Privada”,
com vistas à mitigação da violência e à promoção da justiça, notadamente na instância familiar,
levando o direito e a justiça aos lares, rompendo os grilhões da agressão e reescrevendo a história
de milhões de mulheres brasileiras.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Mulher negra: impactos das
opressões sociais e raciais nas
relações afetivas
Raiany De Oliveira Silva

Palavras-chave: mulher negra, sociedade brasileira, afetividade, relações afetivo- sexuais.

Introdução: Atualmente temas que atravessam a existência da mulher negra ganharam maior
visibilidade nas mídias sociais e no meio acadêmico. No entanto, foi percebido que esses debates
sobre assuntos tais como:o lugar na sociedade, o lugar de fala, acessos aos espaços, associação
da mulher negra com a pobreza, subjetividade, identidade, corpo e violências que elas vivenciam,
já se faziam presentes no passado. Em decorrência dessa série de assuntos sobre a mulher
negra, também é pertinente, explorar a constituição de suas relações afetivas e investigar como
as opressões sociais e raciais interferem, quando essas são inter-raciais. Objetivo: Investigar
como se dão as relações afetivas inter-raciais das mulheres negras e os impactos das opressões
sociais e raciais nos relacionamentos estabelecidos por elas. Metodologia: Trata-se de uma
revisão bibliográfica que consistiu na seleção de materiais, em meios eletrônicos e impresso, que
contribuíssem para o desenvolvimento do trabalho. Resultados: Os fatores que influenciam na
relação afetiva inter-racial, podem ser de fora para dentro, interferência de outros indivíduos, ou
na intimidade e convívio do casal, sendo que ambos os fatores podem surgir em conjunto. No
entanto, o fator que se sobressaiu durante o desenvolvimento, foi a influência de discursos sociais
pautados em estereótipos e estigmas vinculados a uma construção equivocada da imagem social
da mulher negra. Outro ponto observado foi a dificuldade dos parceiros brancos em assumir suas
parceiras negras, tornando a relação afetiva por vezes clandestina. Dentro de suas limitações,
de modo geral, o estudo indicou que as mulheres negras apresentam interesse em relacionar-se
afetivamente com homens do mesmo grupo racial. Conclusão: Percebe-se a necessidade de
pesquisas e produções futuras referente a esse tema.
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O que é “ideologia de gênero”?
Renata Greco de Oliveira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ideologia de gênero, estudos de gênero, movimentos feministas, ideologia
patriarcal.

Introdução: Nos anos 1990 foi gestado e divulgado o lobby da “ideologia de gênero”. Um processo
que explode no início da segunda década do século XXI em todo mundo, com grande impacto na
América Latina e no Brasil. Objetivo: Para entender o que é e como a expressão “ideologia de
gênero” se relaciona com os estudos de gênero e movimentos feministas, foi desenvolvida uma
pesquisa sobre sua origem e utilização. Metodologia: Foram realizadas leituras de autores(as)
que se dedicaram a estudar a origem e o significado do lobby da “ideologia de gênero”. Também
foram lidos e analisados documentos e reportagens pertinentes ao objeto de estudo, configurando
uma pesquisa de literatura. Resultados: A campanha nasce na Igreja Católica e rapidamente
se espalha entre outras denominações cristãs, sobretudo as neopentecostais. O lobby acabou
ganhando a adesão de neoliberais, que aproveitando da campanha, se posicionam como
conservadores. Contudo, o estudo deixa claro que não existe uma ideologia de gênero no sentido
que é atribuído pelos criadores e divulgadores do lobby de combate a uma suposta “ideologia
de gênero”, simplesmente porque o que eles chamam assim não é dominante. Não há uma
dominância opressora do pensamento pela inclusão em gênero, não estamos todos submetidos
desde o nascimento às crenças e valores da diversidade de gênero, ao contrário, nascemos dentro
de crenças e valores dos preconceitos ideológicos das relações de poder patriarcais. Conclusão:
A expressão “ideologia de gênero” busca demarcar os estudos de gênero e movimentos feministas
como ideologia opressora. Contudo, nas sociedades onde o termo circula, identidades são
construídas e consolidadas em crenças e valores da ideologia patriarcal dominante. Assim, os
conservadores da ideologia patriarcal inventaram a expressão para combater conquistas feministas
em gênero.
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O que é feminismo, ou “quem tem
medo do lobo-mau”?
Renata Greco de Oliveira, Giovanna Greco de Oliveira, Fabrício de Oliveira Cabral

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: feminismo, questões de gênero, interseccionalidades.

Introdução: Na última década cresceu no Brasil e no mundo um movimento antigênero que ataca as
pautas de gênero e busca deslegitimar e ridicularizar os movimentos feministas. Esses ataques são
ações de uma reação conservadora aos avanços e conquistas feministas dos anos finais do século
XX e da primeira década do século XXI e tem provocado pânico moral em relação ao feminismo e às
questões de gênero. Objetivo: Compreender o que é feminismo e como esse campo de estudos e
movimentos se define, buscando quebrar visões estereotipadas. Metodologia: Esse estudo é uma
revisão bibliográfica sobre o conceito de feminismo a partir de autoras feministas contemporâneas
como Judith Butler, Joan Scott, Audre Lorde, Márcia Tiburi, Sueli Carneiro, Heloísa Hollanda, entre
outras. Resultados: Para compreender o feminismo primeiro é necessário enxergar os problemas
e armadilhas enfrentadas pelas mulheres e outros gêneros que não o homem cis e heterossexual.
É preciso reconhecer as relações opressoras do patriarcado que desumaniza a diversidade sexual
e de gênero. Enquanto campo de estudo, o feminismo é o exercício intelectual, coletivo e pessoal,
para desenraizar padrões patriarcais internalizados. Enquanto movimento é uma luta política,
contra hegemônica, plural e interseccional entre dois ou mais fatores de opressão em questões
de gênero, raça, etnia, classe, sexualidade, etc. É uma postura ética, que busca uma democracia
radical, lutando pelo direito de todas, todos e todes. Conclusão: É possível pensar e reconhecer
diversas correntes feministas, que devem buscar um profundo diálogo entre si, focadas também
nas interseccionalidades que atravessam as pautas do movimento. Quando se entende que a luta
feminista é contra todas as formas de violência, opressão e exploração, se compreende também
que o feminismo é a defesa do direito de existir em paz!
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A romantização dos
comportamentos abusivos nos
meios de entretenimento e a
reprodução do machismo
Sirlene Mota Martins, Michele Rocha Côrtes Hazar (Orientador), Virgínia da Costa Machado
(Coorientador)

Palavras-chave: romantização, entretenimento, mulheres, machismo.

Introdução: Os meios de entretenimento (filmes, séries, livros, músicas, dentre outros) persistem
em uma postura preocupante, inserindo em seu conteúdo a romantização de comportamentos
abusivos ao mostrarem o ciúmes exagerado, mulheres submissas a atos de violências como
atitudes românticas que devem ser desejadas. O incentivo a esse tipo de comportamento
acarreta o fortalecimento do machismo, o qual segue persistente na dinâmica social. Objetivo:
Desenvolver crítica sobre a exibição de comportamentos abusivos nos meios de entretenimento
e apresentar como as relações interpessoais são exibidasde modo que a mulher sempre esteja
em uma condição submissa em relação ao homem, seja ela pai, namorado, irmão, amigo, dentre
outros. Metodologia: Modelo argumentativo. Coleta de dados por meio de pesquisa bibliográfica.
Resultados: Muitas mulheres que vivenciam relacionamentos abusivos não têm informação
necessária para compreenderem sua convivência tóxica, pois foram criadas e domesticadas para
aceitarem tais atitudes, e ao se depararem com o conteúdo romantizado podem julgar que atos
abusivos são normais. Portanto, damesma forma que os meios de entretenimento fomentam esses
comportamentos, eles têm o dever de desincentivar. Conclusão: Muitos canais de entretenimento
romantizam atitudes violentas e abusivas nas quais mulheres ocupam posição inferior em relação
ao homem. É necessária a construção de pensamento crítico, tanto no que diz respeito a elaboração
do conteúdo, quando no que tange à orientação das pessoas que oassistem. De se construir a
consciência de que o comportamento abusivo é negativo e deve ser combatido.
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Feminismo e interseccionalidade
nas mídias sociais
Giovanna Greco de Oliveira, Fabrício de Oliveira Cabral, Renata Greco de Oliveira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mídias sociais, feminismo e etnia, interseccionalidades, lugar de fala.

Introdução: A visibilidade de mulheres negras nas mídias sociais como presença de expressão
política marcada pelo lugar de fala tem se mostrado uma possibilidade. Das intersecionalidades
entre gênero e etnia, essas feministas emergem e ocupam espaços virtuais de movimento político,
por meio de sua inserção em publicidades e carreiras artísticas. Objetivo: Discutir o viés político das
mídias sociais enquanto espaço de expressão das mulheres negras, na perspectiva do feminismo
interseccional. Metodologia: Esse estudo é uma revisão bibliográfica. Foram realizados estudos
teóricos sobre mídias sociais e movimentos político-sociais, feminismo, interseccionalidades e
lugar de fala. Resultados: O espaço das mídias sociais vem se consolidando como veículo para
manifestações e divulgações de ideias e ações sociais. É importante ressaltar que pessoas comuns
podem gerar e circular instantaneamente conteúdo e relatos testemunhais, inclusive em situações
nas quais a imprensa ou a mídia tradicional não esteve presente. Através da inserção da fala da
mulher negra nas mídias sociais é possível pautar suas demandas dando-lhe maior visibilidade,
embora essa inserção ainda seja bastante tímida. A vida offline dessas mulheres sempre foi
marcada pela opressão sistêmica tanto de gênero quanto de raça. Os aparatos legais, estatais,
etc. para lidar com direitos humanos ainda não alcançam com eficiência esse lugar específico no
espectro das minorias que a mulher negra ocupa. Conclusão: O protagonismo e a autoria que se
fazem presentes também nos espaços virtuais surgem como resistências a padrões, estruturas e
preconceitos. Apesar das dificuldades e limitações, avança a inserção da mulher negra enquanto
expressão política no espaço das mídias sociais e seu processo de visibilização, observados pelo
viés do feminismo interseccional.
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Feminismo negro: a importância
da representatividade das
mulheres negras na sociedade e
na política
Beatriz Cristina de Lima, Virgínia da Costa Machado(Orientador)

Palavras-chave: feminismo, feminismo negro, direitos, igualdade, representatividade.

Introdução: O feminismo negro é um movimento ativo de mulheres em busca de direitos por
igualdade de gênero e raça. No Brasil esse movimento ganhou força no final dos anos 70, devido a
uma forte demanda de mulheres negras que não se sentiam representadas por outros movimentos
sociais. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar a luta das mulheres negras para o
reconhecimento de seus direitos e também apresentar alguns avanços já obtidos. Além disso,
é necessário que mais mulheres negras tenham oportunidades em todos os setores. Através de
situações práticas e de exemplos de mulheres negras que foram à luta em prol desse objetivo,
o trabalho se voltará para esse problema social, em busca de solução. Metodologia: Este é
um estudo de revisão bibliográfica, na qual se fará análise da doutrina, jurisprudência, artigos
científicos, periódicos, sites especializados. Resultados: Na representatividade política, de acordo
com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios - PNAD Contínua do IBGE, apenas
2% do Congresso Nacional e 1% na Câmara dos deputados são representadas por mulheres
negras, sendo que 27% da população feminina se declara negra. E é neste contexto, que Marielle
Franco, ex-vereadora pela cidade do Rio de Janeiro e também socióloga, lutou pelos direitos das
minorias no Brasil, como presidente da Comissão permanente da Defesa da Mulher na Casa.
Seu assassinato em 2018, foi o pontapé para inúmeras manifestações, tanto no Brasil quanto
no exterior. Conclusão: Com base nas informações, foi possível observar a força das mulheres
negras e a necessidade de mais vagas para elas na política, a desigualdade e o crescimento desse
movimento no Brasil. E, no atual momento histórico do Brasil e do mundo, se mostra necessário
que sejam debatidas e incentivadas as questões que envolvam em especial, as mulheres negras.
Apoio: UNIVALE
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ST 06. Fonoaudiologia como base
para a saúde

Proponentes: Luciana Silveira e Silva Castro

Ementa: A Fonoaudiologia é a ciência que estuda todos os aspectos que envolvem a
comunicação humana. O Fonoaudiólogo é o profissional que atua em pesquisa, prevenção,
avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem
como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz. Podemos encontrar a Fonoaudiologia
atuante em hospitais, postos de saúde, NASFs, clínicas multidisciplinares, escolas, creches,
instituições de ensino superior, casas de repouso para idosos, indústrias. Nesta sessão temática,
serão apresentadas e discutidas a diversidade da atuação de inúmeras áreas da saúde, sua
interdisciplinaridade e contribuições nas políticas públicas no que se refere à saúde e educação.
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Fonoaudiologia como base para a
saúde: linguagem humana
Ana Clara Santiago Monteiro

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: linguagem, comunicação, fonoaudiologia.

Introdução: Linguagem é a capacidade do ser humano de se comunicar por meio de signos,
sendo ela o maior recurso que ele possui para realizar diversas funções. Todos os indivíduos
dependem da linguagem para uma convivência e correlação entre eles, e ela utiliza um conjunto
de elementos para criar expressões para a comunicação. A fonoaudiologia atua principalmente em
áreas de linguagem e comunicação, atendendo distúrbios relacionados a elas. Objetivo: Explicar
em que se consiste a linguagem humana, como ocorreu sua evolução e evidenciar a atuação da
fonoaudiologia na área. Metodologia: Pesquisa em plataformas sobre linguagem e fonoaudiologia
na internet e material de estudo da sala de aula. Resultados: A linguagem possui as camadas
expressiva e lexical que, juntas, formam a sintaxe: construção de frases com sentido. Nota-se que
sua evolução se deu desde os homens primitivos se comunicando por meio de gestos e grunhidos
até atualmente, época a qual temos o total domínio da linguagem verbal e não verbal. Para que
isso acontecesse, foi desenvolvido o conceito de signo e da escrita fonográfica, que deram sentido
e facilitaram a compreensão linguística. Já na área fonoaudiológica, para os indivíduos que sofrem
de distúrbios de linguagem como a disfemia, autismo e dislexia, a terapia com o profissional visa
principalmente facilitar e aprimorar a comunicação dos indivíduos, proporcionando melhor uso
da linguagem por eles. Conclusão: Observou-se que a língua evoluiu desde a comunicação
mais simples até a mais complexa, sendo ela necessária para convivência em sociedade. Viu-se,
ainda, que pessoas com distúrbios linguísticos podem ser tratadas pelo fonoaudiólogo, buscando
proporcionar uma melhor comunicação e domínio da linguagem. Apoio: UNIVALE
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A importância da fonoaudiologia
para a saúde social e o seu
desenvolvimento no SUS
Eduardo Heringer Gonçalves, Janaina Costa Elisbon, Iara Pereira dos Santos, Débora Julia Neto
Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: fonoaudiologia, sociedade, saúde, sus.

Introdução: A fonoaudiologia é a área da saúde responsável pela avaliação, diagnóstico e
reabilitação no sistema auditivo, na fala, deglutição e etc. Mas, o conhecimento social acerca do
trabalho dos fonoaudiólogos não é vasto, por ser uma área considerada de recente desenvolvimento.
Entretanto, a fonoaudiologia vem ganhando espaço na rede privada e no SUS, visto que mostra-se
como base para a saúde habilitando e reabilitando alterações de fala, linguagem, voz, entre outros
acometimentos. Objetivo: Evidenciar e discutir a importância da fonoaudiologia como base para a
saúde, além do crescimento do conhecimento social para essa área através do SUS. Metodologia:
A pesquisa foi realizada por meio de leitura de artigos e assuntos ministrados em sala. Para
os artigos, foi utilizada a plataforma SciELO, buscando como palavra chave “fonoaudiologia”.
Ademais, foi realizada uma entrevista com uma idosa, a qual recebe atendimento fonoaudiológico
pelo SUS. Resultados: Observou-se, através do árduo trajeto percorrido pela fonoaudiologia até
a atualidade, que seu ofício não possuía muita percepção e difusão social. Sua execução era feita
em suma, em clínicas particulares. Por volta das décadas de 70 e 80, os serviços fonoaudiológicos
foram prestadas pelo SUS, proporcionando atendimento social aos indivíduos menos favorecidos.
Notou-se que, para melhor desempenho e abrangência no SUS, é necessário que o fonoaudiólogo
atue como generalista, desta forma, atendendo distintos casos. Conclusão: O serviço de
Fonoaudiologia vem apresentando avanços significativos no Sistema Único de Saúde. No entanto,
é preciso que se tenha maior conhecimento desta caminhada. Acredita-se que este serviço merece
importante atenção das ações de saúde pública e que são necessárias evidências científicas que
comprovem a importância deste trabalho. Apoio: UNIVALE
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A importância do lúdico para o
desenvolvimento da linguagem
em Fonoaudiologia
Gabriel Eustáquio Silva Teixeira, Melina de Paulo Pereira, Kyssila Radassa Ribeiro Godinho, Nanci
Montenegro Ruela, Lorena Cristine Coelho Fernandes

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: fonoaudiologia, aprendizagem, desenvolvimento, linguagem.

Introdução: As crianças percebem o mundo ao seu redor e reproduzem essa percepção através
do ato de brincar. Assim, os jogos simbólicos possuem uma estreita relação com a aprendizagem
e o desenvolvimento infantil. É de suma importância que as crianças recebam estímulos diversos
e variados que as permitam adaptar-se ao meio em que vivem, possibilitando-as entender o que
ocorre ao seu redor e, desta forma, levando-as a explorar e adquirir habilidades para a vida. Nesse
processo de perceber e reproduzir o mundo, através das brincadeiras, desenvolve-se também um
dos alicerces da comunicação, que é a linguagem. Objetivo: O objetivo deste trabalho é demonstrar
como a brincadeira pode ser utilizada enquanto ferramenta para aquisição e desenvolvimento
da linguagem de crianças na primeira infância. Como objetivo secundário, apresentar o jogo
como uma projeção para a vida real através de valores, hábitos e atitudes. Metodologia: Análise
bibliográfica de autores que tratam do tema, utilizando bases de dados relacionados à área da
saúde e educação. Resultados: A importância do brincar é notória, pois, toda e qualquer criança
tem o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. Uma criança bem estimulada, mesmo tendo
algum transtorno ou deficiência, tende a vencer as dificuldades e adquirir melhores habilidades para
sua vida do que crianças neurotípicas, com baixo número de estímulos. Conclusão: A brincadeira
simbólica pode ser utilizada na Fonoaudiologia para avaliar o nível de desenvolvimento linguísticocognitivo da criança, assim como a terapia lúdica pode ser usada, através da mediação do adulto,
para vencer as barreiras da linguagem.
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ST 07. ConVIVÊNCIA: Arquitetura
e Cidades, vivenciando a
arquitetura das cidades.

Proponentes: Ilara Rebeca Duran de Melo, Bárbara Poliana Campos Sousa, Debora Tameirao
Lisboa, Marianna Franca de Jesus
Ementa: Cada vez mais a arquitetura e urbanismo trabalha a reflexão entre o olhar do arquiteto
perante o ambiente construído, e a busca do homem através da interpretação da cidade. Diante
disto, esta sessão temática busca a troca de “vivências” entre estudantes e profissionais de
diversas áreas, uma vez que todos habitam as cidades. Discussões sobre, ambiente urbano,
acessibilidade, transporte, mobilidade, produção do espaço, conforto ambiental, pertencimento,
psicologia ambiental e arquitetura eventual.
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A morfologia urbana brasileira e
os efeitos do colonialismo
Iaminne Rodrigues Pereira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: urbanismo decolonial, morfologia urbana, história, apagamento cultural e
simbólico

Introdução: É sabido, que a evolução do traçado urbano perpassa por aspectos ligados
principalmente às ciências sociais aplicadas aliadas às urbanidades; formando-se assim a
morfologia urbana. O recorte temporal daquele transita pelo século XX e pela contemporaneidade.
Dito isso, vale destacar, que o urbanismo de várias cidades brasileiras foi remodelado inspirado
na conceituação das cidades europeias. Objetivo: Compreender o traçado urbano das cidades
modernas, em consonância com a História do Brasil Colonial. Metodologia: Pesquisa qualitativa
de cunho bibliográfico numa abordagem de caráter descritiva e explicativa. Resultados: Percebese que a morfologia urbana de muitas cidades brasileiras foi praticamente (re) adequada/modelada/
configurada havendo portanto, uma ruptura no traçado das cidades. Nesse sentido, muitas detinham
a concepção irregular e orgânica e passaram para o modelo retilíneo, como um “tabuleiro de
xadrez”. Nessa perspectiva, sob o pretexto de um ideário perfeito para se reurbanizar as cidades,
a fim de embelezá-las, a racionalidade do discurso era para desconfigurar e eliminar os aspectos
como: sujeira, prostituição, preto, pobre, boêmios; já que, os cortiços e favelas instauradas de
forma abrupta se eclodiram/espalharam pelo território brasileiro. Conclusão: Ao analisar numa
escala macrossocial, pode-se inferir que as raízes históricas e coloniais foram disseminadas por
vários setores conjunturais, e nesse aspecto, corroborou para um “apagamento” de toda a história,
cultura, modo de vida: de um povo, de várias etnias, de uma nação. Configura-se assim, uma
ausência na autêntica trama estética identitária, sendo portanto, uma mera réplica das cidades
europeias, visto que produziu diversas falhas sistemáticas no funcionalismo e regulamento das
cidades.
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Trabalho final de graduação em
arquitetura e urbanismo - Centro
Cultural
Debora Tameirao Lisboa, Maria Ruas Deniculi

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arquitetura, projeto, centro cultural, são josé do divino

Introdução: O curso de arquitetura e urbanismo une aspectos artísticos, funcionais e técnicos,
além da aplicação de muita criatividade, esses são alguns dos motivos do profissional da área
ter característica pluralista. No encerramento do curso na Universidade Vale do Rio Doce o aluno
deve apresentar um trabalho demonstrando a aplicação desses conhecimentos plurais. Este
trabalho pesquisou sobre espaços voltados para cultura e convivência, trazendo essa temática
para o cenário do município de São José do Divino. Objetivo: Desenvolver projeto arquitetônico
de um centro de estímulo e preservação da cultura local para a cidade de São José do Divino.
Metodologia: Foram desenvolvidos estudos sobre as manifestações culturais da região e edifícios
com a mesma tipologia pretendida pra o projeto, além de todos os aspectos naturais e físicos
do terreno que influenciam no projeto e análise da legislação pertinente. Os desenhos foram
desenvolvidos em softwares próprios para arquitetura e as orientações feitas presencialmente de
maneira individual semanalmente. Resultados: O projeto desenvolvido atende a legislação e os
espaços indicados pela pesquisa. O volume final traduz a ideia de ser algo novo e atraente, mas
sem romper com a história e os padrões arquitetônicos da cidade e seus moradores. Conclusão:
A localização em uma área central facilita o acesso e a visibilidade buscada para o edifício. A
interação entre os espaços e seus usuários é um ponto forte para desenvolver ainda mais a cultura
da região. O projeto final é produto de um processo de muita dedicação e imensa satisfação de
aluna e orientadora, sendo aprovado pela banca final do curso. Apoio: UNIVALE
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Trabalho final de graduação em
arquitetura e urbanismo - Edifício
Garagem
Debora Tameirao Lisboa, Johnathan Lucas da Silva, Marianna Franca de Jesus, Ilara Rebeca
Duran de Melo, Clenio Henriques Martins

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arquitetura, projeto, edifício garagem, uso misto

Introdução: O curso de arquitetura e urbanismo une aspectos artísticos, funcionais e técnicos,
além da aplicação de muita criatividade, esses são alguns dos motivos do profissional da área
ter característica pluralista. No encerramento do curso na Universidade Vale do Rio Doce o aluno
deve apresentar um trabalho demonstrando a aplicação desses conhecimentos plurais. Este
trabalho pesquisou sobre edifícios garagem, ligando esta tipologia a uma área no térreo com
lojas e lanchonetes. Objetivo: Desenvolver projeto arquitetônico de um edifício misto, unindo
um edifício garagem com espaço comercial no centro de Governador Valadares. Metodologia:
Foram desenvolvidos estudos sobre mobilidade urbana, edifícios garagem e centros comerciais,
além de todos os aspectos naturais e físicos do terreno que influenciam no projeto e análise da
legislação pertinente. Os desenhos foram desenvolvidos em softwares próprios para arquitetura
e as orientações feitas presencialmente de maneira individual semanalmente. Resultados: O
projeto desenvolvido aplica as informações coletadas nas pesquisas iniciais e atende a legislação
e os espaços indicados nesses estudos. O volume final e a distribuição dos ambientes se unem
pelo conceito de “olhar para o futuro”. É visualmente bem resolvido e ousado. Conclusão: A
localização em uma área central e um dos pontos de onde a cidade se desenvolveu, apontou que
esse olhar para o futuro, compõem com as edificações de várias épocas diferentes na região e
marca bem a contemporaneidade. O projeto final é produto de um processo de muita dedicação
e imensa satisfação de aluno e orientadora, sendo aprovado pela banca final do curso. Apoio:
UNIVALE
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O mercado imobiliário das altas
classes econômicas: resumo do
seriado Sunset Milha de Ouro
Gabriel Oliveira Germano Andrade, Jéssica Batista Mello, Roberth Santos, Simone de Fatima S
Amaral(Orientador), Marianna Franca de Jesus(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mercado imobiliário de luxo, arquitetura de luxo, mundo imobiliário

Introdução: A cidade norte americana Los Angeles é muito conhecida como locação de séries e
filmes famosos, assim como seus moradores, na maioria milionários. Com isso, é apresentada a
The Oppenheim Group, empresa de corretoria especializada para este mercado. Seus corretores
possuem como diferencial o atendimento ao cliente, conhecimento de seu estilo, imóveis com
acabamento Premium. Objetivo: Através de um debate, o objetivo seria de entender quais seriam
os pontos importantes do mercado de vendas de imóveis, além do público alvo a quem ele se
dirige, trabalho em grupo e responsabilidade profissional, transportando o olhar do arquiteto para o
mundo imobiliário e ver como seria a venda de seus projetos, além de entender o que leva a essas
casas serem tão caras e como podemos identificar as suas particularidades. Metodologia: Debate
online no Google Meets, feito por alunos e professores do 3° período de Arquitetura e Urbanismo
da Univale, além de outros períodos do curso durante a Semana do Integrador sobre o seriado
Sunset – Milha de Ouro. Resultados: Percebe-se que é muito importante conhecer o estilo do
cliente e principalmente as suas necessidades. Além disso, é importante ter compromisso, para
evitar prejuízos e situações inesperadas. O olhar social é outro ponto apresentado no episódio,
tirando um pouco da bolha vista na série de uma vida luxuosa, levando a pensar que as pessoas
vivem em sociedade na qual possui desigualdades e que um gesto sincero ajuda a melhorar esses
problemas. Conclusão: Quando for desenvolvido um projeto, deve-se levar em consideração todo
o ambiente, valorizar as vistas, e o entorno. Pelo olhar do corretor, é preciso um comprometimento
com seus clientes e saber o que querem, pois sem um acordo, problemas sempre aparecerão.
Apoio: UNIVALE
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Escritório modelo: teoria e
prática vivenciadas no Curso de
Arquitetura e Urbanismo
Guilherme Letizio Vieira, Ilara Rebeca Duran de Melo, Marianna Franca de Jesus, Clenio Henriques
Martins, Igor Monte Alto Rezende

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: escritório modelo, arquitetura, estagiário

Introdução: O escritório modelo é parte integrante do curso de arquitetura e urbanismo e
está inserido no Projeto Pedagógico do Curso - PPC e tem por finalidade oferecer suporte e
complementação às atividades acadêmicas dos cursos, unificando atividades de ensino, pesquisa
e extensão na área de arquitetura e urbanismo e das engenharias. Objetivo: Mostrar a importância
do escritório modelo para os alunos do curso de arquitetura e urbanismo através das atividades
nele desenvolvidas e propiciar a aplicabilidade da teoria aprendida em sala de aula. Metodologia:
Observação do desenvolvimento da produtividade e habilidade dos alunos perante as demandas
de trabalhos solicitadas, de acordo com os projetos arquitetônicos do escritório modelo em relação
aos conhecimentos teóricos por eles adquiridos em salas de aulas. Resultados: Em decorrência de
uma demanda interna no campus II da UNIVALE, foi desenvolvido pelos professores responsáveis
pelo escritório modelo juntamente com os estagiários uma reformulação espacial da área ao entorno
do CTC1 e CTC2 visando a melhoria de fluxo de pedestre e veículo, estacionamento e espaços
de convívio social para os alunos e professores. Após estudos e aprovação das intervenções
paisagísticas propostas pela equipe, os alunos desenvolveram o projeto executivo assessorados
pelos professores e posteriormente puderam acompanhar a execução da obra vivenciando outra
etapa importante na arquitetura. Conclusão: Através dos trabalhos desenvolvidos, nas dúvidas
expostas e agilidade no entendimento e nas soluções apresentadas pelos alunos, pode-se concluir
que as dificuldades e dúvidas no aprendizado teórico estão sendo suplantadas nas atividades
práticas que nele são desenvolvidas, complementando assim o ciclo de aprendizado, teoria e
prática. Apoio: UNIVALE
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Mobilidade Urbana:
estacionamento rotativo na cidade
de Governador Valadares
Ilara Rebeca Duran de Melo, Igor Monte Alto Rezende, Debora Tameirao Lisboa, Marianna Franca
de Jesus, Denise Rodrigues Alves

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mobilidade urbana, estacionamento rotativo, direito à cidade

Introdução: Os territórios da mobilidade urbana, como chamado aqui, expõem a disputa entre
usuários e planejadores, mediada pelo espaço produzido pela implantação do estacionamento
rotativo em Governador Valadares. Pode-se definir o Estacionamento Rotativo, como a
democratização do uso do espaço público em busca de melhorar o tráfego de veículos, nos centros
urbanos, para que haja disponibilidade de vagas, facilitando assim que as pessoas circulem mais
nas áreas da cidade. Como é rotativo, o objetivo é que os usuários estacionem seus veículos por
períodos pré-estabelecidos de tempo nas vagas, e assim de forma a gerar um fluxo contínuo e mais
democrático. Objetivo: Discutir o Estacionamento Rotativo na cidade de Governador Valadares/
MG. Metodologia: Estudo do estacionamento rotativo, com base no direito à cidade, através do
plano de mobilidade da cidade de Governador Valadares Resultados: Dois dos objetivos e diretrizes
do Plano de Mobilidade Urbana de Governador Valadares, traz a questão que estamos tratando. A
hierarquização na oferta de vagas públicas servindo a um controle da demanda e rotatividade das
vagas na área central; e a adoção de medidas apaziguadoras de tráfego, em locais de interesse
público, em que deva priorizar pessoas e não mais automóveis, trazendo a democratização do
espaço público. Conclusão: A mobilidade urbana é um direito de todo cidadão. Entretanto, o
que vemos na realidade valadarense é uma falta de suporte, englobando aspectos diretamente
ligados a segurança, acessibilidade, exclusão social. A instalação do estacionamento rotativo, em
Governador Valadares, como uma das metas de mobilidade urbana, desvelou conflitos nos locais
em que foi instalado. Esses conflitos indicam a disputa entre as diferentes territorialidades, que por
sua vez, mostram diversos modos de se apropriar das áreas públicas da cidade. Apoio: UNIVALE
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Com Amor Van Gogh: Um passeio
pela sua arte
Jefferson Rodrigues da Silva, Renata Quintino de Oliveira, Guilherme Letizio Vieira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: van gogh; pós impressionismo; noite estrelada; pintura; arte

Introdução: O filme com amor Van Gogh 2017 de Dorota Kobiela e Hugh Welchman considerado
o primeiro filme pintado a mão por mais de 100 artistas que produziram quase 65 mil pinturas,
tendo levado de 6 a 7 anos para ficar pronto. Objetivo: Analisar a obra do artista buscando um
entendimento sobre o artista e a maneira de como ele se expressava, e os seus últimos dias de
vida, e de suas obras, e o papel importante que elas tiveram. Metodologia: Buscou observar e
discutir o longa-metragem que se encontra disponível por meio de uma plataforma via streaming.
Resultados: No decorrer do longa metragem é destacado os últimos dias de vida do artista Van
Gogh e os seus problemas que sofrera durante os anos como pintor, suas dificuldades para se
encontrar em um oficio, além de sua instabilidade mental, depressão e o seu maior apoio para
o crescimento e incentivo ao caminho da arte. Percebe-se que o artista foi tido como o maior
expoente do pós impressionismo, pintou mais de 2 mil quadros e mais de 800 pinturas a óleo,
ele tinha sua própria técnica de pintura, sendo ela rápida, leve e o uso de cores primárias e
secundárias, possibilitando um grande acervo de obras realizadas. Na obra “noite estralada”
pintada em 1989 enquanto estava no hospício, nela podemos observar o uso de espirais, trazendo
movimento e profundidade, a vila elemento imaginado, o cipreste comum em suas obras e as
estrelas. Conclusão: O filme vem enaltecer a arte pintada pelo artista e mostrar as suas dores e
fraquezas, podemos concluir que a triste vida do artista foi um fator para o aprimoramento de seu
talento artístico, talvez o seu maior envolvimento com a arte e aprofundamento se tratava de uma
maneira de se desprender do convívio com o seu próprio eu, uma maneira para se libertar das
prisões mentais. Apoio: UNIVALE
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Conforto térmico: a importância
do zoneamento bioclimático
Gabriel Oliveira Germano Andrade, Jéssica Batista Mello, Roberth Santos, Bárbara Poliana
Campos Sousa (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: nbr, conforto térmico, zonas bioclimáticas, eficiência

Introdução: Anexo na ABNT (Associação Brasileira das Normas Técnicas), a NBR 15.220- Parte
3 apresenta normas e recomendações para o zoneamento bioclimático de todas as regiões
brasileiras, por meio de diretrizes construtivas e detalhamento de estratégias de condicionamento
térmico passivo. Objetivo: Através dessa NBR, o objetivo é proporcionar conforto térmico para
as residências, afim de adequá-las a sua zona climática regional, buscando compreender as
peculiaridades e características de cada região estudada. Diante disso, o foco é estabelecer a
concordância e harmonia entre a temperatura ideal e o ambiente. Metodologia: Toda essa análise
é feita a partir de 8 zonas bioclimáticas relativamente homogêneas, as quais são mapeadas e
trazem condições e soluções especificas para as diferentes regiões brasileiras. Através dessa
análise estuda-se não só o conforto térmico do ambiente, mas também a relação entre o fator
climático e o corpo humano. Resultados: Mediante a todo esse estudo, obtém-se parâmetros
para alcançar resultados positivos, que endossam: o melhor tipo de vedação externa, afim de
evitar uma variação de temperatura interna; garantir o tamanho ideal das aberturas para melhor
ventilação, além de estratégias de condicionamento térmico passivo garantindo o melhor conforto
climático dentro do ambiente. Conclusão: Por intermédio dos conceitos abordados, entende-se
a veracidade e a importância do estudo sobre o zoneamento térmico, tendo em vista o conforto
domiciliar. Ademais, adquirir conhecimento sobre o estudo do mapeamento climático para
assegurar o melhor bem-estar térmico para as pessoas, visa a máxima eficiência e garante a
obtenção de melhores resultados, proporcionando não só o conforto térmico como também a
economia referente a gastos energéticos. Apoio: UNIVALE
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Conceito e partido arquitetônico:
debate interdisciplinar a partir do
Memorial de Brumadinho
Ilara Rebeca Duran de Melo, Joao Marcos Parreira Mendonca, Simone de Fatima S Amaral,
Guilherme Letizio Vieira, Lucas Iglesia Januário

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: debate, memorial, conceito, partido, brumadinho

Introdução: Quase dois anos após a tragédia do rompimento da Barragem Mina Córrego do
Feijão, em Brumadinho, será construído o Memorial em homenagem as 272 vítimas. O projeto
escolhido pela Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem
Mina Córrego do Feijão Brumadinho, foi do escritório GPA&A (Gustavo Penna e Associados). A
seleção contou também com a arquiteta e urbanista Jurema de Sousa Machado, ex-presidente
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e do museólogo Marcelo Mattos
Araújo, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Objetivo: Discutir, numa perspectiva
interdisciplinar, como a escolha do conceito e do partido do projeto arquitetônico influencia na
forma e na transmissão das sensações provocadas a partir das edificações. Metodologia:
Foi realizado um debate com a participação dos professores das disciplinas de Introdução à
Arquitetura, Composição Tridimensional e Desenho Livre I, e os alunos do primeiro período do
Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE, via Google Meet, como avaliação única para as
três disciplinas. Resultados: Houve uma discussão, onde os alunos trouxeram outras referências
de obras, como a capela Rouchamp, de Le Courbusier e o Museu do Holocausto, de Berlim, entre
outros, para ser discutido e analisado a importância do conceito arquitetônico na percepção dessas
obras pelo público e a relação conceito/partido arquitetônico. Conclusão: Os alunos ampliaram
o olhar sobre a importância da relação entre conceito e partido arquitetônico e sua importância
na percepção que o público tem da obra arquitetônica. O debate promoveu a integração dos
conteúdos de diferentes disciplinas e contribuiu de forma significativa para a compreensão do
fenômeno estudado. Apoio: UNIVALE
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Definição de estratégias
bioclimáticas para habitações
unifamiliares de interesse social
das três cidades mais populosas
do Brasil
Flávia Salmen Izidoro, Lanara Roberta Martins Pinheiro, Bárbara Poliana Campos Sousa
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: estratégias bioclimáticas, edificações, zoneamento bioclimático, conforto térmico,
cidades

Introdução: Na Arquitetura e Urbanismo, o conforto térmico é essencial na elaboração de projetos.
Com isso, foi criado um zoneamento bioclimático que analisa as condicionantes que influenciam
nesse conforto e permite aos profissionais propor melhorias térmicas nos ambientes e redução
no consumo de energia em uma edificação. Objetivo: Definir as estratégias bioclimáticas para
habitações unifamiliares de interesse social das três cidades mais populosas do Brasil utilizando a
parte três da norma de Desempenho Térmico de Edificações – NBR 15220-3, de 2005. Metodologia:
Inicialmente, definiu quais as três cidades com as maiores populações do país por meio de consulta
ao portal do IBGE. Em seguida aplicou-se o método de análise proposto pela NBR-15220-3,
situando a condição climática de cada cidade conforme as zonas bioclimáticas estabelecidas pela
norma técnica e as respectivas recomendações técnico-construtivas que otimizam o desempenho
térmico nas edificações dessas cidades. Resultados: As cidades classificadas como mais
populosas do país foram, em ordem decrescente: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As zonas
e estratégias bioclimáticas são, respectivamente: zona 3 - estratégia BCFI; zona 8 - estratégia FIJ;
e, zona 4 – estratégia BCDFI. Conclusão: Este estudo possibilitou determinar as condicionantes
de diferentes lugares mesmo sem visita-los e oferecer soluções bioclimáticas apenas relacionando
o clima com as necessidades humanas de conforto. Sendo assim, com a identificação da zona
em que um determinado local está inserido, é possível realizar a correta escolha de materiais,
tamanho de aberturas, umidificação ou desumidificação de ambientes, tipo de ventilação, entre
outros. Apoio: UNIVALE
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Análise crítica da série Sunset:
Milha de Ouro (temporada 1 episódio 7) na arquitetura
Flávia Salmen Izidoro, Lanara Roberta Martins Pinheiro, Bárbara Poliana Campos Sousa
(Orientador), Clenio Henriques Martins (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: série, arquitetura, casas, cliente, projeto

Introdução: A arquitetura une a arte e a técnica a fim de projetar uma edificação com espaços
organizados e criativos para abrigar diversos tipos de pessoas. Nesse contexto, a série Sunset:
Milha de Ouro, mostra casas incríveis, luxuosas e milionárias em oferta no mercado imobiliário de
Los Angeles (EUA). Objetivo: O presente estudo objetiva-se em analisar criteriosamente o sétimo
episódio da primeira temporada da série, voltada para o atual cenário da arquitetura, ponderando
a cerca de dois parâmetros: as características das casas apresentadas com os projetos atuais;
e, como o desejo do cliente interfere na arquitetura do imóvel a ser adquirido. Metodologia:
Inicialmente, os estudantes de Arquitetura e Urbanismo, da UNIVALE, assistiram e analisaram o
episódio proposto; posteriormente realizou-se um debate com os professores do curso, no qual
foram discutidos os assuntos que se mostraram mais relevantes e, por fim, relatou-se o que foi
absorvido sobre os parâmetros destacados. Resultados: Com relação aos imóveis exibidos no
episódio notou-se características semelhantes à muitos projetos de imóveis residenciais em que
os alunos tem contato, tais como: ambientes internos integrados; integração do interior com o
exterior por meio de grandes portas de vidro; e, piscinas com bordas infinitas que transmitem
a sensação de amplitude ao visualizar o horizonte e fazem uma conexão com o entorno. Sobre
o desejo do cliente, observou-se que são fundamentais suas aspirações na concepção de um
projeto ou na escolha do imóvel dos “sonhos”, cabendo ao arquiteto conciliar suas idéias com o
anseio do cliente. Conclusão: Concluiu-se, então, que uma obra arquitetônica é influenciada por
atributos que transpõem países e culturas, sendo adaptados pelas pessoas; e, pela união das
ideias do arquiteto e do cliente, para um resultado satisfatório. Apoio: UNIVALE
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Arquitetura Comercial: Projeto de
Loja de Vinhos e Queijos Buon
Vino
Adileia Regina Dias de Miranda, Simone Rosa Amancio Costa, Debora Tameirao Lisboa (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arquitetura comercial, design de interiores, inovação

Introdução: O design de interiores trabalha o ambiente comercial deixando-o mais atrativo ao
cliente e destacando e valorizando o produto ou serviço. Diante de uma clientela cada dia mais
exigente, a arquitetura comercial oferecer através de um design inovador uma experiência ao
consumidor e não apenas um espaço agradável. O objetivo do projeto arquitetônico comercial é
muito mais que atrair os consumidores para a marca, mas fidelizar cada um com essa experiência.
Este trabalho propõe o desenvolvimento de um projeto com este conceito. Objetivo: Desenvolver
um projeto de uma loja de vinhos e queijos, criando através do design de interiores uma marca
forte e com identidade. Metodologia: Foi realizado o Briefing para conhecer as pretensões do
cliente em relação ao projeto, pesquisas para definição da proposta e desenvolvimento do projeto
de interiores para a loja de vinhos e queijos em um shopping na cidade de Governador Valadares.
Resultados: O “briefing” mostrou o perfil do cliente como sendo inovador, preocupado com a
qualidade do seu produto, com a satisfação dos clientes, a valorização dos fornecedores e dos
produtos regionais, com responsabilidade social e sustentabilidade e que busca uma marca que
tenha identidade e seja forte no mercado. Com inspiração nas vinícolas da Itália foi proposto à
marca “Buon Vino”. A estrutura da loja foi inspirada nos traços da Arquitetura Brutalista, com um
mezanino para realização de cursos e espaço de degustação. No térreo foi proposto um recuo da
vitrine para destaque da estrutura central que avança neste recuo com a marca em evidência, foi
proposto ainda uma adega e um espaço instagramado tanto no andar térreo quanto no mezanino.
Conclusão: O projeto criou um design de uma marca forte e com identidade que proporciona ao
consumidor uma experiência de consumo.
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Arquitetura e cidade em Aquarius:
cinema comentado
Carla Maria Gonçalves Batista, Mariana de Oliveira Goncalves, Lara Aquino de Souza Silva, Ilara
Rebeca Duran de Melo(Orientador), Joao Marcos Parreira Mendonça (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: aquarius, arquitetura, cidade

Introdução: “Aquarius” é um filme nacional do ano de 2016, dirigido e roteirizado por Kléber
Mendonça Filho. Foi classificado, primeiramente, como 18 anos, gerando polêmica a respeito
do contexto político em que a equipe do filme estava inserida. Hoje, o filme possui classificação
indicativa de 16 anos. Em 142 minutos de história, o filme, que se passa em Recife, mostra o
desacordo da protagonista Clara, com uma construtora interessada em comprar o seu apartamento
e construir um novo residencial no local do Edifício Aquarius. Objetivo: Comentar o contexto da
arquitetura e da cidade no cenário do filme Aquarius. Metodologia: Cinema comentado realizado
com a participação de docentes e alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo, via Google Meet,
e como produto gerado este resumo. Resultados: O contexto entre a arquitetura e a cidade no
cenário do filme se faz através da trama, onde a protagonista, única habitante do edifício dos anos
1950, localizado na Praia de Boa Viagem, onde sutis elementos da arquitetura são observados,
se recusa a sair do apartamento antigo da família em que vive há anos, em função de não querer
abandonar suas memórias e história. Torna-se assim, foco de resistência para a imobiliária que
deseja derrubar a edificação. Conclusão: Enquanto o Edifício Aquarius, para a construtora Bonfim,
se resume em “valor de uso”, para a Clara, a proprietária, reflete “valor à história”, e principalmente
identidade. A contribuição do filme implica a responsabilidade que os profissionais da arquitetura
e urbanismo, devem ter com o espaço interior e urbano, e também adverte sobre a importância
de refletir e harmonizar às questões relacionadas à singularidade e a evolução da arquitetura e da
cidade.
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Cohousing: estudos sobre
compartilhamento de espaços e
recursos na arquitetura
Geraldo Magela Purri Alves de Sousa, Clenio Henriques Martins, Wander Leal Mafra, Guilherme
Letizio Vieira, Ilara Rebeca Duran de Melo

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arquitetura, cohousing, envelhecimento, compartilhamento, interação

Introdução: O conceito de compartilhamento de espaço está sendo introduzido em diversas áreas
e segmentos, seja no setor de negócios, trabalho e moradias. A modalidade habitacional cohousing
atualmente é aplicada a diversos grupos de interesse e afinidades. No Brasil, o mercado imobiliário
vislumbra esse novo conceito como um nicho a ser explorado. Objetivo: Estudar a aplicação
da modalidade habitacional cohousing a uma parcela da população idosa, mas ainda atuante
e verificar quais os possíveis benefícios esse compartilhamento de espaço e recursos poderia
propiciar aos seus moradores. Metodologia: A metodologia utilizada foi a qualitativa, através de
pesquisa bibliográfica em artigos técnicos e de materiais considerados relevantes para o tema
estudado. Resultados: Ao constatar em dados recentes do IBGE à projeção do crescimento
de idosos para o Brasil, para as próximas décadas e cruzar com a informação do aumento da
expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde e aos avanços tecnológicos, percebese que existe uma população idosa ativa, com recursos financeiros e carentes de local apropriado
para envelhecimento com maior qualidade de vida e junto a vizinhos aos quais já exista uma
inter-relação de amizade e conhecimento. Conclusão: A modalidade cohousing para idosos pode
surgir de um conjunto de amigos com interesses comuns, onde cada morador possa usufruir de
sua área privativa, mas também de áreas comuns pré-definidas na elaboração do projeto, que
podem variar de espaços de lazer, espaços de convivência, de serviços e até de atividades laborais
colaborativas. O grupo de co-lares poderá reduzir custos de construção, mas principalmente
poderá criar um ambiente de partilha, amizade e companhia tão importantes e saudáveis nesta
etapa da vida. Apoio: UNIVALE
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As calçadas podem ser a chave
para uma cidade de experiências
Mateus de Paula Souza, Pétryus Valverde Lima, Lucas Iglesia Januário, Joao Marcos Parreira
Mendonça (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: calçadas, arquitetura, inovação, solução simples.

Introdução: Quando pensamos em vivência, propomos inúmeras soluções para tornar uma cidade
“legal” para seus habitantes. Porém, esquecemos o elemento mais comum, onde todos passam
todos os dias, as calçadas. Telas em branco que preferimos deixar em branco. Objetivo: Demostrar
como as calçadas podem ser cruciais para uma cidade mais “amigável”. Metodologia: Com base
na observação das diversas atividades feitas durante o curso, percebemos todas as possibilidades
que as calçadas permitem, mas que praticamente não são utilizadas.Pesquisas e observações
nos revelaram o impacto positivo de por em prática essas possibilidades. Resultados: Todos
os dias andamos por uma calçada, é automático e não faz diferença em nossas vidas. Mas, e se
pudesse fazer? Em nossas pesquisas percebemos quantas possibilidades uma simples calçada
permite e como algumas dessas soluções mudariam nossa percepção sobre a cidade. Algumas
flores coloridas e um pouco de verde iluminariam os corredores sombrios em que se transformam
as ruas por causa dos edifícios que ocupam todo o espaço possível. Um banco seria um bom
lugar para fazer uma pausa para o descanso. Conclusão: Às vezes, nos preocupamos tanto em
dar conforto e espaço para nossos clientes e um trânsito eficiente para nossas cidades que nos
esquecemos do resto.com isso acabamos com ruas tão interessantes e uteis quanto uma tela
em branco, ou melhor, cinza. As calçadas são por onde vamos para o trabalho todo dia, são a
moldura dos prédios e o que vemos quando dirigimos para qualquer lugar. Calçadas são parte da
experiência de se morar em uma cidade. Porem são, em muitas vezes, colocadas de lado. Dar
cor, forma e utilidade para esses espaços, talvez seja o primeiro passo para uma nova forma de
cidade. Apoio: UNIVALE
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Uma análise sobre o filme
Aquarius
Liliane de Alcantara Santos, Layla Pereira da Silva, Christian Ferreira do Nascimento

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arquitetura, mercado imobiliário, tradição, pertencimento.

Introdução: O filme Aquarius é um filme brasileiro, filmado na cidade de Recife, e retrata a vida de
Clara, (Sônia Braga), uma jornalista aposentada, que está sendopressionada por uma construtora
a vender seu apartamento, já que é o único do prédio todo que não haviam conseguido adquirir.
O projeto da construtora consiste na demolição e logo após a edificação de um empreendimento
imobiliário de luxo. O filme é a verdadeira menção da arte que imita a vida, pois o prédio existe e
se chama Oceania, construído em 1958, e em 2003 quase foi demolido, mas, todaviacontinua de
pé. Objetivo: Analisar e abordar aspectos do filme em seu contextoarquitetônico, compreender
a relação do homem e habitar e sua relação com a sociedade. Metodologia: Análise fílmica, a
partir de debate para projeto integrador, via plataforma Google Meet para estabelecer relações
entre elementos visuais earquitetônicos, identificando estilos e tendências da época, a abordagem
de questões sociais e sobre a especulação imobiliária. Resultados: Foram encontradas várias
referências à arquitetura, dentre as quais: a mobília no apartamento de Clara, com a poltrona
Vintage Mole, do design brasileiro Sergio Rodrigues, a percepção do apego nostálgico da
moradora por seu imóvel. Conclusão: A análise do filmepossibilitou de forma sutil, mas marcante
perceber as diferenças das classes sociais, com demarcação visível de território, à imposição do
mercado imobiliário que ditava e ainda dita às regras no valor aquisitivo do m², percebe-se também
a resistência quanto ao sentimento de pertencimento e ao vínculo que o indivíduo tem com o seu
habitar.
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Paliativos para uma melhor
mobilidade urbana
Mateus de Paula Souza, Lucas Iglesia Januário, Pétryus Valverde Lima, Joao Marcos Parreira
Mendonça (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mobilidade, paliativo, cidades, preparação.

Introdução: Segundo dados levantados em 2019, o brasileiro perde, em média 32 dias por ano
no trânsito, com ou sem automóvel. Enquanto as soluções mais aceitas não são implantadas,
devemos lidar com o que podemos. Objetivo: Apresentar uma solução para melhorar o trânsito
nas cidades e prepara-las para mudanças maiores e mais responsáveis Metodologia: A
pesquisa se iniciou através de um trabalho sobre “a cidade ideal” no primeiro semestre de 2020.
Nas pesquisas, percebemos que um dos maiores problemas das cidades é que ficamos tempo
demais nos deslocando. Pesquisas posteriores nos revelaram problemas nas soluções propostas.
Resultados: Ao pesquisar sobre soluções para a mobilidade urbana, encontramos ideias como:
ampliação de ciclovias e uso do transporte público. Porém, em um centro urbano, vemos ruas que
não tem espaço para uma ciclovia ou calçada maior; um sistema viário que não suportaria mais
ônibus, que assim como outros tipos de transporte público está sempre a um passo do colapso por
superlotação. Esses problemas podem ser resolvidos ao custo de um aumento temporário no uso
de automóveis. Eliminar as vagas de rua e construir prédios de estacionamento abriria espaço nas
ruas para as mudanças necessárias Conclusão: Quanto maior uma cidade, pior é para se mover
por ela. Saber disso nos leva a repensar se queremos sair de casa e aproveitar o mundo lá fora. O
primeiro passo para tornar uma cidade agradável é resolver a mobilidade dentro dela, infelizmente
é quase impossível fazer essas mudanças de forma direta, é necessário preparar a cidade para tais
mudanças. Soluções paliativas poderiam nos dar espaço e tempo para colocarmos as soluções
corretas e responsáveis em prática. Apoio: UNIVALE
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Requalificação de vazios urbanos
Raquel Reis de Castro

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: requalificação, vazios urbanos, pocket park

Introdução: Com o passar do tempo, as cidades começam a enfrentar problemas relativos a
interrupções na malha urbana, conhecidos como vazios urbanos. A otimização desses espaços,
através da modificação da estrutura física do local, pode influenciar positivamente o comportamento
humano, já que promove a reanimação urbana, mudando uma área com potencial para
marginalização em área que propicia a interação social, lazer, descanso, diversidade de usos e
usuários, contribuindo para a saúde mental e física dos frequentadores e da sociedade. Objetivo:
Estudar o surgimento dos vazios urbanos e descrever formar de requalificá-los. Metodologia:
Pesquisa e análise de referencial teórico. Resultados: Em decorrência do crescimento urbano
desordenado e acelerado provocado pela revolução industrial, as cidades passaram a ser
caracterizadas pelo congestionamento e insalubridade. A disputa por solo urbano, é um dos
causadores dos vazios urbanos, pois com a especulação imobiliária donos passaram a deixar
sua propriedade vaga à espera de uma melhor valorização. Em consequência do urbanismo pósindustrial, surgem vazios a partir do fechamento de algumas indústrias. Há ainda os vazios em
decorrência da situação jurídica da propriedade. A reanimação dessas áreas pode ser feita através
de intervenções efêmeras, eventos, apropriação da população e com a criação de pocket park,
tipo de miniparque muito usado na requalificação de vazio urbano em área central que possua
tamanho reduzido. Conclusão: É importante que os vazios urbanos sejam vistos como espaço de
oportunidade, área desocupada pronta para ser utilizada em benefício da população. A recuperação
dessas áreas precisa ser uma ação conjunta entre o poder público e a população, e ser pensada
como uma forma de reconquistar a cidade para as pessoas, fazendo dela aberta, permeável,
acessível a todos. Apoio: UNIVALE
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O renascimento urbano como
modelo de construção para um
desenvolvimento orgânico das
cidades
Lucas Iglesia Januário, Isabela da Silva Freitas, Mateus de Paula Souza, Pétryus Valverde Lima,
Joao Marcos Parreira Mendonça (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: urbanismo; planejamento; renascimento; desenvolvimento; orgânico.

Introdução: O Renascimento Urbano é a observação das vicissitudes urbanas perpassadas ao
longo da Renascença, entre os séculos XV e XVI, e debates teóricos sobre a cidade discorridos
durante esse período. Um aspecto novo e essencial da arquitetura renascentista foi a formulação
teórica da forma estrutural a ser dada à cidade. Essas reflexões - colocadas em escritos, esquemas
e tratados - são abrangentemente resumidas sob a definição de “cidade ideal” e verificadas no
esquema radial de simetria central no que concerne à pesquisa sobre o plano central que, com as
representações conseguintes, exemplifica as cidades mais progressistas. Objetivo: Apresentar
referências de planejamento e sua respectiva demanda, ao se projetar uma cidade, que levem
ao desenvolvimento orgânico da mesma a partir do conceito renascentista. Metodologia:
Análise desenvolvida na disciplina de História da Arte I, baseadas em pesquisas bibliográficas
e discussões entre discentes e docentes. Resultados: O Renascimento Urbano significou um
marco na história urbanística, pois trouxe um novo conceito de desenvolvimento das cidades,
no qual atendia aos anseios e necessidades básicas de uma comunidade, ao passo que dava a
esta a liberdade de ter sua personalidade no decorrer de sua formação estrutural (geométrica),
aplicando o conceito do pensamento renascentista. Conclusão: A necessidade de fazer uma
cidade extremamente funcional sempre foi um desafio de todas as épocas, o que levou a muitos
pensadores a desenvolverem teorias a respeito de como esta deve cumprir seu papel e com
isso ressalta-se que em uma sociedade detentora de um processo urbanístico acelerado, faz-se
necessário a existência de um conceito guia para seu crescimento ocorrer de forma ordenada,
entretanto sem perder sua identidade. Apoio: UNIVALE
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O desafio da atual arquitetura em
abordar o contexto rural
Pétryus Valverde Lima, Mateus de Paula Souza, Lucas Iglesia Januário, Ilara Rebeca Duran de
Melo (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: rural, desenvolvimento, arquitetura, planejamento, estudos

Introdução: É de conhecimento geral que o meio rural foi e ainda é um imprescindível elemento
no que tange ao desenvolvimento dos núcleos urbanos presentes em um país. A partir disso, o
atual desafio da arquitetura é entender o mundo rural, um território normalmente ignorado pelos
arquitetos que há décadas concentram grande parte de seus esforços nos meios urbanos. Outro
aspecto seriam os acelerados processos de desenvolvimento que esse meio está passando e,
pela falta de arquitetos qualificados, essas mudanças acabam ocorrendo de forma não planejada.
Objetivo: Entender mais a fundo o território rural, intervir nesses espaços de maneira não prejudicial
e observar os acelerados processos de mudanças dos quais, os arquitetos, deveram assumir
o controle. Metodologia: Pesquisa desenvolvida a partir do artigo cientifico sobre a arquitetura
e o meio rural, presente no site archdaily. Resultados: A pesquisa apontou a dificuldade da
atual arquitetura em referir-se ao contexto campestre e desenvolver projetos na mesma, assim,
compreender a necessidade de mudar-se a essas áreas e conhecer suas comunidades, com
a finalidade de incorporar desde uma perspectiva contemporânea em seus modos de vida,
materiais e técnicas tradicionais, seria de suma importância para o arquiteto tomar decisões mais
amigáveis, respeitosas e harmoniosas com o ambiente natural e social em que estão inseridos.
Conclusão: É indiscutível que a zona rural exerce importantes funções nos setores de um país,
todavia esse território ainda é, de certa forma, ignorado pelos atuais arquitetos, desse modo, fazse mister a elaboração de projetos e pequenas intervenções em áreas rurais, promovendo assim,
o desenvolvimento, junto a lógica da paisagem natural ou das tradicionais construções que ali
nasceram. Apoio: UNIVALE
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Integração da Região
Metropolitana do Vale do Aço:
panorama da não aplicação
do estatuto da cidade pelos
municípios locais e algumas
soluções
Renan Patrick Vaz de Abreu, Marcos Lana Vaz, Rafael Teixeira Lisbanho, Vivian Moreno de Oliveira
(Orientador) Pitágoras

Palavras-chave: desenvolvimento urbano, estatuto da cidade, região metropolitana, urbanismo,
ipatinga.

Introdução: O Estatuto da Cidade surgiu como uma política urbana permitindo aos municípios
o pleno desenvolvimento de suas cidades. Nas cidades de grande porte é possível identificar a
aplicação de instrumentos eficientes, como a Operação Urbana Consorciada do Porto Maravilha do
Rio de Janeiro e a Operação Urbana Nova BH, em Belo Horizonte.Embora em vigor, as diretrizes
instituídas pelo Estatuto possuem pouca aplicação. Tornando-o de difícil implementação prática
em municípios emergentes, impactando diretamente na integração da região metropolitana.
Objetivo: Identificar os motivos da deficiência técnico-legal das cidades da Região Metropolitana
do Vale do Aço, considerando sua área de influência e conurbação acentuada, no que diz respeito
às dificuldades de implementação dos instrumentos do Estatuto, e a viabilidade de instaurá-los
em caráter metropolitano, identificando nas cidades da RMVA, as causas da não aplicação de
tais políticas. Metodologia: Revisão bibliográfica de caráter exploratório e qualitativo, analisando
as legislações vigentes e a aplicabilidade junto ao corpo técnico da Agência Metropolitana com
o objetivo de identificar o atual déficit e funcionamento dos municípios integrantes. Resultados:
As legislações municipais da RMVA, apesar de constarem em seu corpo, os instrumentos do
Estatuto, a maioria não possui lei complementar para uma aplicabilidade efetiva. Portanto, uma
vez simplificados, os instrumentos podem trazer mais estratégias de desenvolvimento urbano
municipal e regional. Conclusão: Os municípios da RMVA possuem agência metropolitana,
possuem também o estatuto, resta então o interesse político para a implementação de medidas
como os instrumentos do estatuto, fazendo com que o desenvolvimento de suas cidades torne
mais sustentável, econômico e de qualidade para sua população e seu entorno.
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O ensino entre o assíncrono e o
síncrono
Rogerio Braga de Assuncao

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ensino, síncrono, assíncrono, sincronicidade, arquitetura

Introdução: Trata-se de discutir as possibilidades de ensino síncrono ou assíncrono. Anda difícil
entender os termos “síncrono” e “assíncrono” por escolas e professores. É sempre bom sincronizar
ideias. Especialmente no ensino de arquitetura e urbanismo. Objetivo: Aproveitar as possibilidades
que o entendimento da sincronicidade traz ao ensino de arquitetura e urbanismo. Metodologia:
Pesquisa pela internet, com reflexão comparativa das acepções dos termos em questão.
Resultados: Ensino assíncrono não é o que independe de um local, ou de um mesmo momento.
Ensino assíncrono é o que acontece em diferentes ritmos, momentos e lugares, em torno de um
mesmo material básico compartilhado. Para sincronizar algo é necessária uma concordância de
reordenamento. E é a assincronia que permite que a construção de um arranjo na comunicação não
concorra com a construção mental dos significados desses arranjos (a compreensão). Assíncrona
é a troca de ideias que se efetiva, mesmo não acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, no
mesmo lugar, mas depende que uma informação tenha sido compartilhada (disponibilizada) entre
todos, permitindo uma certa coexistência de significados ou ordenamentos. Conclusão: A sintonia
é mais importante que a fórmula. O mais importante nas discussões sobre ensino síncrono ou
assíncrono é a dúvida. Sem dúvida não há resposta. Toda dúvida ou insatisfação permitirá uma ou
várias soluções. No curso de arquitetura, interessa mais o caminho a partir do problema, do que
uma mera proposição de soluções pré estabelecidas. Nada diferente da nossa vida normal, cheia
de confusão entre as paixões na nossa busca por significados
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Análise do filme Aquarius e a
arquitetura do pertencimento
Taina Pereira Vieira, Guilherme Vieira Soares, Luana Coelho Brasil, Bárbara Poliana Campos
Sousa (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arquitetura, identidade, aquarius, pertencimento

Introdução: O filme conta a história de Clara, uma viúva de 65 anos, que é escritora e critica de
música aposentada. A protagonista vive em um conjunto de prédios residenciais que não possuem
elevador, porteiro e nem segurança externa ou interna. Após todos saírem do conjunto Clara passa
a morar sozinha, e se vê pressionada por uma construtora interessada em derrubar o conjunto
de apartamento onde ela mora, a se mudar para outro lugar dando lugar a um empreendimento
de alto padrão. Objetivo: Analisar a construção da identidade adquirida pelo indivíduo através da
arquitetura. Metodologia: O estudo aconteceu através da análise do filme, por meio de debates
produzidos durante a aula. Resultados: Em vários momentos é possível acompanhar como o
lugar influencia a história de Clara, e como seus relacionamentos aconteciam por ela estar ligada
emocionalmente a seu apartamento. Podendo ser possível observar a maneira como os elementos
arquitetônicos são caracterizados. A cenografia apresentada tem como função nos aproximar dos
sentimentos que a protagonista tem por seu lar. Elementos como cor, luz e sombra, mobiliários e
texturas, que estão muito presentes na produção, servem para contar sobre quem a personagem
é, e a maneira como ela habita seu lar. A arquitetura faz com que ao vivenciarmos a experiência
de lar, não queremos deixá-lo, pois o entendemos como sinônimo de segurança e bem estar.
Conclusão: Percebe- se então que muito mais do que projetos, as pessoas estão em busca de
um lugar para chamar de “lar”. Independente se for construir, reformar ou apenas organizar, a
arquitetura antes de mais nada é fator determinante na criação da identidade que o indivíduo irá
ter com sua moradia, determinando dessa forma um espaço sem significado, em lugar, carregado
de importância. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Com amor Van Gogh: Uma fusão
das artes
Érica de Cássia Marcelino, Gabriel Fernandes de Souza, Guilherme Letizio Vieira(Orientador),
Ilara Rebeca Duran de Melo (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: fusão das artes; artes visuais, pintura; cinema; van gogh.

Introdução: Das formas de expressão artísticas para a qual concorrem outras artes, como
Musica, Teatro, Literatura e demais Artes Visuais, o Cinema constituiu a si mesmo como uma
linguagem própria e uma fusão de artes que se complementam e conversam entre si, conectadas
pela inspiração e criatividade afim de se produzir algo novo, compatível com o mundo moderno e
contemporâneo. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo mostrar que a pintura, assim como o
cinema são duas praticas artísticas pertencentes a universo distintos, embora não incomunicáveis.
Metodologia: O caráter da pesquisa se baseia a partir da analise midiática do filme “ Com amor,
Van Gogh”, em pesquisas bibliográficas relacionadas as técnicas de pintura e a proposta estética
implementada. Resultados: Ao longo de oito anos de produção artesanal, uma equipe de mais
de 100 artistas emulou as técnicas e o estilo do artista na confecção das 65 mil telas a óleo que
correspondem aos frames do filme. Na busca pela novidade, o cinema constantemente volta-se
a técnicas antigas, que, reatualizadas, geram mais inovações. O longa metragem “Com amor,
Van Gogh” é, justamente, o mais recente resultado dessa busca intensa, que, ao mesmo tempo,
presta tributo à técnica de pintura expressionista do pintor holandês, como também promove o
tipo de inovação esperado de uma obra fílmica nos tempos atuais. De imenso impacto visual, a
obra de Dorota Kobiela e Hugh Welchman, impressiona pela técnica de animação empregada,
onde a linguagem da pintura reproduz a textura e a beleza das pinceladas do artista. Conclusão:
Conclui-se que a aproximação entre as linguagem do cinema e da pintura, a fusão e amor pela
arte, a revolução cinematografica, e, principalmente, pelos sentimentos que despertam em seus
expectadores, compila de forma perfeita e criativa. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A importância da cor na
comunicação do conceito e da
percepção na arquitetura de
interiores
Joao Marcos Parreira Mendonca, Ilara Rebeca Duran de Melo, Simone de Fatima S Amaral, Clenio
Henriques Martins, Mateus de Paula Souza

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: cor, arte, elementos visuais, arquitetura de interiores.

Introdução: Entre os elementos visuais presentes na criação arquitetônica, tanto em ambientes
internos quanto externos, a cor é um dos que mais se destaca na relação do espectador com a
obra, principalmente no que diz respeito à percepção do conceito e das sensações envolvidas no
projeto. A percepção da cor é o mais emocional do processo visual, pois ela tem um significado
universalmente compartilhado através da experiência. A chamada sintaxe visual aliada ao repertório
compartilhado pela cultura pode ser fundamental para a execução e compreensão do conceito na
obra arquitetônica, tendo em vista que a cor pode mudar profunda e significativamente a leitura
que fazemos dos mais variados tipos de ambientes. Objetivo: Analisar a importância da cor na
percepção e comunicação do conceito em ambientes internos na arquitetura. Metodologia: Foi feita
uma seleção de ambientes internos para a realização do estudo. Posteriormente, foi desenvolvida
uma análise formal do uso da cor nesses ambientes e suas possibilidades na comunicação do
conceito. Resultados: Os resultados apontam que a cor possui uma linguagem própria, com
significados construídos socialmente, culturalmente e também através de processos associativos,
configurando parte importante da comunicação de conceitos na arquitetura. Conclusão: Na criação
de mensagens visuais, seja na arte quanto na arquitetura, o significado não é construído apenas
nos efeitos cumulativos do uso dos elementos, ou do repertório prévio do espectador, mas também
na construção coletiva de uma simbologia que propõe significados que auxiliam na percepção
do conceito. Nesse contexto, o uso da cor, no âmbito de suas possibilidades expressivas, pode
contribuir de forma significativa na compreensão do conceito da obra arquitetônica.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A preservação do patrimônio
urbano e arquitetônico na
contemporaneidade: projetos
recentes de restauro na Itália
Yara Borges Araújo, Claudia dos Reis e Cunha (Orientador)

Palavras-chave: patrimônio cultural, monumento, monumento histórico, restauração, conservação

Introdução: Frente à ampliação do que se entende por patrimônio cultural nas últimas décadas,
cresceu a demanda por intervenções de conservação e restauração desses bens. Considerando o
destaque que a Itália tem nas discussões relacionadas aos conceitos de patrimônio e monumentos,
assim como as questões que levam às escolhas teórico-metodológicas de projeto, a pesquisa feita
traz algumas análises de casos de restauração recentes nesse país. Objetivo: Entender os campos
disciplinares envolvidos na prática de preservação é vital no contexto atual, especialmente devido à
possibilidade dessas intervenções de reintegrar o bem preservado à vida social, além de contribuir
para o melhor entendimento da área, assim como para o avanço desse debate. Metodologia:
A pesquisa desenvolveu-se em três partes: a teórica, com revisão bibliográfica de publicações
relacionadas à preservação e à conservação do patrimônio; a de levantamentos, caracterizada
pela busca por projetos de restauração recentes na Itália; e a de análise dos dados levantados,
relacionando-os ao conhecimento obtido na primeira fase. Resultados: As obras analisadas
foram: o Castelo di San Michelle, o Tempio-Duomo di Pozzuoli, o Teatro Amintore Galli e a Punta
Della Dogana. Nelas foi possível verificar que, apesar do predomínio das três correntes teóricas
de restauro - crítico-conservativa, pura conservação e hipermanutenção -, existem inúmeras
formas de intervenção sobre o patrimônio edificado. Conclusão: O conceito de restauração ainda
é complexo, visto que as decisões dessa prática partem de posicionamentos relacionados ao que
se deseja preservar, a qual memória deseja-se perpetuar e às decisões técnicas, o que viabiliza
a variedade de soluções possíveis. Assim, as intervenções, mesmo na pluralidade de resultados,
permitem a reinserção desses espaços ao cotidiano das cidades.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A Relação entre a arquitetura e a
cenografia
Taina Pereira Vieira, Joao Marcos Parreira Mendonca(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arquitetura, cinema, cenografia, meliès

Introdução: A arquitetura sempre esteve presente na vida das pessoas, muito antes até mesmo
de se ter consciência de que a vivenciávamos. Com o passar de milhares de anos, o que se
entendia por arquitetura passou a ser abordado como algo além dos projetos. Tudo isso ficou
mais claro a partir do final do século XIX quando o cinema foi inventado e passou a usar da
arquitetura real como objeto de inspiração. Objetivo: Analisar a relação entre a arquitetura e
o cinema sob a ótica da cenografia. Metodologia: Para esse trabalho utilizou-se o método de
pesquisa de cunho qualitativo, valendo-se de pesquisa bibliográfica exploratória, com análise de
conteúdo. Resultados: Foi Jean Jacque Mèlies um dos grandes responsáveis por trazer mais
vida ao cinema através do uso da cenografia, e ela foi apresentada por ele de maneira mágica e
fantástica. Mèlies não era arquiteto, mas entendia como a arquitetura funcionava como poucos.
Ele foi um dos primeiros a utilizar a cenografia para contar suas histórias. Mèlies foi pioneiro no
uso da luz artifical, da perspectiva, da cor e dos figurinos. Ele tinha total controle sobre a direção
e a criação de seus filmes. Além disso, suas produções eram carregadas de influências do mundo
real. Apesar de sua magnifica imaginação, Meliès foi um grande investigadr, suas ideias eram
produzidas principalmente através de um exaustivo processo de análise da vida, das pessoas
e do movimento que a cidade já apresentava. Além de ser um grande experimentador de novas
tecnologias. Conclusão: Dessa forma podemos constatar que suas contruibuições para o meio
acadêmico são imensuráveis quando analisadas sob uma ótica arquitetônica. Todo universo que o
cinema nos apresenta traz vestígios por menores que sejam do mundo real. Dessa forma, podemos
entender como a arquitetura foi absorvida e utilizada para proporcionar tal entendimento. Apoio:
UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A relação entre os elementos
visuais e o conceito arquitetônico
na obra de Ruy Ohtake
Joao Marcos Parreira Mendonca, Simone de Fatima S Amaral, Ilara Rebeca Duran de Melo, Lucas
Iglesia Januário, Guilherme Letizio Vieira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arte, elementos visuais, conceito, arquitetura.

Introdução: Os elementos visuais são formados por vocábulos que constituem a linguagem
visual, que é constituída pelo ponto, linha, superfície, luz/sombra, cor e volume. Cada um desses
elementos apresenta uma quantidade expressiva de significados, também conhecidos como o
vocabulário básico do artista. A arte nasce da conjunção entre a experiência pessoal do artista,
sua visão de mundo e, principalmente, de sua expressão, através dos elementos visuais. Essa
experiência ocorre também na obra de Ruy Ohtake, onde o conceito arquitetônico é materializado
através do uso dos elementos visuais e suas combinações seletivas, provocando um diálogo
permanente entre a criação arquitetônica e artística. Objetivo: identificar o uso dos elementos
visuais na criação do arquiteto Ruy Ohtake e analisar como eles contribuem para a materialização
do conceito arquitetônico de seus projetos. Metodologia: Foi feita uma seleção diagnóstica dos
projetos mais significativos para a realização do estudo. Posteriormente, foi desenvolvida uma
análise formal dos elementos visuais presentes nas obras selecionadas. Resultados: Com inegável
influência de sua mãe, a artista plástica Tomie Ohtake, Ruy Ohtake usa os elementos visuais tanto
para soluções estéticas e arquitetônicas quanto para soluções conceituais, materializando através
desse recurso o conceito de seus projetos. Conclusão: Os elementos visuais têm grande poder
de comunicação em relação a ideias concretas ou abstratas. Os elementos mais simples podem
ser usados com grande complexidade de intenção. Rui Othake evidencia isso em vários de seus
projetos, quando faz uso dos possíveis significados de elementos artísticos desse glossário visual
para corroborar os conceitos de suas obras, unindo a arte e a arquitetura.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

ST 08. Psicologia/Psicanálise:
teorias e práticas

Proponentes: Eliene Nery Santana Enes, Libia Monteiro Martins, Bruna Rocha de Almeida
Ementa: Esta sessão temática dialoga na interface da Psicologia/Psicanálise com a Educação e
Saúde, trabalhando com temas relacionados às subjetividades, diversidade e inclusão, sintomas
contemporâneos da infância e da adolescência. Pretende ser um espaço para discussão de relatos
de experiências das práticas da clínica e de pesquisas em andamento ou concluídas.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Percepção de estresse parental
em pais de crianças de 0 a
12 anos durante o período de
isolamento social
Maria Luísa Massariol Gomes, Samara Rocha da Silva, Bruna Rocha de Almeida (Orientador),
Karen Mendes Graner (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: isolamento social; covid-19; família; estresse parental;

Introdução: Como parte do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus–COVID-19, a Lei N° 13.979 foi sancionada prevendo medidas de proteção da
coletividade pelo isolamento e quarentena. Essa realidade acarretou uma nova forma de organização
familiar. Alguns pais desempenham seu trabalho em home office e crianças permanecem mais
tempo em casa. A nova configuração vem influenciando a percepção dos pais de sobrecarga e
estresse. Objetivo: Caracterizar a percepção de estresse parental em pais de crianças de 0 a 12
anos durante o período de isolamento social decorrente do COVID-19 no Brasil. Metodologia:
Estudo transversal realizado com pais de criança de 0 a 12 anos utilizando questionário onlineGoogle Forms. Utilizou-se a técnica de amostragem “bola de neve”, sendo o protocolo de pesquisa
divulgado em redes sociais entre maio e agosto. Ao todo, 490 participantes responderam ao
questionário sociodemográfico, questionário sobre a influência do isolamento na dinâmica familiar;
e à Escala de Estresse Parental-EEP. Realizou-se uma análise descritiva simples das respostas
obtidas. Resultados: A maioria dos pais referiu maior aproximação com seus filhos (62,2%);
26,1% não perceberam alteração na relação. Maioria (48,6%) referiu sensação de cansaço pelo
acompanhamento de atividades escolares. Apesar de apresentarem visão positiva acerca do papel
de pais (80,2%) e a maternidade/paternidade tendo propiciado uma visão mais otimista da vida
(84,5%), 60,5% afirmaram gastar mais tempo e energia com os filhos e estarem constantemente
sobrecarregados (65,8%). Conclusão: As mudanças na dinâmica familiar podem favorecer maior
percepção de sobrecarga física e emocional no cuidado com os filhos e dificuldades que requerem
atenção e cuidado. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Prática de psicólogos em relação
ao luto da Covid-19
Bárbara Morais Ferreira, Eliene Nery Santana Enes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: luto, covid-19, psicologia

Introdução: A pandemia da Covid-19, é um momento impactante e de catástrofe mundial.
Nesse contexto, em situações de óbito, a Covid-19 interrompeu as experiências e ritos culturais
da tradição, criando forte impacto no processo de despedida e elaboração do luto. Assim, os
profissionais da psicologia, no contexto da sua prática de escuta e apoio, são chamados a cuidar
de processos relativos ao ritual de despedia e/ou abalos psíquicos. Objetivo: Caracterizar a prática
de psicólogos em relação ao luto consequente da Covid-19. Metodologia: Realizou-se busca na
base de dados Scielo, com os descritores: luto, Covid-19, psicologia. Também foram acessados
sites de instituições da saúde e psicologia, relacionas à covid-19. Resultados: Nesse contexto, as
intervenções de psicólogos são alinhadas às recomendações técnicas-científicas da biossegurança
e acontecem em geral no acompanhamento remoto ao enfermo e família, suporte a profissionais
na linha de frente, cuidado de situações de abalo psíquico e apoio a rituais de despedida. No
processo de elaboração do luto, estratégias presenciais são orientadas como, inserir foto da pessoa
falecida no espaço do velório, mensagens escritas, reproduzir músicas consideradas significativas
para a família, acender vela em uma janela, mensagens de texto e áudio, postar lembranças
de fotos/vídeo nas redes sociais, rituais coletivos online. Essas estratégias buscam potencializar
alternativas de rituais respeitosos que favoreçam a despedida e elaboração do luto. Conclusão:
A não realização dos ritos tradicionais, tornam os processos de despedida e elaboração do luto,
mais complexo. Enfatiza-se o compromisso do psicólogo para enfrentar desafios durante e após
pandemia. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Serviços Psicológicos realizados
por meio da Tecnologia da
Informação e da Comunicação
Luana Dias Barreiros, Glenda Maia Magalhães Pinho, Déborah Gualberto de Souza Barbosa,
Kemmily Melissa de Oliveira Ribeiro, Eliene Nery Santana Enes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: psicologia, pandemia, serviços online.

Introdução: Atualmente, os psicólogos estão utilizando novas ferramentas para atendimento,
devido à pandemia do novo Coronavírus. O Conselho Federal de Psicologia (CFP) flexibilizou as
exigências para o atendimento online, de forma que não é necessário a confirmação do cadastro
no e-Psi, mas é preciso que o profissional esteja atento às normas éticas de sua profissão, de
acordo com o código de ética e com a resolução sobre os atendimentos online. Objetivo: Analisar
a Resolução CFP n° 4, de 11 de maio de 2020. Metodologia: A metodologia empregada foi análise
documental da resolução CFP nº 04/2020 Resultados: O CFP dispôs artigos sobre a pandemia
do COVID-19. Tais artigos tratam sobre: a regulamentação dos serviços psicológicos prestados
por meios da tecnologia da informação e da comunicação durante o período de pandemia; sobre o
dever do psicólogo na prestação de serviços através dessas tecnologias e sobre a necessidade de
se cadastrar previamente na plataforma e-Psi junto ao respectivo Conselho Regional de Psicologia
–CRP, mantendo seu cadastro atualizado. O psicólogo poderá prestar serviços psicológicos
por meios de Tecnologia da Informação e da Comunicação até a emissão de parecer do CRP,
sendo essa possibilidade interrompida se houver ausência de recurso ou de decisão final desse,
confirmando o indeferimento do cadastro pelo CRP, até a aprovação de novo requerimento de
cadastro. Será considerado falta de ética pelo profissional a prestação de serviços psicológicos
após indeferimento do CRP. Conclusão: Conclui-se que é a Resolução nº 4, de 26 de março de
2020, feita pelo CRP é um documento que garante o trabalho do psicólogo diante de uma situação
de catástrofe mundial. É de extrema importância que esse considere a urgência das prestações
de serviços psicológicos
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Vivência de estudantes do ensino
superior na pandemia da Covid-19
Larissa Miranda Teixeira, Poliana Rodrigues de Paula, Eliene Nery Santana Enes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ensino superior; covid-19; relato de vivência

Introdução: Em março/2020, foi anunciado ao mundo, pela Organização Mundial de Saúde,
a pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) causador da COVID-19 que transformou
radicalmente a vida de pessoas em todo o mundo, com a recomendação do distanciamento
social, além das consequências devastadoras para a saúde das pessoas afetadas pelo vírus.
A pandemia impactou na metodologia do ensino superior que migrou para o ensino remoto
emergencial. Objetivo: Relatar a vivência de estudantes do ensino superior, na pandemia da
Covid-19. Metodologia: Estudantes de um curso superior, relataram de modo oral, os impactos
vivenciados no primeiro semestre de 2020, na pandemia da Covid-19. O ensino superior, seguiu
as recomendações de isolamento social, suspenderam as aulas presenciais e se adequaram
repentinamente para o ensino emergencial remoto, com grandes desafios para os professores,
agentes no processo educacional e estudantes. Resultados: No relato de estudantes, a vivência
do semestre de 2020.1, foi impactante. Além do medo de contrair a doença, a sensação de
insegurança nas ações diárias, as modificações nas relações coletiva e individual trouxeram
inesperados conflitos afetivos-emocionais, aumento do nível de estresse, ansiedade, apatia e
desânimo. Relatam ainda, as dificuldades de adaptação ao ensino remoto emergencial, de acesso
à tecnologia e internet. Conclusão: A vivência do ensino remoto no ensino superior, na pandemia
da Covid-19, foi marcada por desafios de acesso à tecnologia e internet, mudou planos, projetos,
sonhos, e causou reflexos afetivos emocionais (estresse, ansiedade, apatia e desânimo), que
interferem diretamente na redução da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e na saúde
mental dos estudantes. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Documentário “A invenção da
Psicanálise”: uma breve reflexão
Pedro Henrique Menezes Santiago, Luciana Guadalupe de Souza Baeta Neves Alves, Samuela
Avelar de Melo Bramusse, Lucas Henrique de Souza, Eliene Nery Santana Enes(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: psicanálise, sigmund freud, documentário

Introdução: O documentário “A invenção da psicanálise” (1997) de Elisabeth Roudinesco e
Elisabeth Kapnist, apresenta o percurso da psicanálise desde seu surgimento, tecendo relações
a fatos históricos da época. O documentário é narrado por Elisabeth Roudinesco historiadora e
psicanalista e Peter Gay, conhecido biógrafo de Freud, tem a riqueza de detalhes e informações
que revela como fonte histórica e de esclarecimentos sobre a psicanálise, sendo significativa, uma
reflexão sobre o mesmo. Objetivo: Refletir sobre o nascimento e trajetória da psicanálise a partir
do documentário “A Invenção da Psicanálise”. Metodologia: Trata-se de um longa metragem
(1h52m), realizado pela BBC de Londres e transmitida no Brasil pelo canal GNT, comentado por
Elisabeth Roudinesco e Peter Gay. O documentário encontra-se disponível na plataforma Youtube
(Web). O mesmo foi transmitido aos discentes da disciplina Teorias Psicanalíticas em um curso
de Psicologia, como um recurso no processo de aprendizagem. Após assistir o longa metragem
realizou-se uma reflexão/análise a respeito da origem do pensamento psicanalítico. Resultados:
As reflexões realizadas a partir do documentário abordou os seguintes aspectos: Freud no início
da vida profissional; a descoberta do inconsciente; estudo da histeria; teoria sobre sexualidade;
método catártico; e o nascimento da psicanálise, bem como as influências recebidas de Charcot,
Breuer e Fliess. Conclusão: O documentário “A Invenção da Psicanálise”, como dispositivo
áudio-visual, propiciou diálogos interativos, favoreceu a compreensão tanto da teoria, quanto do
movimento psicanalítico. O filme é preciso, ao mostrar o contexto histórico e o desenvolvimento da
teoria psicanalítica, as divergências e atritos entre seus teóricos.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

E-psi: um estudo sobre o aumento
de cadastros de regulamentação
para atendimentos on-line na
pandemia da Covid-19
Sarah Gomes Lana de Lima, Kevin Mariana Menezes Figueiredo, Beatriz Soares de Oliveira
Souza, Eliene Nery Santana Enes(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: psicologia, pandemia, covid-19, cadastro e-psi.

Introdução: No contemporâneo da pandemia da Covid-19, e com as recomendações do isolamento
social pela Organização Mundial da Saúde e outros órgãos públicos, o Sistema Conselhos de
Psicologia orienta os profissionais da classe a realizarem prestação de serviços psicológicos
por meio de Tecnologias de Informação e Comunicação. Nesse contexto, o atendimento online apresenta-se como um recurso importante para a continuidade dos serviços ofertados pela
categoria. Para sua realização, o Conselho Federal de Psicologia/CFP exige que o profissional
tenha cadastro na plataforma e-Psi. Objetivo: Identificar a quantidade de cadastros efetuados
na plataforma e-Psi do CRP-MG, nos anos de 2019 e 2020. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo de cunho quantitativo. Os dados de solicitação de cadastros por psicólogos na
plataforma e-Psi foram obtidos através do site do CRP-MG, disponíveis em números, nos anos
de 2019 e 2020. Posteriormente, procedeu-se a comparação dos dados entre esses anos, no
período compreendido entre os meses de janeiro a maio. Resultados: as informações obtidas
evidenciaram que, no período de janeiro a maio de 2020, em que deu-se o início da pandemia da
Covid-19 no Brasil, foram registradas 6.422 solicitações de cadastro no estado de Minas Gerais,
sendo que, no mesmo período em 2019, foram realizados apenas 700 pedidos, o que demonstra
um aumento de 917%. Tal número é também cerca de 3 vezes maior do que o registrado em todo
o ano de 2019, que teve uma somatória de 1.893 cadastros realizados, de acordo com o CRPMG. Conclusão: Percebe-se que, em decorrência da pandemia da Covid-19, houve um aumento
exponencial no que se refere ao número de profissionais do estado de Minas Gerais cadastrados
na plataforma e-Psi.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

O museu de imagens do
inconsciente – Rio de Janeiro e o
trabalho de Nise da Silveira
Simone Nascimento Chequer, Thalita Pereira Lima, Mylla Ferreira Cota, Isabel Biondo Sá, Eliene
Nery Santana Enes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: psicanálise, museu de imagens do inconsciente, inconsciente.

Introdução: Contemporaneamente, os museus de ciência e cultura ocupam espaços cada vez
mais, em variados fóruns de debates culturais, científicos e acadêmicos sobre a sua importância
e contribuição. O “Museu de Imagens do Inconsciente” (MII), no Rio de Janeiro, é repositório
de acervo de caráter único, resultado da militância da psiquiatra Nise da Silveira, em defesa
dos doentes psiquiátricos. Objetivo: Refletir sobre a importância do “Museu de Imagens do
Inconsciente” como acervo e memória do trabalho de Nise da Silveira. Metodologia: Realizou-se
revisão de artigos sobre MII, acesso virtual a exposição do acervo, em documentos do Youtube.
Resultados: O MII foi criado em 20 e maio de 1952, no Centro Psiquiátrico Nacional (RJ), hoje,
Centro Psiquiátrico Pedro II, a partir de duas exposições nos anos 1947 e 1949, da Seção de
Terapêutica Ocupacional e Reabilitação, orientada pela psiquiatra Nise da Silveira, onde eram
realizados trabalhos de pintura, tecelagem, trabalhos manuais etc., como técnica de tratamento
terapêutico, em substituição aos métodos psiquiátricos vigentes. Tem relevância a participação
do MII, no II Congresso Nacional de Psiquiatria (Zurique/1957), com a exposição “A esquizofrenia
em imagens”, que foi inaugurada por Carl Gustav Jung. O acervo do MII, estimado em 360 mil
produções (em pinturas, desenhos, etc.) é de caráter singular. São obras batizadas como “arte
virgem”, feitas por pessoas sem formação na área. Conclusão: O MII tece relações entre arte
e psicopatologia, revelando em seu acervo as riquezas do mundo interno e processos psíquicos
inconscientes, tem sua importância relacionada à trajetória da psiquiatra Nise da Silveira, cujo
trabalho realizado revolucionou o atendimento psiquiátrico no Brasil.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

283

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A assistência do poder público
para a criança deficiente em
tempos de pandemia
Michele Maria Goularte, Adelice Jaqueline Bicalho

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: criança deficiente, assistência, pandemia.

Introdução: A Lei brasileira da inclusão, Lei 13146/15, assegura o direito das pessoas com
deficiência de serem incluídas socialmente, porém durante a pandemia, onde o isolamento
social se fez necessário, as pessoas com deficiência viveram mais um processo de exclusão,
notadamente as crianças com necessidades especiais, as quais ficaram desassistidas em
muitas de suas demandas. Objetivo: Compreender como se deu a assistência, por parte do
poder público, às crianças deficientes, mediante o isolamento social, para evitar a propagação
do COVID-19. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com pesquisa de
cunho analítico reflexivo em textos e artigos da plataforma Google. Resultados: Destacou-se que
as deficiências acarretam variadas limitações aos indivíduos que as possuem, em especial as
crianças, sendo que nestas gerou-se impacto maior na pandemia, em função do isolamento social.
O ensino remoto se tornou para algumas inacessível e para outras incompreensíveis, por falta
de um apoio especializado na situação de aprendizagem. Já os serviços de assistência que as
atendem ficaram indisponíveis para evitar aglomerações e a circulação de pessoas, ocasionando
um atraso ou retrocesso no desenvolvimento dessas crianças que necessitam de estimulação
intensa e constante. Não se encontrou estudo específico de uma deficiência, fato que corrobora
para a necessidade de estudos mais aprofundados. Conclusão: Houve uma falta de assistência
do poder público para crianças com necessidades especiais, nesta pandemia. Fatores como
a interrupção dos tratamentos realizados pelos órgãos públicos e a falta de acompanhamento
por um profissional de ensino especializado, colaboraram fortalecer a exclusão destas crianças.
Apoio: UNIVALE
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A escuta na psicanálise
Anyedja Caroline Ribas Mauricio, Maria Luísa Silva Pauli, Natane Ferreira Silva, Otácilio Rodrigues,
Eliene Nery Santana Enes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: psicanálise, escuta, técnica psicanalítica

Introdução: Freud propõe desde o início de sua experiência no Hospital Salpêtrière, na França
com Charcot, que o paciente fosse escutado. Já começava a demarcar a importância da palavra
antes da criação da psicanálise. No percurso histórico da criação da psicanálise a palavra se
impõe e aponta para Freud o caminho da escuta ao se deparar com o sofrimento histérico.
Assim, começa a ser delineada a técnica psicanalítica, que tem na escuta uma comunicação
singular. Objetivo: Refletir sobre a importância da escuta na história da psicanálise. Metodologia:
Realizou-se leitura e discussão de artigos que discutem a importância da escuta na história da
psicanálise. Resultados: A importância da escuta na psicanálise fica evidenciada nos textos
freudianos: “Psicopatologia da vida cotidiana”, “Além do princípio do prazer”, “Análise terminável
interminável” e “As recomendações sobre a técnica”. A escuta psicanalítica figura como dispositivo
de atendimento que visa criar condições propícias ao posicionamento do sujeito diante de suas
questões e sofrimento. É fundamental a compreensão de que não cabe ao analista ocupar um
lugar de saber absoluto, cabe ao paciente saber de si, sendo primordial uma escuta de si mesmo.
O analista deve ter uma escuta imparcial e prezar pelo cuidado para que não corra o risco de
uma “surdez” no processo de escutar o outro. Conclusão: A psicanálise surge e se desenvolve
na escuta e a partir da escuta singular à qual se propõe. Esta escuta destaca-se como ponto
fundamental no campo da intersubjetividade, característico do encontro analítico.
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Atendimento remoto por
psicólogos na pandemia de
Covid-19
Danilo Goncalves Cunha, Eliene Nery Santana Enes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: psicologia, atendimento remoto, covid-19

Introdução: O contexto da pandemia da Covid-19, doença causada pelo corona vírus SARSCov-02, trouxe mudanças para toda sociedade, a vivência e o distanciamento social conforme
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras instituições de saúde e a
mudança na forma que são realizados os serviços e atendimento, no cuidado de si e do outro. Nesse
contexto, o atendimento remoto se apresentou como possibilidade para atuação dos profissionais
da psicologia, uma vez, que é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, desde 2018.
Objetivo: Refletir sobre o atendimento remoto por psicólogos no contexto da pandemia de
Covid-19. Metodologia: Revisão de caráter bibliográfico e documental sobre a regulamentação dos
serviços prestados por meio de Tecnologias da Informação e da Comunicação durante a pandemia
da Covid-19, publicados pelo Conselho Federal de Psicologia. Resultados: O atendimento
remoto por profissionais de psicologia, via Tecnologias da Informação e Comunicação, segue as
orientações do Código de Ética da categoria profissional, a legislação específica que regulamenta
o trabalho profissional (Resolução n. 11/2018 e Resolução n.4/2020) e a realização do cadastro no
site “cadastro e-Psi”, do Conselho Federal de Psicologia. Conclusão: O atendimento remoto é a
opção mais viável para continuidade dos os atendimentos psicológicos neste momento, devido o
cenário da pandemia de covid-19, e tem aumento circunstancial da procura. Os conselhos regional
e federal tem orientado essa modalidade como uma forma de cuidado e saúde mental.
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ST 09. Vulnerabilidade e Saúde

Proponentes: Lourimar Viana Nascimento Franco de Sousa, Rafael Silva Gama, Elaine Carlos
Scherrer Ramos, Layla Dutra Marinho Cabral
Ementa: O termo vulnerabilidade é comumente empregado para designar suscetibilidades das
pessoas a problemas e danos de saúde. A vulnerabilidade faz uma mediação importante com o
campo da saúde, pois permite a contextualização de diferentes formas de significar risco para o
território e para a população. O Índice de Vulnerabilidade à Saúde, um dos apoios ao planejamento
da Atenção Básica à Saúde, é um dos indicadores para a adequada disponibilização de recursos
humanos para as áreas de maior risco de adoecimento.
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Relato da experiência da
realização do 1° Workshop
Comunitário de Primeiros
Socorros
Anderson Porto Pestana, Camila Tessmer Radmann, Mariana Lima da Costa, Louise Teles Santos,
Liziani Iturriet Ávila(Orientador)

Palavras-chave: primeiros socorros, leigos, enfermagem

Introdução: Os primeiros socorros são ações ofertadas por qualquer pessoa com a intenção de
minimizar danos a vítima com poucos equipamentos, não substituindo o profissional. Entendendo
a importância do leigo no aprendizado em primeiros socorros a liga de enfermagem de urgência
e emergência (LEUr) desde 2016 atua com projeto de extensão neste tema aproximando a
universidade à comunidade. Sendo assim, salienta-se que a primeira ação de forma correta fará a
diferença a vítima e, portanto, deve ser difundido a comunidade. Objetivo: Relatar a experiência
de acadêmicos de enfermagem em uma intervenção educativa para leigos da comunidade
localizada na cidade de Rio Grande- RS. Metodologia: Trata-se estudo descritivo, por meio de um
relato de experiência da vivência em uma atividade de extensão de acadêmicos de Enfermagem
inseridos na LEUr realizado em setembro de 2019. Sendo realizado em dois momentos teórico
e prático. Sobre os temas: desmaio, crise convulsiva, acidente vascular encefálico transitório,
isquêmico e hemorrágico, queimaduras, engasgo e parada cardiorrespiratória. A atividade prática
foi conduzida em forma de oficina, pois as atividades de extensão da LEUr priorizam a teoria de
que “os adultos aprendem fazendo”. Resultados: Foram alcançados 174 participantes de diversas
áreas profissionais, níveis de escolaridade e local. Conclusão: Considera-se que a adesão ao
evento foi satisfatória, tendo em vista o número de participantes, a qualidade das perguntas e ação
prática dos participantes. Assim, no decorrer do evento os participantes foram sentindo-se parte da
construção dos conhecimentos ali desenvolvidos.
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Relato de caso acerca da Doença
de Kawasaki e possível relação
com o coronavírus
Gustavo Luccidi Xavier, Anna Júlia Lima Lukschal, Ana Clara Reis Godinho, Estevam Candido
Ullmann, Darlan Correa Dias (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: doença de kawasaki, vasculite multissistemica, coronavírus.

Introdução: A doença de Kawasaki (DK) é uma vasculite aguda e multissistêmica de causa
desconhecida. Acomete em maior frequência crianças, principalmente menores de cinco anos.
Seu diagnóstico é clínico, e o tratamento medicamentoso deve ser iniciado precocemente para
evitar complicações. Objetivo: Relatar caso clínico de DK e discutir sua relação com o coronavírus.
Metodologia: Revisão bibliográfica baseada em estudos científicos disponíveis nas bases de
dados PubMed e Scielo. Busca ativa do caso clínico nos prontuários de hospital particular em GVMG. Resultados: T.A.M, sexo feminino, 4 anos, procurou o pronto atendimento (PA) de hospital
particular em GV-MG, segundo sua mãe, com quadro de febre 39º, náuseas e evacuações diarreicas,
sendo diagnosticada com virose e prescrito antitérmicos. Nos dias seguintes progrediu com o
agravamento do quadro, apresentando também adenomegalia cervical, exantema maculopapular
em face, tronco, abdome e membros, prurido, edema doloroso em mãos e pés, língua em
framboesa e lábios rachados. Voltou ao PA no sexto dia, onde foi internada, realizou exames e foi
diagnosticada com DK. Recebeu tratamento com imunoglobulina endovenosa teve alta hospitalar
no quarto dia de internação, sendo encaminhada para acompanhamento da cardiologia e avaliação
da acuidade auditiva, em âmbito ambulatorial. Conclusão: A DK, no Brasil, tem uma incidência
rara, entretanto, merece atenção, já que pode estar relacionada com o COVID-19, causador da
atual pandemia. Deve-se realizar o diagnóstico precoce, evitando complicações. São necessários
estudos mais aprofundados sobre a etiopatogenia da doença a fim de traçar exames diagnósticos,
tratamentos e medidas de prevenção mais específicos.
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Saúde Mental dos profissionais
de enfermagem frente à pandemia
COVID-19
Girlene Mariano Silva, Thalita Campos Silva, Debora Oliveira Marques dos Santos, Mauro Lucio
de Oliveira Junior (Orientador), Maurício Almeida (Coorientador)

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: covid-19, saúde mental, enfermeiros, pandemia.

Introdução: Com o advento da pandemia Covid-19 com um novo tipo de vírus, se fez necessário
o isolamento da população a fim de mitigar a disseminação deste microrganismo. Porém, algumas
pessoas não puderam se isolar, pois estão na linha de frente para combater a doença. Os
profissionais da saúde vêm travando uma batalha contra COVID-19. Neste caso enfatizamos o
profissional enfermeiro, pois ele passa a maior parte do tempo com o paciente e assim ficando
em maior exposição já que prezam muito o cuidado com o ser humano. Objetivo: Refletir sobre
a saúde mental e o stress enfrentado pelos enfermeiros no contexto da pandemia Metodologia:
Revisão narrativa da literatura realizada nas bases de dados BIREME e SciELO, com os termos:
“Covid-19”, “saúde mental”, “enfermeiros”, “pandemia”. A busca limitou-se a estudos publicados em
2020. Artigos, revistas e sites que relatavam da saúde mental dos enfermeiros frente à pandemia
do Covid-19. Resultados: Um total de 4 artigos foram usados para estudo. Observa-se que os
profissionais da enfermagem vêm enfrentando problemas mentais devido ao estresse e a pressão
de lidar com um grande risco de adoecimento ao ofertar cuidados. Conclusão: Conclui-se que os
profissionais de enfermagem fazem parte de um dos grupos mais afetados e expostos aos riscos
de contágio do Covid-19, e também da dor emocional e psicológica. Uma boa estratégia para
cuidar da saúde mental desses profissionais é saber ouvir e ser empático ao seu trabalho e desafio
diário, já que esse novo Coronavírus é um grande desafio que devemos enfrentar juntos.
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Pessoas vivendo com hiv e
percepção sobre atendimento
odontológico: estudo qualitativo
Brisa Ketrine Lustosa de Souza, Sibele Nascimento de Aquino

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: hiv, odontologia, discriminação social, percepção

Introdução: Mesmo com avanço do diagnóstico e da terapia antirretroviral, muitas pessoas
com HIV ainda sofrem preconceito e estigma no convívio social assim como em ambientes de
saúde.O receio e indisposição de profissionais em prestar atendimento, sustentam essa atitude
discriminatória com pessoas que vivem com HIV(PVHIV). Objetivo: Foi avaliar, sob a percepção
da PVHIV, a ocorrência de atitudes discriminatórias na assistência à saúde bucal. Metodologia:
Trata-se, portanto, de um estudo com abordagem qualitativa. Realizado por meio de entrevista
semiestruturada. Essa foi gravada e transcrita na integra por uma única pessoa. Os dados coletados
foram submetidos à Análise de Conteúdo Temática categorial de Bardin. Foram entrevistados 25
PVHIV. O questionário possuía ainda variáveis sociodemográficas e tempo de diagnóstico do HIV.
As perguntas foram direcionadas por um roteiro que abordou questões relacionadas à percepção
de saúde bucal individual, se o paciente havia ido à consulta odontológica após o diagnóstico e se
o paciente notou alguma situação atípica relacionada ao atendimento odontológico. Resultados:
Surgiram 3 categorias: a informação do diagnóstico ao profissional, o receio de realizar o tratamento
odontológico, e a recusa de atendimento. Dentre os entrevistados, 13 informaram ao profissional
serem HIV positivos com 07 relatando percepções relacionadas ao atendimento odontológico,
incluindo a recusa de atendimento para 04 indivíduos. Sete do total afirmaram ter receio para
realizar o tratamento odontológico e 12 relataram alteração na cavidade bucal após o diagnóstico.
Conclusão: Apesar de todas as informações relacionadas ao HIV, ainda há preconceito e estigma
entre os profissionais da odontologia e falta de informação entre as pessoas que vivem com o
vírus.
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Os efeitos do uso contínuo de
anticoncepcionais hormonais e
métodos alternativos ao uso
Glenda Oliveira Bessa, Tiago Pereira Barbalho, Sueli Siqueira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: anticoncepcionais, saúde feminina, hormônios, riscos.

Introdução: Os métodos contraceptivos hormonais são os mais utilizados no Brasil e no mundo,
abrangendo uma grande gama de indicações ao uso. São formulados a partir da forma sintética
dos hormônios estrógeno e progesterona, como forma de simular a estimulação fisiológica do ciclo
reprodutivo. Apesar dos muitos benefícios, tais fármacos se encontram, com certa frequência,
associados a efeitos colaterais sistêmicos, principalmente sobre o sistema cardiovascular,
provenientes do uso inadequado dos mesmos. Objetivo: Elucidar os efeitos do uso contínuo e sem
orientação médica dos anticoncepcionais hormonais e fornecer caminhos alternativos para sua
utilização adequada ou não utilização Metodologia: Revisão bibliográfica sistematizada, através
de pesquisa exploratória em artigos científicos já publicados e encontrados nos bancos de sites
científicos, utilizando os descritores: métodos contraceptivos, hormônios, efeitos e saúde feminina.
Resultados: A administração contínua de estrógeno e progesterona, sob a forma combinada,
aumentam de forma significativa os riscos de diversas patologias, principalmente para as usuárias
que apresentam comorbidades associadas. A utilização de métodos não hormonais ou de baixa
dose reduz significativamente os riscos. Conclusão: É necessário avaliar a especificidade de
cada paciente, de forma que a escolha pelo anticoncepcional hormonal combinado, isolado ou
sem hormônios seja o mais eficaz e saudável possível. Além disso, os estudos laboratoriais
precisam ser aprofundados no ramo farmacêutico a fim de minimizar os riscos provenientes do
uso de contraceptivos hormonais e oferecer mais opções de contracepção. Por tudo isso destacase a importância da prescrição e acompanhamento médico no uso de contraceptivos hormonais.
Apoio: UNIVALE

292

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Os riscos da automedicação na
corrente pandemia da Covid-19
Amanda de Oliveira Nunes Machado, Karen Luna Leite Sanseverino, Alice Mendes da Rocha, Laís
Gualberto Faria, Juliane de Carvalho Albuquerque (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: automedicação, medicação, covid-19.

Introdução: A capacidade de questionamento humano foi um impulso para diversas criações
que levam a mecanismos que melhoram a vida humana, dentre eles os medicamentos, que
podem ter finalidade curativa, profilática ou até para diagnóstico. A automedicação é a utilização
desses medicamentos sem a supervisão de um médico especialista, o que pode levar a graves
consequências. Objetivo: Alertar a população a respeito dos riscos da automedicação durante
a pandemia de COVID-19. Metodologia: A presente pesquisa foi discorrida por meio de revisão
bibliográfica do tipo descritiva com pesquisas em sites como Ministério da Saúde, no mês de
Setembro de 2020. Resultados: As pesquisas recentes apontam que, na corrente pandemia, o
vírus recentemente descoberto com o nome de Sars-CoV-2, carrega consigo questionamentos
por ser facilmente transmitido por via oral e por não possuir tratamento ou medicação específica
capaz de combatê-lo. Medicamentos como antivirais, vermífugos e coquetéis para imunidade são
constantemente procurados por diversas pessoas na tentativa de tratar ou prevenir a infecção e os
efeitos colaterais causados por alguns desses medicamentos podem ser graves, especialmente em
casos de utilização em pessoas que são consideradas grupo de risco, como idosos e diabéticos, por
não haver comprovação científica capaz de confirmar sua eficácia. A facilidade para adquirir certos
medicamentos, a dificuldade na marcação de consultas e a grande disseminação de informações
falsas, são fatores que contribuem para a prática da automedicação na busca do alívio imediato de
sintomas ou de uma possível imunidade contra o ainda desconhecido vírus causador da COVID-19.
Conclusão: Assim, é de extrema importância alertar a população a respeito dos riscos iminentes à
automedicação contra o novo Coronavírus com o intuito de reduzir possíveis danos.
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Pitiríase versicolor: etiopatogenia
e lesões cutâneas
Aléxia Vieira de Souza, Eloisa Fortes Macedo, Joyce Amorim Costa, Thais Carvalho Oliveira
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: micoses, estética, pitiríase versicolor, etiopatogenia

Introdução: A pitiríase versicolor é uma micose superficial causada pelo fungo Malassezia spp.
É caracterizada por lesões indolores e descamativas que causam mudanças estéticas e trazem
grandes impactos na aparência, sendo a principal queixa dos pacientes. Objetivo: Realizar
integração das disciplinas estudadas no presente período com a etiopatogenia e lesões cutâneas
da pitiríase versicolor. Metodologia: Pesquisa realizada no período de abril e maio de 2020, nas
plataformas CAPES, Scielo e Google Acadêmico, entre os anos de 2010 a 2019, com os descritores:
micose, estética, pitiríase versicolor e imunodeficiência. Resultados: O gênero Malassezia
compreende leveduras lipofílicas pertencentes à microbiota normal da pele, portanto, coloniza a
camada córnea e pode provocar alterações de hipo ou hiperpigmentação da epiderme, atingindo
principalmente a face, o pescoço, a nuca, os braços e o tronco. Essas alterações interferem na
vidado paciente causando estigma social, apesar de não comprometerem as funções vitais. A
pitiríase versicolor ocorre quando as leveduras são convertidas à forma micelar, desencadeada por
fatores predisponentes como oleosidade cutânea, altas temperaturas e baixa imunidade (podendo
ser decorrente também da má alimentação), porém o diagnóstico geralmente é tardio, aumentando
assim as chances de recidivas e disseminação por via linfática e hematogênica. Conclusão: A
pitiríase versicolor por ser uma infecção fúngica superficial, que acomete a epiderme, com causas
diversificadas e seu diagnóstico tardio, pode agravar as lesões, aumentando assim o incômodo
estético no paciente, causando estigma social.

294

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

O avanço da urbanização sobre as
áreas rurais e sua relação com a
Leishmaniose
Filipe Caldeira Vasconcelos Souza, Rodrigo Fernandes Siman, Fernanda Pêgo Miranda Netto,
Alexandre Wallace Dias Cozer, Elaine Carlos Scherrer Ramos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: leishmaniose, epidemiologia, transmissão.

Introdução: A leishmaniose é uma doença parasitária de transmissão vetorial caracterizada
atualmente como um grave problema de saúde pública. Isso se deve a expansão dos processos
urbanizatórios e à modificação dos habitats das espécies envolvidas no ciclo de transmissão.
Estudos tem demonstrado que, pessoas que residem em zonas de transição entre a cidade e
área silvestre são as principais vítimas dos flebotomíneos (mosquito vetor da doença). Objetivo:
Analisar como o avanço da urbanização sobre as áreas rurais estimula a incidência de novos
casos de Leishmaniose. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada
na base de dados: Lilacs, PubMed e Scielo. Foram selecionados 36 artigos, entre os anos de
2010 e 2020, utilizando os seguintes descritores: “leishmaniose”, “epidemiologia” e “transmissão”.
Contudo, somente 5 se encaixaram na temática abordada por este estudo. Resultados: Devido
ao crescimento das cidades, os indivíduos que residem próximo a regiões de mata preservada,
estão expostos ao ciclo silvestre da doença, facilitando o contato dos flebotomíneos com humanos.
Nas áreas urbanas, cães infectados, que podem ou não apresentar sintomas, são a principal
fonte de infecção para os insetos e, consequentemente, para os humanos. Foi relatado ainda
que existem criadouros em anexos peridomiciliares, em abrigos de animais de criação, como
galinhas e porcos. Conclusão: Assim, a partir das informações obtidas dos estudos analisados, o
surgimento de casos de leishmaniose em humanos na região urbana está relacionado a presença
do inseto vetor somada à introdução de um hospedeiro, como um cão infectado e uma população
vulnerável. Apoio: UNIVALE
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O descarte de resíduos de
serviços de saúde e seus fatores
de contágio à população
Filipe Magno Pascoal dos Reis, Wilson Campos Coelho Neto, Andyhara Horácio Rayol, Ariely
Nunes Brito, Livia Tavares Colombo (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: resíduos de serviços de saúde, contaminação, gerenciamento de resíduos

Introdução: O aumento da geração de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), devido aos avanços
da área de saúde e prestação de serviços à população vêm sendo alvo de grande preocupação
ambiental, científica e das políticas públicas, devido ao risco de infecção hospitalar e a disseminação
de doenças transmissíveis, por conta do tempo de sobrevivência dos microrganismos. Até o ano
de 2017, metade dos municípios brasileiros ainda despejavam seus RSS nos aterros sanitários
e, até́ hoje, as águas residuais hospitalares são lançadas na rede municipal de esgoto. Objetivo:
Discutir sobre o gerenciamento dos RSS e seus fatores de contágio a população. Metodologia:
Foi realizada uma revisão da literatura, tendo como referência artigos publicados no período de
2011 a 2018, retirados das bases de dados Scielo, Pubmed, Google Scholar, além de informações
fornecidas por resoluções do Ministério da Saúde. Resultados: Foram encontrados 57 artigos e
utilizadas 16 publicações que abordavam acerca do gerenciamento dos RSS e seus fatores de
contágio à população. Os artigos selecionados descreveram sobre as características dos RSS,
bem como a divisão dos materiais em grupos que possuam a mesma capacidade de infectar e
causar prejuízos ao meio ambiente caso sejam manejados, armazenados e descartados de forma
inadequada. Conclusão: Dessa forma, conclui-se que para evitar eventuais danos causados
pelos RSS, é preciso manter um gerenciamento adequado, seguindo as normas federais vigentes,
verificando-se a necessidade de realizar uma capacitação de gestores e profissionais que trabalham
no manejo dos resíduos, bem como conscientizar acadêmicos da área de saúde para garantir que
os procedimentos de descarte sejam feitos corretamente, com objetivo de preservar a saúde e o
bem-estar do trabalhador e do meio ambiente.
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O impacto das atividades
realizadas pela IFMSA BRASIL
Campus UNIVALE na comunidade
e no meio acadêmico
Gabriela Andrade Carmo, Lara Maruse do Monte Andrade, Luana Dias Santiago, Elaine Carlos
Scherrer Ramos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ifmsa brazil, projeto de extensão; relato de experiências.

Introdução: Desde o ano de 2019 o Projeto de Extensão ligado à Federação Internacional de
Associação de estudantes de Medicina (IFMSA BRAZIL) está presente na Universidade Vale do
Rio Doce (UNIVALE), a fim de contribuir na formação dos acadêmicos por meio de diferentes
atividades realizadas no meio científico e com a comunidade. Objetivo: Relatar experiências
vivenciadas na realização das atividades por meio do projeto de extensão. Metodologia: Estudo
descritivo, do tipo relato de experiência. Resultados: Foram mais de 30 ações realizadas com
produção científica, no período de Julho de 2019 à Setembro de 2020, com assistência à mais
de 1500 pessoas da população local, incluindo pessoas em situação de rua, idosos, crianças e
com a participação ativa de alunos do curso de medicina da UNIVALE. Algumas das atividades
são: “Hearth for the Homeless (HFH)”, “Palhaçoterapia”, “Setembro amarelo – um mês de saúde
mental”, “Como elaborar um bom currículo Lattes” e “CINEMED”. Os alunos se reúnem e por meio
de parcerias com setores públicos locais e profissionais de diversas áreas, utilizam de diferentes
ferramentas de educação e promoção em saúde, na formatação de atividades que promovam
conhecimento, discussão e aprendizado de temas pertinentes ao cenário atual da comunidade
assistida, relacionados a educação médica, direitos humanos e saúde pública. Conclusão:
Percebe-se um espaço de educação por meio do projeto de extensão que se configura como
oportunidade de promover transformação no campo da saúde, por meio da interação e articulação
dos saberes em saúde com o cotidiano dos atores envolvidos. Dessa forma, vê-se a necessidade
de ampliar e de manter o comitê local UNIVALE ativo e crescente. Apoio: UNIVALE
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Hipertensão arterial sistêmica na
população infantojuvenil
Hanna Clara Souza Stein, Gabriel Martins Soares de Lima Almeida, Marina Carolina Toneli Elisbao,
Emanuelle Vitória Soares Vidal, Whyrllene Steine (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: hipertensão, infantojuvenil, enfermidade

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), caracteriza-se como uma doença com
manifestações silenciosas, que acomete pessoas independente de raça, idade, sexo ou classe
social. Mais comum em pessoas adultas com idade acima de 70 anos, que apresentam fatores
de riscos como o tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, dieta inadequada e obesidade.
Ainda que mais presente na idade adulta, a HAS em crianças e adolescentes não deve ser
menosprezada. A transição nutricional acontecida depois da industrialização alimentícia, resultou
numa alimentação com altos teores de gorduras, açúcares e baixos teores de carboidratos
complexos e fibras. Associado a fatores genéticos e a falta de atividade física, acelerou o aumento
da obesidade na população infantojuvenil, levando a grande prevalência de doenças crônicas como
a HAS Objetivo: Abordar os fatores que contribuem para o desenvolvimento da HAS na população
infantojuvenil, e a necessidade do aprimoramento de medidas de prevenção dessa enfermidade.
Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura, por meio da análise de artigos indexados
nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico. Conforme critérios de inclusão/exclusão foram
selecionados 13 artigos sobre o tema, publicados entre 2015 a 2020. Resultados: De acordo com
a literatura revisada, a HAS em paciente infantojuvenil pode estar associada com o sobrepeso
e obesidade, causada por uma alimentação deficiente de nutrientes e falta de atividade física,
associado a fatores genéticos. A influência desses fatores nos jovens, são os principais fatores
de risco no grupo etário. Conclusão: Com o crescimento da HAS na população infantojuvenil,
relacionado ao moderno estilo de vida, torna relevante definir a etiologia da enfermidade, para que
assim medidas de prevenção possam ser estudadas e desenvolvidas.
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Novo Coronavírus: emergência de
Saúde Pública Mundial
Hanna Clara Souza Stein, Marina Carolina Toneli Elisbao, Gabriel Martins Soares de Lima Almeida,
Ana Flávia Souto Aguiar Fonseca, Whyrllene Steine(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: coronavírus, prevenção, transmissão

Introdução: Um emergente surto de vírus e doença (SARS-CoV-2; Covid 19) teve origem no final
de dezembro de 2019. A Organização Mundial de Saúde declarou emergência de Saúde Pública,
reforçando a necessidade de medidas para diminuir ou evitar a transmissão do vírus. Esse vírus
é transmitido por meio de partículas virais presente nos aerossóis, e excretadas em gotículas
de saliva, espirro, tosse e catarro. Também pode ocorrer transmissão de uma pessoa doente
para outra, por contato próximo ou por meio de toque no aperto de mão contaminada. Assim
como em objetos ou superfícies, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de
computador, etc que o vírus esteja presente. Em humanos, pode causar pneumonia, e os sintomas
iniciais são semelhantes da gripe. Objetivo: Evidenciar a importância das normas de prevenção
de transmissão do Coronavírus, que devem ser aplicadas à rotina diária, tanto para acadêmicos,
quanto para profissionais e pela população. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura
por meio da análise de artigos indexados nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico.
Conforme critérios de inclusão/exclusão foram selecionados 13 artigos sobre o tema, publicados
entre janeiro a junho de 2020. Resultados: De acordo com a literatura revisada, para prevenção
da transmissão do Coronavírus, medidas de prevenção e distanciamento social são importantes,
até que novos estudos sobre o assunto sejam realizados e também a descoberta de uma vacina
eficaz contra o vírus Conclusão: As adequadas medidas profiláticas de prevenção da transmissão
do vírus, demonstram a relevância dessas condutas, que muitas vezes são capazes de minimizar
ou evitar a evolução da doença. Novos estudos sobre o assunto se tornam necessários, para
consolidação das medidas preventivas de evitar ou diminuir a transmissão do vírus.
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Esquistossomose e hábitos:
como conciliar mecanismos de
controle do Schistosoma mansoni
com aspectos culturais da
população
Antônio Célio de Oliveira Junior, Valdemir Teixeira de Oliveira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: profilaxia; cultura; educação; hábitos; saúde.

Introdução: A esquistossomose é uma doença de curso longevo dentro do Brasil. Tida como
negligenciada, fato que explica sua alta prevalência, a patologia em foco tem se tornado destaque
quanto à busca de mecanismos de profilaxia e controle efetivos. É válido considerar, também, que a
distribuição dos casos da doença não se dá de maneira homogênea pelo território. De outro modo,
há um número expressivamente maior em locais desprovidos de condições sociais e econômicas
convenientes, incluindo o saneamento básico, o acesso a bens de saúde, condições de higiene
assíduas e tratamento adequado de água e esgoto. E são especialmente nessas regiões que a
população desenvolve hábito de frequente contato com os corpos d’água, utilizando-os como meio
de subsistência, fonte de renda, realização de serviços domésticos e lazer, representando uma
maior susceptibilidade à infecção. Objetivo: Este trabalho objetiva descrever as possibilidades
de impacto da relação que determinadas populações do território brasileiro possuem com
corpos d’água no número de infecções por Schistosoma mansoni e relatar maneiras de diminuir
a incidência da doença sem, entretanto, afetar a cultura local. Metodologia: Para tanto, foram
consultados 23 artigos das plataformas Scielo e Pubmed relacionados ao tema, sendo, 16 deles,
selecionados e revisados. Ademais, realizou-se uma análise de arquivos do DATASUS, além de
consultas aos livros didáticos sobre parasitologia médica e diretrizes técnicas do ministério da
saúde. Resultados: Obteve-se, a partir disso, 16 trabalhos, por meio dos quais foi possível análise
e comparação das ferramentas de profilaxia e prevenção da doença. Conclusão: Por tudo isso,
pode-se concluir que a educação em saúde apresenta-se como a mais eficaz e menos impactante
no que se refere aos costumes socioculturais dos indivíduos acometidos pela doença.
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Internações por acidente vascular
encefálico no Brasil no primeiro
semestre dos anos de 2019 e 2020
Igor Maia de Oliveira, Diana Emily Mendes Guimarães, Sandy Hellen Rodrigues de Souza, Ricardo
Bruno Santos Ferreira (Orientador)

Palavras-chave: hospitalização, acidente vascular cerebral, infecções por coronavirus.

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) trata-se de uma anormalidade no suprimento
sanguíneo ao encéfalo e é a segunda maior causa de morte no mundo e a terceira em provocar
incapacidades. Diante de um momento delicado de pandemia pelo covid-19 em 2020, surge o
questionamento sobre como ela afetou os números de internações por AVE. Objetivo: Descrever
as internações por acidente vascular cerebral no Brasil de janeiro a junho nos anos de 2019 e
2020. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo. Os dados foram
obtidos por meio do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), pertencente ao Departamento de
Informática (DataSUS) do Ministério da Saúde e, em seguida, tabulados e calculadas as frequências
absolutas e relativas com o auxílio do Microsoft Excel. As variáveis de estudo foram ano/mês,
região, sexo, faixa etária e raça/cor. Resultados: Foram registradas 174.709 internações, sendo
que o primeiro semestre de 2019 com 90.060 (51,55%) e o primeiro semestre de 2020 com 84.699
(48,45%). Em 2020, houve um aumento (3,64%) nos meses de janeiro/fevereiro em relação ao
mesmo período do ano passado, enquanto percebeu-se uma queda (10,76%) a partir do mês
de março a junho. Em ambos os semestres apresentara os maiores índices na região Sudeste
(n=73.040; 41,81%) internações, do sexo masculino (n= 91.643; 52,45%), na faixa etária de 50
anos e mais (n=153.112; 87,64%) e da raça/cor negra (n=72.313; 41,39%) internações. A única
raça/cor que apresentou crescimento entre os dois períodos foi à negra com 2,59%. Conclusão:
Mesmo com as medidas de restrição e isolamento social, ocorreu diminuição das internações por
AVE e determinados públicos mostraram-se mais vulneráveis perante esse cenário.
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Diabetes mellitus como fator
agravante da covid-19
Guilherme Eugenio Gil, Marcia Rocha Gabaldi Silva (Orientador)

Palavras-chave: diabetes mellitus, covid-19, sars-cov-2

Introdução: A Pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19), originado em Wuhan (China),
teve os primeiros casos notificados no final de 2019. Com grande capacidade de infecção, atingiu
rapidamente inúmeros países, com crescimento exponencial de infectados e óbitos. Algumas
pessoas são mais suscetíveis à forma grave da patologia, como os portadores de diabetes mellitus
(DM). Este grupo possui maiores chances de hospitalização, uso de ventiladores mecânicos (VM) e
de óbito. Objetivo: Nosso objetivo foi buscar em artigos científicos que relacionam DM como fator
agravante em pacientes diagnosticados com covid-19. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa
bibliográfica entre março e agosto de 2020 nas bases de dados PubMed e Scientific Eletronic
Library Online (Scielo), usando na seleção as palavras-chave: “diabetes mellitus”, “covid-19” e
“Sars-cov-2”. Os artigos foram analisados pelos seus títulos, seguida da leitura dos seus resumos
e textos completos, a fim de constatar a relação entre DM e covid-19. Foram selecionados 12
artigos neste trabalho. Resultados: Os dados levantados revelam que parcela significativa
dos pacientes que desenvolveram a forma grave da doença era portadora de DM. Observouse maior suscetibilidade dos infectados portadores de DM para a utilização de VM, Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e maiores taxas de mortalidade. Além disso, tinham duração de sobrevida
de internação menor e chances de óbito até 50% a mais em relação aos pacientes que não
possuíam a comorbidade. Conclusão: Através da pesquisa observou-se que os pacientes com
DM, apresentam maior necessidade de hospitalização, utilizando VM e a UTI. Comparando com
os pacientes sem DM, confirmou-se maiores taxas da forma grave da infecção e de mortalidade.
Portanto, observou-se que o DM é um fator agravante para os indivíduos com covid-19.
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Efeitos do exercício físico no
controle da ansiedade e na
promoção da qualidade de vida
Gabriel Rodrigues Miranda, Maria Luisa Silva de Oliveira Paganotto, Sueli Siqueira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: exercício físico, ansiedade, saúde

Introdução: A ansiedade é um tipo de transtorno mental cada vez mais presente na sociedade
contemporânea e está relacionada diretamente à qualidade de vida. Estudos demonstram uma
associação positiva do transtorno de ansiedade ao sedentarismo. Objetivo: o presente estudo
destaca os efeitos positivos do exercício físico para o controle da ansiedade. Metodologia: tratase de um estudo de revisão bibliográfica com busca de referenciais bibliográficas através dos
descritores: exercício físico, ansiedade e saúde, nas plataformas digitais Google Acadêmico,
ResearchGate e Scielo. Foram obtidos 183 artigos, e selecionados 10 para a fundamentação do
artigo. Resultados: pôde-se observar que a atividade física é uma aliada coadjuvante ao tratamento
terapêutico de transtornos mentais, pois está relacionada a benefícios em parâmetros emocionais,
e a sua regularidade e constância produz efeitos positivos no âmbito do transtorno de ansiedade
dos pacientes. Nessa perspectiva, observou-se que o sedentarismo é diretamente proporcional
aos níveis de ansiedade na população, ou seja, quanto maior a quantidade de pessoas que sofrem
com esse transtorno, maiores são os indicadores que indicam a falta de atividades físicas de
certa sociedade. Conclusão: os exercícios físicos, orientados por profissionais especializados,
produzem efeitos positivos no tratamento do transtorno de ansiedade, pois, são benéficos para o
sistema circulatório e contribuem para aumentar a produção de endorfina, além de melhorar os
níveis de serotonina e noradrenalina, substâncias diretamente relacionadas à ansiedade. Nesse
sentido essas atividades devem ser consideradas nas políticas públicas que buscam a promoção
da saúde.
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Esporotricose: uma doença
negligenciada - relato de caso
Gustavo Luccidi Xavier, Ana Clara Reis Godinho, Estevam Candido Ullmann, Antônio Fontenelle
Reis, Junea Garcia de Oliveira Ferrari (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: esporotricose, arranhadura, negligência

Introdução: A Esporotricose Humana (EH) é uma micose causada pela penetração do fungo
dimórfico Sporothrix schenckii, na pele ou mucosa por traumas acidentais na prática de jardinagem
ou arranhadura de animais infectados, principalmente o gato. O diagnóstico clínico (DC) é realizado
através da investigação clínica, exames físico e laboratoriais. Porém, micoses em geral, são
doenças negligenciadas no Brasil, contribuindo para o subdiagnóstico pelos profissionais de saúde
(PS). Objetivo: Relatar um caso de EH, sem DC por aproximadamente 2 meses. Metodologia:
Busca ativa do caso clínico em hospital de GV-MG. Resultados: S.A.S.C., 33 anos, feminino,
residente em GV-MG, foi arranhada no terceiro quirodáctilo direito pelo seu gato e após 15 dias foi
ao HMGV com nódulo ulcerado (NU) na região da ferida e febre, sendo aplicada vacina antirrábica.
Evoluiu com NUs que acompanhavam a rede linfática do MSD e dificuldade de mobilização. Relata
que em 2 meses, esteve 20 vezes no HMGV, sem realizar propedêutica e nem fazer DC. Prescritos
sintomáticos, antimicrobianos e Itraconazol (ICZ). Histórico de depressão piorada após ouvir dos
médicos que seu caso não tinha solução e que iria morrer. Após 2 meses, procurou infectologista
sendo feito DC de EH. Suspensos medicamentos em uso e aumentada a dose de ICZ de 100 para
200mg ao dia. Evoluiu após 2 dias com melhora das lesões e diminuição da dor. Em 15 dias as
feridas se encontravam cicatrizadas. Conclusão: O olhar ampliado, o conhecimento da doença,
dos fatores de risco, transmissão, características clínicas e os achados laboratoriais permitem o
DC da EH. A humanização deve ser praticada, de forma que o PS nunca desista de seu paciente.
Deve se considerar o contexto social e psicológico do paciente e a exclusividade de cada caso.
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Assistência aos usuários com
depressão nas Unidades Básicas
de Saúde da Atenção Primária
Anna Luiza Ferraz Valente, Nathália Azevedo Alves, Sueli Siqueira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: qualidade de vida, depressão, atenção primária, bem estar, saúde mental.

Introdução: A atenção primária à saúde (APS) possui em seus preceitos o cuidado integral ao
usuário, incluindo, ações de saúde mental. Seja por tabu ou por pouca qualificação específica
para essa área, percebe-se uma ineficiência do atendimento dessa demanda, visto que não há
adequada adesão do usuário nesse aspecto, além de muitas práticas com psicólogos serem grupais,
podendo diminuir a participação do paciente necessitado, por possível constrangimento. Objetivo:
Este artigo conceitua a depressão, seus sinais e sintomas, assim como descreve o histórico da
doença no mundo e a importância de sua abordagem na atenção primária. Metodologia: É um
artigo de revisão bibliográfica, descritivo e com o tema manejo da depressão na APS. Usouse as plataformas Scielo e Google Acadêmico para pesquisar as palavras-chave: qualidade de
vida, depressão, atenção primária, bem estar e saúde mental. Dentre os artigos encontrados,
selecionou-se 18 para esta revisão. Resultados: Observou-se que a APS ainda está voltada para
a medicalização da depressão e que isso é almejado pelos pacientes. Observou-se, também,
que há pouca disponibilidade e aceitabilidade de tratamentos para essa doença nos serviços
básicos, visto que parte dos clínicos que atendem a demanda pouco se qualificam no assunto.
Além disso, muitos usuários não aceitam a doença como um agravo sério. Conclusão: A forma
como a depressão é abordada na APS pode gerar malefícios ao sistema de saúde, uma vez
que não consegue identificar e amparar o contingente de usuários necessitados. Se houvesse
efetividade, poderia haver menos evolução para estágios mais graves da debilitação da saúde
mental dos pacientes, acomentendo em menor grau a qualidade de vida e saturando menos o
setor especializado.
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Atendimento de população
em estado de vulnerabilidade
no Ambulatório de Lesões da
Univale: relato de experiência
Giovanni Morozini, Maria Tereza Torres Passos, Ana Maria de Souza Germano (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ambulatório de lesões, projeto de extensão, equipe, medicina.

Introdução: As feridas crônicas constituem um sério problema de saúde pública e, são complicações
de doenças frequentemente negligenciadas em populações vulneráveis. Visando agregar
experiência aos alunos de medicina, a Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE, em 2019
incluiu extensionistas do curso a sua equipe multiprofissional do Ambulatório de Lesões. Objetivo:
Descrever a experiência dos acadêmicos de medicina no projeto de extensão do Ambulatório
de Lesões Dermatológicas da UNIVALE. Metodologia: Trata-se do relato da experiência de
acadêmicos do curso de medicina, durante atividade prática da extensão no Ambulatório de
Lesões no período de agosto a dezembro de 2019. Resultados: A participação junto ao projeto
vinculado ao curso de enfermagem, contribuiu para o reconhecimento e diagnóstico precoce das
lesões, bem como as formas de tratamento e cuidados junto ao trabalho prestado pela equipe
multiprofissional. O acadêmico evidencia os fatores de risco das comorbidades dos pacientes,
as diversas etiologias de feridas, entre elas úlcera: neuropática, venosa e arterial, atendidas e
acompanhadas pela equipe. Conclusão: O projeto de extensão descreve os desafios do trabalho
multiprofissional aos portadores de feridas. Assim, o aluno de medicina extensionista consegue
ampliar o conhecimento teórico e prático, realiza avaliação, estudo de caso, tratamento e reabilitação
do indivíduo acometido por lesão. Amplia a visão crítica e reflexiva do acadêmico na prestação de
serviço comunitário, para a melhor qualidade de vida do portador de ferida. Apoio: UNIVALE
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Avaliação do potencial de
métodos diagnósticos para
esquistossomose
Filipe Ferraz Magalhães, Letícia Guerra Sampaio, Thalisson Artur Ribeiro Gomides (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: schistosoma mansoni; diagnóstico; kato-katz; poc-cca; pcr.

Introdução: A esquistossomos, doença causada pelo S. mansoni tem o método de Kato-Katz(KK)
como padrão-ouro para diagnóstico da doença entretanto, devido a reduzida sensibilidade de
KK, outras metodologias tem sido mostradas como alternativas para o diagnóstico laboratorial
verminose, tais como: o teste imunológico de POC-CCA e o teste molecular de rt-PCR. Objetivo:
Avaliar os benefícios e desafios de novos métodos diagnóstico da esquistossomose. Metodologia:
Revisão de literatura através de artigos publicados entre 2016 e 2020 encontrados no PubMed
e Google Acadêmico, utilizando os descritores: vulnerabilidade e profilaxia na esquistossomose.
Resultados: O método de KK apresenta um baixo custo operacional e viabilidade em situações de
infraestrutura laboratorial precária, além de não utilizar reagentes tóxicos e ser de simples execução.
Porém, a técnica pode subestimar a prevalência e intensidade da infecção e superestimar as taxas
de cura em regiões onde os indivíduos foram submetidos a tratamento quimioterápico ou áreas de
baixa endemicidade. O método POC-CCA se mostrou eficaz na triagem de indivíduos infectados
com baixa intensidade de infecção ou com infecções crônicas, combinando o diagnóstico rápido
com um menor manuseio das amostras, reduzindo tempo, custo e eventuais erros. A técnica PCR
pode ser utilizada para detecção de DNA de S. mansoni nas fezes, soro, plasma e urina, possuindo
alto grau de sensibilidade e especificidade em casos de infecções leves, com diminuição do risco
de contaminação e quantificação de dados relevantes às doenças infecciosas. Conclusão: O
método KK é o padrão-ouro para a identificação da esquistossomose atualmente. Contudo, o
mesmo apresenta falhas em sua implementação em situações específicas, o que implica na
possível abertura do “leque” dos métodos diagnósticos, como o POC-CCA e rt-PCR.
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COVID-19: educação para a saúde
em tempos de pandemia para uma
comunidade remanescente de
quilombolas e população em geral
Gustavo André Guimarães Nunes, Bianca Barroso de Sousa, Annarelly Morais Mendes, Janine de
Araujo Ferro

Palavras-chave: coronavírus, afrodescendentes, saúde

Introdução: Os quilombos são comunidades que tem sua trajetória histórica sofrida, e marcada
pela resistência contra a escravidão. Objetivo: Relatar experiência acadêmica das atividades
extensionistas de educação para a saúde em tempos de pandemia para uma comunidade
remanescente de quilombolas e população em geral. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência acadêmica das atividades de extensão do projeto Crescendo e Envelhecendo com
Saúde em uma Comunidade Quilombola. E seguiu as recomendações da Portaria Normativa n°
44/2020 sobre “retorno das atividades de extensão”. As atividades estão acontecendo de forma
remota (reuniões, treinamentos, produção de artigos, busca de materiais para embasamento
científico, postagens nas redes sociais, como: Instagram, grupos de WhatsApp, YouTube, produção
de vídeos, cartazes e folders). O projeto deu início no mês de junho de 2020. Resultados:
Diante das atividades desenvolvidas no novo normal, a educação em saúde nas redes sociais,
está sendo um desafio. Observou-se muita resistência perante as informações prestadas com
a temática Coronavírus/Covid-19. O feedback não foi como o esperado, e acredita-se que é por
conta do excesso de informações e Fack News que rolam nas redes sociais. Além disso, grupo
no WhatsApp criado com o apoio da equipe de saúde da comunidade com líderes e integrantes
da comunidade tem se mostrado positivo, para a disseminação de informações e fortalecer o
letramento em saúde. Todos os conteúdos elaborados, tem linguagem adequada e simples, e
respeito a cultura local. Porém, o precário acesso à internet nas comunidades quilombolas, é
um ponto negativo. Conclusão: A educação em saúde tem um elevado impacto social no novo
normal. Se reinventar, e buscar novas formas de promover educação em saúde é primordial para
o letramento em saúde. Apoio: Programa extensão para todos
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A influência dos fatores
psicossociais no desenvolvimento
da síndrome do intestino irritável
Bianca Cardoso da Silva Porto, Sueli Siqueira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: síndrome do intestino irritável, estresse, análise de comportamento

Introdução: A síndrome do intestino irritável (SII) é uma condição crônica do trato gastrintestinal
de alta prevalência, que leva a desconfortos abdominais, alterações nos hábitos intestinais e,
consequentemente, ao prejuízo da qualidade de vida dos portadores. Contudo, a etiologia da doença
ainda é pouco compreendida, mas, acredita-se que o desenvolvimento de seus sinais e sintomas
estão vinculados a fatores psicossociais Objetivo: O presente artigo busca revisar a literatura
com o fito de verificar se há interferência do estresse, depressão e ansiedade sobre o surgimento,
progresso e terapêutica do distúrbio. Metodologia: A análise foi produzida por meio de pesquisa
nas bases de dados MedLine, Scielo e Google Acadêmico, usando como descritores “síndrome
do intestino irritável”, “estresse” e “análise de comportamento”. Foram selecionados doze artigos
que tratavam da relação entre a doença e os fatores psicológicos. Resultados: Acredita-se que a
causa da SII seja multifatorial, devido à infinidade de manifestações clínicas da doença. Todavia,
deve-se considerar que situações de estresse crônico, como relacionamentos conturbados,
fracassos, irritabilidade, problemas financeiros e tristeza afetam o bem-estar dos indivíduos e
podem levar ao surgimento da patologia ou à inibição da melhoria dos sinais e sintomas. A terapia
medicamentosa adotada hoje se mostra ineficaz se os aspectos psicossociais se mantiverem
inalterados, fortalecendo a ideia de que as variáveis comportamentais têm extrema relevância
para a síndrome. Conclusão: Desse modo, é importante compreender a complexa associação
entre o comando das emoções dos indivíduos e seu aparelho digestório, a fim de produzir uma
metodologia mais ampla que leve em consideração esses fatores de grande importância para o
diagnóstico e tratamento da SII.
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A vulnerabilidade, desafios e a
emergência sanitária em tempos
de COVID-19
Angélica Seixas Leal, Elaine Carlos Scherrer Ramos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pandemia, coronavírus, covid-19, sars-cov-2

Introdução: A pandemia do COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2,
apresenta-se agravada pela grande desigualdade social. Uma emergência sanitária de escala
global que nos leva a pensar sobre o histórico de tratamento dos menos favorecidos e tornandose um relevante problema para a saúde pública devido à vulnerabilidade gerada. Objetivo: Esse
trabalho tem como objetivo analisar e descrever a prevalência do novo coronavírus no Brasil.
Metodologia: Foi realizado por meio da busca e análise bibliográfica de artigos científicos sobre o
COVID-19 e seus dados de transmissão e contaminação em diferentes regiões, com indivíduos de
diversas faixas etárias e condições sociais. Isso, pontuando os determinantes sociais como fatores
decisivos para a vulnerabilidade e contaminação quanto ao vírus, magnitude de sua prevalência e
a evolução do quadro clínico da doença, com posterior contabilização dos óbitos. Resultados: De
acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, no Brasil, até então, foram registrados
cerca de 3,8 milhões de casos confirmados da infecção e 120 mil mortes pelo vírus, sendo estimado
que muitos desses casos são de pessoas em ambientes precários. Conclusão: Esse estudo
ressalta o Brasil como um país endêmico, o que nos leva a salientar a importância e a urgência
de medidas sanitárias para a população em cenário de risco, especialmente o maior investimento
em saneamento básico, o acesso sistemático à água, agindo nas comunidades em situações de
aglomeração visando conter a transmissão, visto que a doença é agravada por comorbidades, que
levam à alta mortalidade.
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As dificuldades da perícia médica
em crimes sexuais
Fredson, Bertilla Diniz Bettoni Gomes

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: estupro; ato libidinoso; perícia médica; metodologia.

Introdução: O abuso sexual é uma prática presente em nossa sociedade, que ocorre em silêncio
e se esconde por detrás do medo e da vergonha das vítimas. Na maioria dos casos, os autores
são pessoas que aparentam normalidade e integram o rol de conhecidos das vítimas. Objetivo:
O objetivo do trabalho foi analisar os aspectos da subjetividade da perícia médica nos crimes
sexuais. Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos em quatro bases indexadoras: SciELO,
LILACS, Periódicos CAPES, e Pub Med. Os descritores utilizados para a busca foram: “estupro”;
“ato libidinoso”; “perícia médica”; “metodologia”. Em seguida, realizou-se uma leitura na íntegra
dos dados colhidos, para que fosse feita uma análise destes, e por fim, as informações foram
sintetizadas. Resultados: Antes da lei 12.015, de 07 de agosto de 2009, o crime de estupro se
referia apenas à conjunção carnal – cópula vagínica – e uma vez que o laudo pericial indicava que
não houve relação, estava descaracterizado o crime. A partir da lei 12.015 / 2009, o ato libidinoso
do crime de atentado violento ao pudor passou a ser considerado estupro, sendo assim, seu
tratamento jurídico mudou. Portanto a perícia médica passou a ser necessária para comprovação/
constatação de atos libidinosos, porém, nem todo ato libidinoso deixa vestígios, o que pode deixar
a perícia. Conclusão: Nos casos em que é possível o exame pericial, o dilema da prova se
enfatizará ante o fato de, por vezes, o laudo não provar se a relação sexual foi consentida ou não,
isto porque, não basta, para a constatação de que houve crime de estupro a mera prova do ato
sexual, pois ela não é capaz de demonstrar a resistência da vitima à prática do ato sexual e, uma
vez que não houve resistência ao ato, o crime não se caracteriza. Apoio: UNIVALE
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Vulnerabilidade de indivíduos com
disbiose intestinal à depressão
Julyane Fernandes Almeida, Luísa Gomes Mól

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: depressão, disbiose, eixo cérebro-intestino

Introdução: A depressão é um grave problema de saúde pública. Não tem-se um mecanismo
biológico único completamente elucidado que descreva a fisiopatologia da doença, porém frente à
comunicação bidirecional entre o eixo cérebro-intestino, infere-se que alterações intestinais influem
em sua patogênese. Objetivo: Identificar os principais fenômenos patológicos, na literatura, que
correlacionam a disbiose intestinal ao desenvolvimento do transtorno depressivo. Metodologia:
Estudo de revisão bibliográfica, utilizando as bases de dados científicos SciELO e PubMed. Foram
selecionados 8 artigos, levando em consideração os critérios de inclusão/exclusão, que respondiam
o problema de pesquisa. Resultados: Os trabalhos selecionados demonstram que o equilíbrio
entre cérebro e intestino depende intrinsecamente da composição da comunidade microbiana
que habita o intestino de forma simbiótica. A disbiose, sobretudo relacionada à má alimentação,
se caracteriza por alterações na microbiota intestinal, em que ocorre predomínio de bactérias
patogênicas. Esse desequilíbrio advém do aumento da permeabilidade intestinal e penetração de
antígenos e produtos bacterianos, culminando na produção de citocinas inflamatórias capazes
de perturbar a neuroquímica cerebral e ativar mecanismos neuro-comportamentais relacionados
com transtornos de humor, autojulgamento e baixa empatia, evidenciados em pacientes com
depressão. Conclusão: As perturbações no equilíbrio do eixo cérebro-intestino tornam indivíduos
com disbiose, vulneráveis ao desenvolvimento de características depressivas, portanto, a inclusão
de hábitos nutricionais no plano preventivo e terapêutico de depressão é imprescindível. Apoio:
UNIVALE
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Variantes anatômicas das artérias
renais e suas implicações clínicas
Lara Maruse do Monte Andrade, Marcella Aires Siqueira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: variante da artéria renal, variação vascular renal e artérias renais.

Introdução: Dentre as variações anatômicas nos padrões de irrigação e ramificação dos vasos
localizados no abdômen, é frequente o acometimento do sistema urogenital. Essas variantes são
comuns quanto a sua origem e número, como também em outros aspectos, como calibre, obliquidade
e relação precisa. Ademais, essas alterações, podem ser fatores predisponentes ao surgimento
de diferentes condições patológicas. Objetivo: Descrever a importância do conhecimento das
variações da anatomia vascular renal, ao considerar suas implicações clínicas, a fim da melhor
compreensão dessas variantes na prática médica. Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos
publicados por meio das bases de dados eletrônicas Lilacs, PubMed e Scielo, por meio dos
descritores: variante da artéria renal, variação vascular renal e artérias renais, entre os anos
de 2010 a 2020. Resultados: O impacto da variação arterial renal é diretamente percebido em
situações de transplante renal, procedimentos urológicos e intervenções angiográficas. De modo
que, em alguns casos, a depender do tipo da variação, ela se torna contraindicação absoluta para
a realização do procedimento. Complicações como isquemias da região que o vaso supostamente
deveria irrigar, obstruções da luz do vaso e lesão de vasos, podem ser percebidas ao realizar
procedimentos sem o conhecimento prévio da presença dessas anormalidades. Ademais, a própria
variante anatômica pode ser causa da patologia instalada, como o local de instalação do vaso ser
facilitador de processos obstrutivos. Conclusão: Assim, é notada a importância do conhecimento
da anatomia das artérias renais normais e suas variantes, por meio da visualização e estudo,
permitido por ferramentas de imagens disponíveis, para que seja traçado um plano terapêutico e/
ou cirúrgico adequado.
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Práticas/vivências dos estudantes
do Curso de Medicina no projeto
Rede Solidária Natureza Viva: um
relato de atividade de extensão
Thaís Maria Freitas Pereira, Marcely Soares de Alencar, Elaine Carlos Scherrer Ramos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ensino, pesquisa, promoção da saúde, saúde coletiva.

Introdução: O Projeto de Extensão: Rede Solidária Natureza Viva, propõe a organização de uma
rede de apoio à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva (ASCANAVI).
Atualmente, participam desse projeto diversos cursos da Universidade Vale do Rio Doce
(UNIVALE), dentre esses, o curso de Medicina. Objetivo: Realizar ações de promoção e educação
continuada em saúde. Metodologia: Visando a construção de um vínculo e o esclarecimento
acerca da realidade dos membros da associação, os estudantes de medicina realizaram, em um
primeiro momento, uma visita a sede da ASCANAVI onde puderam conhecer o local de trabalho
dos associados. Em um segundo momento, foi organizada uma escala de visitas, onde os alunos
iam até a unidade para realizar uma entrevista completa e individual com cada associado, além da
aferição da pressão arterial. Nessa entrevista foram feitas perguntas direcionadas, com o objetivo
de esclarecer a condição de saúde daqueles indivíduos. Resultados: Por meio dessas entrevistas
informações valiosas foram coletadas. Sendo muito prevalente a constatação de níveis elevados
de pressão arterial, problemas de saúde mental, falta de acesso a ações preventivas de modo
geral (a grande maioria dos indivíduos não tinham tido acesso a um atendimento médico por mais
de 5 anos, no momento da entrevista), dentre outros. Conclusão: Essas informações obtidas
servirão para a construção de um plano de ação que ditará os próximos passos da participação
do curso de medicina no projeto, com o intuito de gerar um impacto positivo na qualidade de vida
daqueles indivíduos. Apoio: UNIVALE
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Vulnerabilidade: as principais
doenças transmissíveis que
acometem a população de rua no
Brasil
Mariana Torres Pinheiro, Alice Ribeiro Sena, Camila Hott Tavares

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: população em situação de rua, vulnerabilidade, brasil, doenças transmissíveis.

Introdução: A população em situação de rua se mostra bastante vulnerável frente às doenças
contagiosas, pelo fato de incluir grupos de elevado risco, como usuários de drogas, egressos do
sistema prisional, profissionais do sexo e pessoas com transtornos mentais, sendo populaçõeschave para essas infecções. Objetivo: Identificar as principais doenças transmissíveis que
acometem a população em situação de rua no Brasil. Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos
científicos publicados a partir de 2015, com busca em fontes como: SciELO, Periódicos Capes e
Pubmed, foram encontrados 40 artigos e utilizados 17. Resultados: As doenças transmissíveis
são um importante problema para as pessoas que vivem nas ruas, devido à vulnerabilidade
desses indivíduos. As hepatites B e C estão entre as doenças mais presentes nessa população,
principalmente entre os indivíduos que fazem uso de drogas injetáveis. Além disso, a alta incidência
de HIV/AIDS também é preocupante, visto que essa população apresenta-se mais vulnerável, com
concentração de casos nos centros urbanos e em populações específicas, como usuários de drogas
e profissionais do sexo. Outra doença importante é a tuberculose (TB), já que as pessoas que
vivem nas ruas possuem 67 vezes mais chances de contraírem essa doença. Alguns dos motivos
dessa alta prevalência são: deficiências nutricionais, uso de álcool e outras drogas, infecção pelo
vírus HIV e falta de cuidados com a saúde, o que prejudica a função imunológica e elevam a
probabilidade de desenvolvimento da TB. Conclusão: As principais doenças transmissíveis que
acometem a população em situação de rua no Brasil são: hepatites B e C, HIV/AIDS e tuberculose,
sendo essencial o conhecimento delas para levantar uma análise crítica e propor soluções para
essa realidade. Apoio: UNIVALE
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Os diversos tipos de violência
contra o idoso no Brasil que se
evidenciaram e se potencializaram
no período da pandemia do
Covid-19
Marilia de Freitas Alves Rosa, Islane Archanjo Rocha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pandemia, aumento, violência, idoso.

Introdução: Com o rápido avanço da pandemia do Covid-19, o Brasil teve o seu primeiro caso em
26 de fevereiro de 2020, e desde então algumas medidas de prevenção à propagação do vírus
foram tomadas, o isolamento social se tornou a mais importante delas, sendo assim evidenciou e
potencializou realidades já existentes no país. E é sobre esse aspecto o objeto deste trabalho, os
diversos tipos de violência sofrida pelo idoso. Objetivo: Analisar e apontar o problema já existente
sobre a violência contra a pessoa idosa, mas que teve um aumento significativo nesse período
de pandemia. Metodologia: Foi feita uma pesquisa qualitativa e quantitativa onde dados obtidos
com a busca de matérias publicadas na imprensa virtual no período de 26 de fevereiro de 2020
até 06 de setembro de 2020 que permite a analise e percepção deste aumento. Resultados: Os
resultados dessa busca mostram que os direitos e garantias constitucionais dos idosos vêm sendo
violados há muito tempo, mais que em meio à situação causada pela pandemia houve um aumento
exponencial dos casos de violência, segundo o levantamento do Ministério da Mulher, da Família
e dos Diretos Humanos quintuplicaram o número de denúncias de março até maio, passando
de 3 mil em março para quase 17 mil em maio. A violência sofrida por eles não se restringe a
violência física mais também a psicológica e a patrimonial. Conclusão: A pandemia trouxe crise
em diversos setores da sociedade, como: saúde, economia, educação entre outros. Percebeu-se
que ela evidenciou e potencializou as diversas formas de violência contra o idoso, sendo estes os
mais vulneráveis em meio à pandemia.
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Perfil epidemiológico de pacientes
com trauma bucomaxilofacial,
vítimas de violência interpessoal:
uma revisão de literatura
Isabela Campbell Santos, Amanda Alves Ramos, Gabriela Alves Ramos, Victória Emanuele Gomes
Silva, Romulo Batista Gusmão(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: perfil epidemiológico; violência interpessoal; trauma bucomaxilofacial.

Introdução: Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a violência é vista como o uso da força de
forma intencional, em proporção interpessoal, seja coletiva ou individual, tendo aumentado a cada
ano, lesões bucomaxilofaciais, dela decorrentes. Essas lesões comprometem a face e comumente
têm por objetivo desfigurar e intimidar a vítima, gerando consequências físicas e psicológicas
ao indivíduo. Objetivo: Caracterizar e analisar o perfil epidemiológico dos casos de violência
interpessoal com trauma bucomaxilofacial nos estudos recentemente publicados. Metodologia:
Pesquisa qualitativa, descritivo-exploratória, por meio de revisão de literatura integrativa, no banco
de dados PubMed. Utilizou-se os descritores “maxillofacial injuries”, “epidemiology”, “violence” e
“physical abuse”, de artigos publicados no período de 2015 a 2020. Foram analisados 45 artigos e,
destes, 20 foram selecionados, utilizando como critério de inclusão artigos que apresentaram perfil
epidemiológico de casos de violência envolvendo lesão bucomaxilofacial. Resultados: A literatura
apresenta um consenso quanto ao perfil dos indivíduos que sofreram trauma bucomaxilofacial,
resultante de violência interpessoal. Predominam homens, entre 20 e 29 anos, residentes em zona
urbana, com baixa condição socioeconômicas. Das lesões bucomaxilofaciais, as mais frequentes
foram fraturas mandibulares, dentoalveolares, lesões no terço médio da face, ferida aberta de
lábio e cavidade oral. Conclusão: Estudos regionais e locais são necessários, para analisar
similaridade de perfis epidemiológicos, fundamentando o desenho de políticas públicas coerentes,
e qualificando o nível de prontidão da rede de serviços para atendimento dos casos de violência
associados a lesões bucomaxilofaciais.
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Populações vulneráveis e a
tuberculose no Brasil
Sândila Américo de Jesus, Vitória Dos Santos Cruz, Elen Gomes de Oliveira, Damarys Alves
Correia Santos

Pitágoras

Palavras-chave: tuberculose, populações vulneráveis, atenção integral à saúde

Introdução: A tuberculose é uma doença com tratamento de eficácia significativa. No entanto,
ainda se firma como um considerável problema de saúde pública pelas implicações individuais
e coletivas. Estudos apontam que os grupos mais afetados pela tuberculose estão expostos a
situações e condições que ampliam os riscos que rompem a homeostase da saúde. Objetivo:
Objetiva-se com este estudo analisar o impacto da tuberculose nas populações mais vulneráveis
do Brasil. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa onde as buscas literárias foram feitas
através da Biblioteca Virtual em Saúde. Após critérios de inclusão: publicações dos últimos 5 anos,
com texto completo e que se encaixasse na temática e critérios de exclusão: Artigos repetidos e que
não se encaixaram na temática, foram selecionados 20 artigos e 9 foram usados na composição
desta revisão. Resultados: As condições vivenciadas ao longo do processo de adoecimento
tiveram importante papel no aumento da vulnerabilidades às infecções por Tuberculose, no
agravamento e impacto do estado de saúde das pessoas, entre essas condições destacam-se: ser
negro, usar drogas, estar em situação de rua, ter histórico de reclusão no sistema penal, ter baixa
escolaridade e não ter emprego formal. Conclusão: Diante da complexidade do cenário exposto,
faz-se necessário a implantação e ampliação de políticas públicas de saúde que considerem as
especificidades dessas populações e que principalmente seja articulada com órgãos sociais e de
segurança a fim de que de fato impacte nos indicadores da tuberculose.
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O modelo médico centrado na
pessoa
Lara Maruse do Monte Andrade, Gabriel Coimbra Carvalho Schuwarten, Marcos Aurélio Ribeiro
Pachêco, Gabriel Leonardo de Andrade Neto, Marta Medeiros Grossi

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: assistência centrada no paciente, relações médico-paciente, educação médica.

Introdução: Atualmente, a saúde de um indivíduo pode ser definida pelo completo bem estar
biopsicossocial, e não apenas pela ausência de doença como era pensado anteriormente, sendo
adotado um novo modelo, o método clínico centrado na pessoa para a abordagem do paciente,
através de uma visão holística e humanizada do mesmo. Objetivo: Nesse contexto, o trabalho
tem por objetivo compreender o método clínico centrado na pessoa bem como descrever sua
importância e as barreiras em sua aplicabilidade. Metodologia: Para isso, foi realizada uma Revisão
Bibliográfica, transversal, utilizados as bases de dados para pesquisa: Scielo, Pubmed e Lilacs, por
meio dos descritores para pesquisa: Relações Médico-Paciente; Educação Médica; Assistência
Centrada no Paciente. Foram identificados 116 artigos, dos quais 16 foram selecionados para o
estudo de revisão, por se adequarem a temática. Resultados: Foi possível observar que a mudança
de foco da abordagem biomédica para a biopsicossocial, baseada no método clínico centrado no
paciente, já é ensinada nas faculdades de Medicina, através de mudanças curriculares, sendo
fundamental para a formação de novos profissionais com uma visão humanística do paciente.
Entretanto, dificuldades ainda podem ser encontradas em algumas equipes já estabelecidas nos
ambientes de saúde. Conclusão: Dessa forma, é necessário compreender sobre a capacitação
e educação dos profissionais envolvidos, a fim de se obter a integralidade no atendimento, assim
como a manutenção e ampliação do ensino dessa abordagem aos estudantes da área médica,
visando o total bem estar do paciente.
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Obesidade e sobrepeso em
crianças, adolescentes e adultos
de baixa renda no Brasil
Mariana Peres Santos, Fernanda Ferreira Rocha Evangelista, Aline Valeria de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: obesidade, sobrepeso, baixa renda, pobreza

Introdução: A desnutrição era considerada um grande prolema de saúde pública relacionado a
classe mais desfavorecida economicamente no Brasil, na década de 90. Todavia, houve um processo
de transição nutricional no início desse século, caracterizado por mudanças socioeconômicas e
demográficas que influenciaram o perfil nutricional da população, com impactos na dieta e na
saúde. Objetivo: Apresentar taxas de obesidade e sobrepeso relacionado a famílias de baixo
nível econômico. Metodologia: Estudo de revisão integrativa de artigos encontrado na plataforma
SCIELO - Scientific Electronic Library Online com descritores: obesidade, sobrepeso, baixa renda
e pobreza, no período temporal de 2011 à 2020. Resultados: Ao analisar um estudo transversal
realizado em São Paulo (SP) e Recife (PE) com famílias de baixa renda, detectou-se excesso
de peso em 57,4% das crianças de 2 a 9 anos. Outrossim, foi descoberto ainda na periferia de
Recife, através de dois artigos publicados, índices de sobrepeso e obesidade em 36,4% dos
adolescentes, assim como em 70,3% dos adultos. Sendo mais prevalente na faixa etária entre
30 a 39 anos. A condição socioeconômica e estrutural afeta diretamente o acesso a alimentos
saudáveis e às atividades físicas, corroborando com a alta taxa de sobrepeso e obesidade. O baixo
orçamento propicia o consumo de alimentos ultra processados e hipercalóricos que comprometem
a saúde desses indivíduos, pois, além do excesso de peso, acompanham, de maneira frequente,
a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus Conclusão: É notório que o sobrepeso e a
obesidade são uma realidade entre crianças, adolescentes e adultos que vivem em situação de
pobreza em decorrência da dificuldade de acesso aos alimentos e às informações nutricionais
necessárias a uma dieta balanceada e saudável. Apoio: UNIVALE
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Iatrogenia mais frequente nas
terapêuticas cirúrgicas dos
idosos
Jaynne Daros Machado Madrona, Sarah Santos Lima, Marco Aurélio Libório Sinhorini Fonseca,
Thaís Maria Freitas Pereira, Gabriel Magalhães de Souza Glória

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: iatrogenia cirúrgica; idoso; complicações; prevenção

Introdução: O número de idosos na população brasileira tem crescido muito nas últimas décadas
resultando em uma modificação da pirâmide etária – estreitamento da base e aumento do topo.
Com o crescimento significativo da população idosa, modifica-se o perfil de saúde da população
e as intervenções cirúrgicas em pacientes idosos passam a se tornar cada vez mais frequentes.
Juntamente a essas intervenções cirúrgicas há o aumento das iatrogenias nessa população, ou
seja, intervenção do médico e/ou de seus auxiliares, seja ela justificada ou não, mas que acarreta
em consequências prejudiciais para a saúde do paciente. Os sintomas decorrentes de uma doença
iatrogênica podem ser dificultados devido a condições crônicas já existentes nos idosos. Devido a
isso, médicos devem saber como a doença iatrogênica se apresenta no idoso e como administrála. Objetivo: Neste trabalho busca-se o conhecimento acerca das principais iatrogenias cirúrgicas
no paciente idoso, afim de atuar na prevenção das mesmas. Metodologia: A metodologia desse
trabalho utilizou a revisão bibliográfica tendo se baseado em bancos de dados como PubMed e
Scielo. Resultados: A revisão bibliográfica demonstra que doenças iatrogênicas estão presentes
em 3,4% a 33,9% dos casos. Um estudo feito com 623 pacientes internados, 68 desses foram
considerados casos de iatrogenia. Entre as complicações iatrogênicas estavam efeitos adversos
de drogas, quedas, infecções nosocomiais, hipertensão arterial, delirium e complicações cirúrgicas.
Conclusão: Com este trabalho, foi possível concluir principalmente que é necessária uma melhoria
na notificação de complicações e iatrogenias cirúrgicas, implantação do Núcleo de Segurança do
Paciente em todas as organizações de saúde do país e trabalho multidisciplinar com profissionais
competentes e que realizam um bom trabalho em equipe. Apoio: UNIVALE
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Identificação da fibrose cística por
meio do aconselhamento genético
Ulisses José de Souza, Briann Pimenta Pacheco Chaves, André Luiz Faleiro Soares (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: fibrose cística, aconselhamento genético, mutação.

Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética e crônica que acomete os pulmões e
o pâncreas. É ocasionada por um erro na codificação, síntese e funcionamento da proteína CFTR.
Devido ao seu caráter hereditário, um dos métodos que contribuem na orientação aos portadores
da doença que planejam ter filhos, é o Aconselhamento Genético (AG). Objetivo: Descrever a FC
e demonstrar a metodologia de identificação da doença, por meio do AG. Metodologia: Trata-se
de uma pesquisa por revisão bibliográfica de artigos originais e de revisão, recentes e na língua
portuguesa indexados na base de dados Scielo. Resultados: A mutação que causa a FC está
localizada no braço longo do cromossomo 7, sendo responsável pela codificação da proteína
CFTR. O mau funcionamento da proteína faz com que o transporte de cloro para dentro e fora das
células fique comprometido. Com isso, há uma formação de um muco viscoso que obstrui os ductos
pulmonares e alvéolos, bem como os ductos pancreáticos, o que permite a proliferação intensa
de bactérias. O AG consiste em realizar coleta de dados e investigar o histórico familiar dos
pacientes para poder elaborar um heredograma que inclua afetados, não afetados e os que podem
ser afetados pela doença. O AG ajuda na tomada de decisões para uma possível reprodução,
auxiliando na compreensão de como ocorre a transferência genética das características da FC e
as chances de serem repassadas. Conclusão: A partir dos dados analisados, percebeu-se como
a FC influencia, de forma negativa, na qualidade de vida do portador. A identificação da doença
por meio do AG, mostra a sua relevância a medida em que traz informações que podem orientar
as pessoas acerca da decisão de procriar, mostrando os riscos da transmissão hereditária da
patologia.
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Infarto agudo do miocárdio
entre homens e mulheres: uma
visão diante das mortalidades
no município de Governador
Valadares entre 2009 e 2018
Samuel Mariano de Magalhães Barbalho, Maressa Santos Alves, Marina Amorim de Souza,
Mariana Stela Alves de Oliveira, Glenda Oliveira Bessa

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: infarto agudo do miocárdio, mortalidade, hiperdia, epidemiologia.

Introdução: As doenças cardiovasculares ocupam o primeiro lugar no ranking de mortalidade no
Brasil e estão associadas à fatores de risco como obesidade, tabagismo, hipertensão e diabetes.
O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma manifestação clínica resultante da obstrução da artéria
coronária, principalmente por placas lipídicas que bloqueiam o fluxo sanguíneo para o coração,
causando hipóxia e consequente necrose do tecido. Objetivo: Analisar a mortalidade entre os sexos
feminino e masculino causada pelo IAM no município de Governador Valadares, Minas Gerais, no
período de 2009 a 2018. Metodologia: Revisão de literatura pautada em artigos da SCIELO, revisão
dos resultados obtidos através do DATASUS, ferramenta importante com a responsabilidade de
coletar, processar e disseminar informações sobre saúde no Brasil e ainda através de uma análise
especializada em escala municipal para melhor compreensão epidemiológica. Resultados: Em
Governador Valadares, no período de 2009 a 2018, para o sexo feminino, houveram 289 mortes
em virtude do IAM, já no mesmo período, para o sexo masculino, houveram 452 mortes. Foi
constatado também que, nesse período, houve um aumento da mortalidade por hipertensão,
sendo para o sexo masculino 223.762 e para o feminino 252.777, e por diabetes, 262.459 e
324.637, respectivamente. Conclusão: Verifica-se que a taxa de mortalidade por IAM é maior
para o sexo masculino. Sendo assim, deve-se concentrar esforços em melhorar as condições de
vida, a prevenção e o controle dos fatores de risco, bem como o acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de atenção.
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Internações por transtornos
mentais e comportamentais no
Brasil no primeiro semestre de
2019 e 2020
Sandy Hellen Rodrigues de Souza, Diana Emily Mendes Guimarães, Igor Maia de Oliveira, Ricardo
Bruno Santos Ferreira (Orientador)

Palavras-chave: transtornos mentais, infecções por coronavírus, psicofisiologia.

Introdução: Os transtornos mentais e comportamentais podem afetar diretamente no dia a dia
dos acometidos, alterando humor, capacidade de raciocínio, trabalho, dentre outros. A presente
pandemia de COVID-19, trouxe o desafio do isolamento social, vulnerabilizando os indivíduos à
esses transtornos. Objetivo: Caracterizar internações por transtornos mentais e comportamentais
no Brasil no primeiro semestre de 2019 e 2020. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal de
cunho descritivo, os dados foram obtidos por meio do Departamento de Informática do Ministério
da Saúde, DataSUS, e tabulados no Microsoft Excel e analisados por frequências absoluta e
relativa. As variáveis foram ano/mês, região, morbidade, sexo, faixa etária e raça/cor. Resultados:
Foram registradas 217.060 internações por transtornos mentais no Brasil, 116.641 em 2019 e
100.419 em 2020. No Sudeste 45.145 (38,70%) em 2019, e 39.014 (38,35%) em 2020. O Norte,
4.075 (3,49%) em 2019, e 3.245 (3,23%) em 2020. Esquizofrenia teve 28.541 (24,47%) em 2019,
e 25.654 (25,55%) em 2020, a demência, 1.505 (1,29%) em 2019, e 1.212 (1,21%) em 2020.
Homens 70.305 (60,27%) em 2019, e 60.019 (59,77%) em 2020, enquanto mulheres, 46.336
(39,73%) em 2019, e 40.400 (40,23%) em 2020. A cor branca, 48.985 (42%) em 2019, e 42.238
(42,06%) em 2020, os indígenas, 66 (0,06%) em 2019, e 43 (0,04%) em 2020. A maior taxa é a
de 20 a 49 anos, 77.020 (66,03%) em 2019, e 21.240 (21,15%) em 2020, a menor em 1 a 4 anos,
139 (0,12%) em 2019, e 30 (0,03%) em 2020. Conclusão: Apesar da pandemia por COVID-19 e
suas implicações em curso, não aumentaram as taxas de internação por transtorno mental Brasil,
mostrando a necessidade de estudos para avaliar se reduziram a busca de assistência hospitalar
por medo de contrair o coronavirus no ambiente hospitalar.
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Doença de Huntington: seus
aspectos e a relevância do
aconselhamento genético como
meio orientador para possíveis
portadores
Tassiane Cristina de Souza Barros, Larissa Damacena Carregosa, Gabriela Cristina Barreto
Gomes, André Luiz Faleiro Soares (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: huntington, coreia, aconselhamento genético.

Introdução: A doença de Huntington (DH), é uma patologia neurodegenerativa, que acorre devido
a uma mutação na repetição das bases de nucleotídeos citosina-adenina-guanina (CAG) no
cromossomo 4. Quando essas bases são interpretadas pelo RNAr (ácido ribonucleico ribossômico)
gera a produção excessiva da proteína Huntingtina, esta acomete o lobo neural provocando a
morte celular, atingindo primeiramente o sistema motor, e posteriormente avança para os outros
sistemas. Nas primeiras fases do diagnóstico é necessário o aconselhamento genético, que irá
prosseguir até o fim da vida do portador. Objetivo: Descrever a DH e seus efeitos no corpo e vida
dos portadores, dando ênfase no processo de aconselhamento genético. Metodologia: Trata-se
de uma pesquisa de revisão literária de artigos originais e revisão entre os anos de 2014 e 2020.
Resultados: Foram descritas as manifestações da DH no organismo de seu portador à medida
que se desenvolve, englobando os aspectos físicos e psicológicos tais como: défices motores,
retardo nas funções cognitivas, tendência a depressão e ao suicídio. Ratificando a importância
do aconselhamento genético, que é um acompanhamento com um especialista em genética que
irá realizar testes genéticos e mapear a doença dentro da família, norteando assim, o paciente e
seus familiares sobre como se comportar diante a doença. Conclusão: A partir dos resultados
encontrados, fica claro a gravidade da doença e como ela influencia de forma negativa na qualidade
de vida do portador, nota-se também que se trata de uma realidade preocupante pouco conhecida,
dada a sua baixa prevalência populacional, deste modo, a necessidade de que haja disseminação
da informação para maior visibilidade da patologia pela sociedade. Apoio: UNIVALE
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Epidemiologia das amputações de
membros no Brasil
Thaís Maria Freitas Pereira, Leonardo Oliveira Leão e Silva (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: amputação, desarticulação, doença vascular, trauma, epidemiologia.

Introdução: A amputação de membros é um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos e comuns
no mundo. Apesar de sua finalidade terapêutica e de promoção de bem estar, ela traz consigo
muitos estigmas e diversos impactos na saúde do indivíduo. Objetivo: Identificar, segundo a
literatura, o perfil epidemiológico das amputações de membros no Brasil. Metodologia: Pesquisa
de revisão de literatura, com utilização das bases de dados Scopus, Scielo e PubMed no período
de pesquisa entre março/2020 a agosto/2020. Foram utilizados os descritores: amputação,
desarticulação, doença vascular, trauma, epidemiologia. Após a busca e aplicação dos critérios
de inclusão/exclusão, foram utilizados 20 artigos. Destes, foram utilizadas as variáveis incidência,
gastos e etiologia das amputações, principal membro, sexo e faixa etária. Resultados: A incidência
das amputações no Brasil chega a 13,9 por 100.000 habitantes/ano, sendo que no ano de 2018
foram registradas mais de 59 mil amputações. Os gastos entre 2008 e 2015 com tal procedimento
no Brasil foi de R$ 416.230.667,00. A causa primária de amputação é a insuficiência vascular
periférica e a secundária os traumatismos, sendo os membros inferiores os mais acometidos,
94% dos registros. Entre a população afetada, o sexo masculino representa 71% dos amputados
e a faixa etária entre 60 a 90 anos representa 60,2% em relação a etiologia primária. Se tratando
da etiologia secundária, o acometimento é cada vez mais da população jovem sendo a faixa
etária de 21 a 40 anos responsável por 65% dos casos. Conclusão: O perfil epidemiológico
demonstra alta incidência de amputações no Brasil, principalmente nos membros inferiores,
sendo a insuficiência vascular periférica a principal causa em maiores de 60 anos, seguida dos
traumatismos principalmente na população jovem. Apoio: UNIVALE
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Estresse ocupacional e síndrome
de burnout em profissionais de
enfermagem: uma revisão de
literatura
Samantha Oliveira Silva, Maria Valéria Sena Santana, Maria Tereza Torres Passos, Luísa Lopes
de Bastos Vieira, Maíra Lopes Sarmento

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: estresse ocupacional, enfermagem em saúde comunitária, esgotamento
psicológico.

Introdução: Os profissionais de enfermagem por serem expostos a diferentes estressores no
ambiente de trabalho, são altamente susceptíveis ao estresse ocupacional e desenvolvimento
da Síndrome de Burnout (SB). Objetivo: Analisar a incidência do estresse ocupacional e SB nos
profissionais de enfermagem em diferentes ambientes de trabalho, principais enfrentamentos e
impactos sofridos, e propor estratégias de prevenção. Metodologia: Revisão bibliográfica nas
bases de dados Scielo, LILACS, Pubmed e MEDLINE, com os descritores estresse ocupacional,
síndrome de burnout e profissionais de enfermagem. A amostra final foi composta por 25 estudos,
num recorte temporal de 5 anos. Resultados: Foi avaliado a prevalência do estresse e da
síndrome de Burnout nos enfermeiros que trabalham nas Estratégias de Saúde da Família, clínicas
oncológicas, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Unidade de Terapia Intensiva e setor de
urgência e emergência. O ambiente, as condições de trabalho e os problemas com a equipe foram
os principais fatores para a baixa realização profissional, altos níveis de exaustão emocional e
despersonalização, contribuindo para a SB. Em relação a prevenção, constatou-se que técnicas
de meditação, yoga, atividade física e suporte social dos supervisores são fundamentais para
reduzir a incidência SB nesses profissionais. Conclusão: A prevalência do estresse e SB nos
enfermeiros varia de acordo com sua área de atuação, assim como os enfrentamentos sofridos, e
que a sintomatologia apresentada pode gerar impactos em sua vida profissional e social deixandoos vulneráveis a cometer erros durante o trabalho e propícios a ansiedade, depressão, distúrbios
do sono e uso de álcool. Além disso, torna-se evidente a importância da prevenção a nível
ocupacional e individual.
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Conjuntura sociocultural e
familiar no uso de drogas na
adolescência
Wither Rodrigo Araújo Pessôa, Samuel Mariano de Magalhães Barbalho, Sueli Siqueira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: vulnerabilidade, adolescência, comportamentos de risco, drogas.

Introdução: A adolescência é uma fase de afirmação de identidade e extrema vulnerabilidade em
que os indivíduos estão expostos a situações de aproximação e convivência com o uso de drogas.
As diversas manifestações que ocorrem no indivíduo durante esse ciclo podem viabilizar uma
conduta que promove a adoção de comportamentos lesivos e danosos. Objetivo: Descrever como
o contexto sociocultural e familiar do adolescente influencia o uso de substâncias psicoativas,
dada sua percepção coletiva e individual. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de
11 artigos, encontrados no acervo literário da Scielo por meio da busca através dos descritores:
vulnerabilidade; adolescência; comportamentos de risco; drogas. Resultados: Percebe-se que o
contato com indivíduos que utilizam substâncias psicoativas, a busca por autonomia, a necessidade
de uma pertencimento a um grupo social, baixa autoestima, fracassos e decepções escolares,
impulsividade, tentativa de amenizar conflitos externos e internos, problemas emocionais e
comportamentais, são fatores que incitam o adolescente a adotar condutas lesivas, tais como o uso
de estimulantes, e determinam ações que são inerentes a construção da vida adulta. Conclusão:
A condição de vulnerabilidade, bem como a conjuntura que evolve esse processo, urge um cuidado
especial, uma vez que interfere de um modo geral no funcionamento da sociedade e promove
impactos na construção da vida adulta desse grupo. Nesse sentido, é preciso um estudo constante
e sistemático para o melhor entendimento dos efeitos dessa transição, assim como também se
faz necessário o aperfeiçoamento das políticas assistenciais e protetoras já existentes, para a
preservação desses indivíduos buscando, principalmente, uma ação preventiva
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Covid-19 no Maranhão: uma
caracterização epidemiológica
Janine de Araujo Ferro, Annarelly Morais Mendes, Bianca Barroso de Sousa, Gustavo André
Guimarães Nunes, Valéria Fernandes da Silva Lima

Palavras-chave: saúde pública, covid-19, pandemia

Introdução: A pandemia pelo coronavírus (SARS-CoV-2) revelou-se como um dos maiores
desafios sanitários deste século. No Brasil os desafios são ainda maiores, em um contexto de
grande desigualdade social, com populações vivendo em condições precárias de habitação e
saneamento, sem acesso à água e em situação de aglomeração. Objetivo: Descrever o perfil
epidemiológico dos casos de Covid-19 nos meses de março a maio de 2020, no estado do Maranhão.
Metodologia: Trata-se de um levantamento epidemiológico da Covid-19 entre 19 de março a 31
de maio de 2020 no Maranhão, através do Boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria
de Estado da Saúde do Maranhão. Variáveis utilizadas: casos confirmados, sexo e faixa etária;
óbitos, faixa etária e comorbidades. Resultados: Os casos de infecção confirmados totalizam
35.297. Em relação ao perfil dos casos, o sexo feminino apresentou 53%(18.650) dos casos e o
sexo masculino 47%(16.647), a faixa etária de 30 a 39 anos apresentou 22%(7.593) de frequência.
Os óbitos pela Covid-19 foram um total de 976, a maior frequência se deu nos homens com
63%(617) dos óbitos e as mulheres se apresentaram em 37%(359). No que se refere a faixa etária
dos óbitos, quanto maior a idade, maior a frequência de óbitos, portanto as pessoas que acima de
70 anos apresentaram-se em 49%(481) dos óbitos. Em 88% dos casos os pacientes que foram a
óbito tinham alguma comorbidade e 12%(122) não apresentavam nenhuma. As comorbidades mais
presentes foram: Hipertensão arterial 39%(566) e diabetes mellitus com frequência de 27%(387).
Conclusão: Portanto, os acasos confirmados da Covid-19 são predominantes em adultos do sexo
feminino. Quanto aos óbitos foi predominante em, idosos acima de 60 anos do sexo masculino
com comorbidades, e as comorbidade que mais se apresentaram foram hipertensão arterial e
diabetes mellitus.
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Critérios de internação hospitalar
e atualizações sobre a abordagem
terapêutica em casos confirmados
de Covid-19
Sarah Kellen Pereira Prates, Tatiane Otoni Silva Generoso, Júlia Rossi aguiar , Danilo Nunes
Anunciação, João Marcos de Oliveira Vial

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: covid-19, internação, sars-cov-2, tratamento.

Introdução: A pandemia decorrente do vírus SARS-CoV-2 influenciou significativamente a
sociedade vigente e, consequentemente, mobilizou a comunidade científica em prol de possíveis
estratégias para frear a disseminação viral e tratar os infectados. Em um contexto de pesquisas
em andamento e controvérsias entre especialistas, o bom senso clínico tem permeado a relação
médico-paciente. Objetivo: Apresentar os critérios adotados para internação hospitalar em ala
e em UTI em casos de Covid-19, bem como discorrer acerca de abordagem terapêutica para as
vítimas da infecção. Metodologia: Foram realizados estudos por meio de revisão bibliográfica
em bases de dados científicos, de caráter exploratório, e apresentação de resultados descritivos.
Resultados: Nas instituições de saúde, após criteriosa avaliação médica, são feitos planos de
internação hospitalar, que garantem ao paciente o acesso à enfermaria, ao apartamento ou à UTI,
a depender da gravidade do quadro apresentado por ele. No que tange a terapêutica, existem
no momento vários estudos em elaboração ou ainda sendo registrados, no intuito de identificar
potenciais tratamentos da Covid-19, não havendo consenso sobre o uso ou não de determinadas
drogas, plasma de doentes curados e/ou protocolos específicos. Até então, as recomendações
gerais se baseiam no suporte à vida do paciente e no bom senso clínico dos profissionais de saúde
no atendimento ao paciente com SARS-CoV-2. Conclusão: Embora ainda em discussão e, por
isso, com controvérsias, considera-se que as terapêuticas pesquisadas apresentam potencial no
tratamento da doença, pois os estudos têm apontado diversos aspectos biológicos na reação entre
o medicamento e seu efeito sobre a carga viral do indivíduo infectado pelo SARS-Cov-2.
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Abuso sexual em crianças e em
adolescentes: a importância
dos profissionais da saúde na
identificação
Victória Emanuele Gomes Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: abuso sexual, criança e adolescente, profissional da saúde.

Introdução: Abuso sexual em crianças e em adolescentes é um fator de risco para inúmeros
problemas de saúde, manifestando de várias formas na vítima, físicas e psicológicas. Assim,
a capacitação dos profissionais de saúde se tornou essencial para identificação desse tipo de
violência, tornando uma forma de cuidado, acolhimento e proteção a vítima. Objetivo: Destacar
as principais características do abuso sexual em crianças e em adolescentes e a importância
de o profissional da saúde conhecer essas características a fim de diagnosticar e indicar os
procedimentos adequados a serem seguidos após essa identificação. Metodologia: Trata-se de
um estudo bibliográfico, usando as plataformas Google Acadêmico e SCIELO, além de dados do
SINAN para formulação de gráficos e análises comparativas dos dados. Resultados: O abuso
sexual é devastador para os mais jovens, e, na maioria das vezes, esse crime ocorre no ambiente
intrafamiliar, com isso, há uma dificuldade maior no momento de denunciar o agressor. Sendo assim,
o profissional da saúde se torna um elemento fundamental para descobrir e ajudar as vítimas no
momento da denúncia, para isso, eles precisam entender as características e as consequências
do abuso sexual, com o intuito de conseguir atender de forma adequada e minimizar seus efeitos
na saúde física e psicológica da vítima. Conclusão: É primordial a capacitação dos profissionais
da saúde, tanto para que eles se tornem agentes eficazes na identificação e na denúncia dos
casos de abuso sexual, bem como no acolhimento das vítimas e no tratamento dos efeitos desse
tipo de violência. Apoio: UNIVALE
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“Boca de Rua”: avaliação integral
das condições de saúde bucal de
indivíduos em situação de rua em
Governador Valadares - MG
Ranam Moreira Reis, Diego Machado de Oliveira, Desirée Almeida Sausmikat, Mabel Miluska
Suca Salas, Valéria de Oliveira (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: população em situação de rua, ohip-14, qualidade de vida

Introdução: A avaliação da saúde bucal ainda insiste nos critérios biologicistas, exclusivamente
clínicos, ou seja, desconsiderando seus significantes impactos no bem-estar físico dos indivíduos.
Evidencia-se então a necessidade da Odontologia prover uma prática diagnóstica integral. Objetivo:
Avaliar, sob perspectiva biopsicossocial, as condições de saúde bucal de “Indivíduos em Situação
de Rua (ISR)” no município de Governador Valadares, MG. Metodologia: Trata-se de um estudo
transversal descritivo-analítico. A população em estudo foram os indivíduos em situação de rua no
município de Governador Valadares, MG, a coleta de dados foi realizada no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social à População em Situação de Rua. Resultados: A maioria são
do sexo masculino 73,9% de cor de pele parda 58,7%, entre 36-51 anos (50,0%) com renda menor
a 500 reais por mês (58,7%), não trabalham (76.1%), relatavam estar na rua como consequência
de problemas com a família 57,7% e convívio social 65.2%. Apresentavam alto ou médio risco a
saúde bucal (86.9%), 15,2% com carie ativa e doença periodontal, e 37% necessitavam de prótese
total removível. A cárie ativa esteve associada ao maior risco de doença periodontal, presença de
cálculo, limitações funcionais, necessidade de prótese e de atenção odontológica especializada
(p<0.05). O maior risco a saúde bucal esteve associado à menor renda, a cárie, a necessidade de
tratamento e prótese (p<0.05). Conclusão: Pode-se concluir que o grupo investigado merece uma
abordagem integral qualificada que permita o acesso às políticas públicas em saúde bucal para
melhora de sua qualidade de vida. Apoio: PROPP UFJF
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Caracterização dos óbitos, na
população brasileira, por infarto
agudo do miocárdio entre 20152018
Juliana Ferreira Alves Trindade, Matheus Itaborai de Castro Nogueres, Renan Peron Pereira Dias,
Wither Rodrigo Araújo Pessôa, Bianca Cardoso da Silva Porto

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: infarto agudo do miocárdio, prevalência, mortalidade.

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma doença cardiovascular ocasionada pela
obstrução da artéria coronária, acarretando ausência de suprimento sanguíneo ao músculo
cardíaco. No Brasil, é notória a alta contribuição dessa doença para as causas de óbito. Dessa
forma, faz-se necessário apurar o grupo populacional mais atingido por essa enfermidade, a fim
de que se garantam melhorias na condição de saúde e qualidade de vida da população. Objetivo:
Caracterizar os óbitos por IAM ocorridos no Brasil entre os anos de 2015-2018. Metodologia:
Trata-se de um estudo observacional, descritivo com recorte transversal, utilizando o Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM) disponível no departamento de informática do Sistema Único
de Saúde do Brasil (DATASUS), usando a causa básica de morte IAM. A análise dos dados foi
realizada com o auxílio do software Excel®. Resultados: Foram registrados 225.971 óbitos por
IAM entre os anos de 2015 e 2018 no país. Quanto à escolaridade, dentre as Declarações de Óbito
(DO), constata-se maior frequência de óbitos em pessoas com nível de escolaridade de 1 a 3 anos
(25%). Em relação ao sexo, verificou-se que há maior frequência entre homens com a faixa etária
entre 65-69 anos (19,7%). Quanto à raça/cor percebeu-se predomínio da raça branca (52,7%).
Ademais, foi observado que no Brasil a mortalidade proporcional segundo causa para o IAM foi
aproximadamente 43,4 em 1000 óbitos. Conclusão: Observa-se no Brasil maior frequência de
óbitos por IAM entre homens, idosos, com baixa escolaridade e de raça/cor branca. Sendo essa
uma patologia que causa diversas complicações à saúde dos brasileiros, percebe-se que novas
políticas em saúde devem ser traçadas, com o intuito de atuar de forma preventiva no grupo risco
identificado.
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A vulnerabilidade e o agravo à
saúde da população em situação
de rua
Isabela de Oliveira Soares, Márcia Alves de Oliveira (Orientador)

Palavras-chave: população em situação de rua, vulnerabilidade em saúde, saúde universal

Introdução: A população em situação de rua (PSR) enfrenta dificuldades para obter cuidados de
saúde, visto que é comum que eles não procurem por atendimento de saúde já que costumam ser
maltratados ou em muitos casos são barrados, sendo impedidos de utilizar os serviços de saúde.
Objetivo: Compreender as vulnerabilidades enfrentadas pela PSR para acessarem o Sistema
Único de Saúde (SUS). Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica por meio da base de
dados do Scielo. Os trabalhos foram selecionados conforme os seguintes critérios de inclusão: a)
estar nas bases de dados consultada; b) nacionais; c) estudos relacionados com vulnerabilidade e
população em situação de rua. Através, dessa seleção foram lidos 16 artigos científicos. Resultados:
O atendimento e o cuidado de pessoas em situação de rua são fragilidades advindas da negação
à consulta e o impedimento de entrada em algumas unidades de saúde. Outrossim, o Ministério
da saúde utiliza o Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS) para tentar sanar a precariedade em
que a PSR encontra-se. Portanto, o índice é usado para revelar a prioridade de intervenção e o
destino dos recursos para amparar esses indivíduos. Entretanto, é notório que a falta de interesse
de alguns profissionais da saúde com a PSR colabora para o agravamento de doenças como
o alcoolismo, o HIV/AIDS, os problemas psiquiátricos e a hipertensão arterial. Conclusão: Isto
posto, é essencial que haja a ampliação de Consultórios na Rua para atender a PSR, um acesso
de qualidade e livre de preconceitos nas unidades básicas de saúde e, no pronto socorro. Nesse
viés, é de grande valia um trabalho interdisciplinar entre todos os profissionais que atuam com a
PSR, para conseguirem auxiliar em todos os âmbitos da vida dessa população.
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A vulnerabilidade na
esquistossomose quanto aos
aspectos epidemiológicos no
período de 2016 a 2020
Letícia Guerra Sampaio, Filipe Ferraz Magalhães, Thalisson Artur Ribeiro Gomides (Orientador),
Lilian Costa e Silva (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: esquistossomose, endemia, saúde pública.

Introdução: A infecção pelo S. mansoni, gera elevado ônus socioeconômico no Brasil e no mundo,
o que a torna um problema de saúde pública de considerável relevância. O Brasil se destaca
pela elevada incidência e prevalência da doença. Além disso, indivíduos que apresentam baixo
nível socioeconômico estão mais vulneráveis à infecção, fato que retroalimenta a prevalência
da doença. Objetivo: Analisar estudos sobre a prevalência e incidência da esquistossomose
no Brasil. Metodologia: Revisão de literatura através de artigos publicados entre 2016 e 2020
encontrados no PubMed e Google Acadêmico, utilizando os descritores: vulnerabilidade e
profilaxia na esquistossomose. Resultados: A magnitude da prevalência da esquistossomose está
associada ao ciclo doença-empobrecimento-pobreza com seu perfil epidemiológico pautado nos
determinantes sociais por abranger uma população indefesa e desprotegida por políticas públicas
eficazes. Nesse sentido, estima-se que existam cerca de 1,5 milhão de pessoas infectadas com
S. mansoni no Brasil e mais de 25 milhões vivendo em áreas com alto risco de transmissão,
predominando a morbidade da esquistossomose em homens até 50 anos de idade. Fato, que
justifica a maior mortalidade entre indivíduos do sexo masculino a partir dos 60 anos de idade. Vale
ressaltar que a positividade para esquistossomose caiu de 10,09% (1949-53) para 9,24% (197578) e atualmente no ano de 2018, está em 1,79% entre os escolares de 7 a 17 anos. Conclusão:
Apesar da conscientização da população mais jovem quanto a profilaxia da esquistossomose, não
houve redução da prevalência a um nível inferior a 5,0%, meta estipulada pelas ações de vigilância
epidemiológica. Dessa forma, torna-se urgente medidas profiláticas para o controle da doença a
fim de reduzir as taxas de morbimortalidade e os custos para a saúde pública.
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ST 10. Juventudes: diálogos
interdisciplinares sobre saúde,
direito e educação

Proponentes: Eunice Maria Nazarethe Nonato, Edmarcius Carvalho Novaes, Aline Valeria de
Souza
Ementa: Interessa à sessão temática produções que discutam juventudes enquanto construção
social, a partir da perspectiva da diversidade, enfatizando os contextos e particularidades dos jovens
no mundo, apoiado na singularidade da sua história, contextos sociais, de vida, percepção global
e produto de suas experiências de socializações. A proposta de diálogo interdisciplinar deverá
ser baseada nos eixos: saúde (com destaque aos aspectos biopsicossociais e epidemiológicos);
direito (a partir da perspectiva de direitos humanos, gestão de políticas públicas) e educação (na
relação com o saber, em distintos espaços, com metodologias de formação, considerando ainda
os aspectos relativos às diversidades de gênero, raça e classe social).
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Juventude e atuação social:
a relação dos jovens com os
problemas sociais
Brígida Crisóstomo da Silva, Vanessa Cristina Lopes, Julia de Paula Vieira (Orientador)

Palavras-chave: juventude, atuação, influência, cidadania

Introdução: A participação ativa dos cidadãos nas lutas sociais é critério fundamental para o
exercício da cidadania. A figura do jovem é indispensável a fim de garantir uma performance social
válida e atual em todos os aspectos. Os perfis juvenis se diferem em dois: dos que se interessam por
problemas sociais e dos que são apáticos às questões do dia a dia. Objetivo: Analisar a influência
do território de criação dos jovens para a formação de valores e comportamentos sociais, no intuito
de incentivar uma juventude ativa e consciente politicamente. Metodologia: Revisão bibliográfica
fundamentada no método exploratório dedutivo. Resultados: Dos artigos trabalhados se extrai
que o âmbito no qual o jovem foi criado afeta significativamente em sua forma de atuação social. A
relação entre juventude e política ora é comum e natural, outrora é indolente e alheia aos problemas
da vida cotidiana. Conhecer as raízes dos jovens e sua relação com a política é fundamental, a fim
de proporcionar uma análise de perspectiva e renovação de valores. Conclusão: O exercício da
cidadania é primordial para o desenvolvimento social, sendo ela o motor que protege a vida em prol
dos direitos humanos. A atuação ativa e contínua nos diversos cernes da sociedade garante que
a cidadania ultrapasse a teoria e o simples voto, concretizando-a positivamente para a evolução
coletiva. Os jovens, como representantes energéticos, são indispensáveis ao progresso social.
Nesse sentido, levando-se em consideração que a forma de criação interfere diretamente na
atuação social juvenil, políticas públicas devem ser criadas, incentivando o ingresso dos jovens em
lideranças políticas e proporcionando o desenvolvimento social hodierno a partir de uma afirmação
de bons valores e princípios na geração destes. Apoio: Faculdades Doctum de Caratinga
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Justiça restaurativa como meio
consensual de solução de
conflitos escolares
Camila de Almeida Miranda, Millene Millen

Palavras-chave: justiça restaurativa, solução de conflitos, educação, formas consensuais.

Introdução: As formas consensuais de solução de conflitos representam verdadeira alternativa
para solução de diferentes controvérsias sem a necessidade de buscar reparação de danos por
meio de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário. Um exemplo de meio autocompositivo de
resolução de conflitos na seara criminal é a justiça restaurativa, prevista na resolução 225/2016
do CNJ. Trata-se de um instituto relativamente novo no Brasil mas que, recentemente, vem sendo
usado de forma bem sucedida para apaziguar conflitos no âmbito escolar, especialmente em
instituições de ensino da educação básica localizadas em bairros com alto índice de violência e
vulnerabilidade. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo compreender a justiça restaurativa
como meio consensual de solução de conflitos no território escolar, estabelecendo novas formas
de lidar com a indisciplina e estimulando o protagonismo e a autoresponsabilidade dos jovens
discentes. Metodologia: Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica
descritiva, ancorada principalmente na obra de Howard Zehr. Resultados: Pesquisas recentes
vêm demonstrando que a utilização da justiça restaurativa em escolas estaduais e municipais
contribuem para a promoção de uma cultura de paz e que a existência de círculos restaurativos
estimula o reestabelecimento do diálogo, facilitando até mesmo o desenvolvimento de outras
práticas de caráter pedagógico entre os participantes. Conclusão: A justiça restaurativa não tem
como enfoque principal o passado, a punição por eventuais falhas cometidas, mas o futuro, por
meio da construção de novos caminhos e novas abordagens para os problemas. No contexto
escolar busca aproximar, de forma dialógica, os jovens envolvidos em conflitos, permitindo a todos
o direito de fala e incluindo nas práticas a família e comunidade.
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A violência contra crianças e
adolescentes: desafios para a
proteção e promoção de direitos
Denis Aurélio Lopes Ferreira, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: violência, adolescentes e crianças, proteção, promoção de direitos

Introdução: Inicialmente, no Brasil, tanto a criança como o adolescente não tinham seus direitos
salvaguardados, mas, pelo contrário, passavam por um lastro de intensas privações. A segregação
social por classes culminou, muitas vezes, na marginalização das crianças e adolescentes, fato
que perdura até hoje mesmo com as políticas públicas a partir do Estatuto da Juventude. Objetivo:
Identificar dados acerca da violência contra crianças e adolescentes, considerando o papel da
família no processo de integração da criança e do jovem na sociedade. Metodologia: Utilizouse a pesquisa bibliográfica e dados do Ministério dos Direitos Humanos. Resultados: O total de
denúncias relacionadas a violações de crianças e adolescentes foi de 80,4 mil em 2015, 76,1 mil
em 2016, 84 mil em 2017 e 76,2 mil em 2018. Os Estados brasileiros com maiores índices de
reclamações são o Distrito Federal, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas.
Os menores índices ficaram com os estados de Roraima, Amapá, Sergipe, Pará e Tocantins. O
que mais impressiona é que o perfil dos agressores é composto por 70% de parentes, o que inclui
pais, mães, padrastos etc. No ano de 2019, foram registradas 4,7 mil denúncias nos primeiros
quatro meses. O número é 19% inferior ao ano de 2018, cerca de 5,8 mil denúncias. Conclusão:
Conclui-se que, o combate à exploração psicológica ou física de crianças e adolescentes, não
deve se ater somente no foco das ruas, bairros, estradas ou qualquer outro ambiente externo,
mas, sobretudo no lar, principal meio deste grupo vulnerável, o qual necessita, principalmente, do
diálogo intrafamiliar, de forma a prevenir práticas e atos ofensivos à sua dignidade.
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Fatores que colaboram para o
aumento da tendência suicida
entre estudantes universitários no
Brasil
Karina Amaral Rabelo, Camila Hott Tavares, Elaine Carlos Scherrer Ramos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: suicídio, universitários, brasil e jovens.

Introdução: O suicídio é considerado a segunda principal causa de morte entre jovens com idade
entre 15 e 29 anos, sendo essa a faixa etária em que grande parte dos universitários se encontra.
O ingresso na universidade representa o início de uma fase de mudanças com responsabilidades
e diversas cobranças acadêmicas que podem repercutir na saúde mental do aluno. Objetivo:
Identificar os principais motivos das tendências suicidas entre os universitários. Metodologia:
Revisão narrativa da literatura, em que foram realizadas pesquisas nas bases de dados PUBMED,
SCIELO e MEDLINE, sendo analisados 8 artigos e selecionados 4 por se adequarem melhor ao
tema, tendo sido publicados nos últimos 5 anos. Resultados: A ideação suicida se relaciona às
perspectivas construídas ao longo da história de vida de cada indivíduo. Porém, o pensamento
suicida é aumentado de acordo com os fatores de risco, e esses fatores estão ligados à vida
em sociedade. Sendo assim, é possível associar o ambiente universitário como um ambiente
favorável ao desenvolvimento de pensamentos suicidas, visto que as constantes demandas e
pressões para oferecer resultados satisfatórios, ser sempre produtivo e se tornar um profissional
exemplar e bem-sucedido, faz com que o jovem não consiga ter uma boa qualidade de vida, o
que colabora para o surgimento de doenças psíquicas. Além disso, o convívio social faz com que
muitos jovens tentem ser aceitos em grupos sociais específicos e se submetam ao uso de drogas
ilícitas e bebidas alcoólicas, sendo estes fatores que aumentam a ideação suicida. Conclusão:
A discussão acerca do suicídio entre universitários é imprescindível devido ao elevado número
de casos atualmente, sendo que os principais motivos encontrados foram a pressão dentro da
universidade e o uso de substâncias que aumentam o pensamento suicida.
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O direito do consumidor
valadarense renegociar dívidas
diante dos impactos da pandemia
da Covid-19
Carolina Andrade Melo Guedes, Bárbara Trevizani Dutra, Luciano Souto Dias (Orientador)

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: direito do consumidor, renegociação de dívidas, covid-19.

Introdução: A cidade de Governador Valadares apresenta características propícias para ser
consideravelmente afetada pelos efeitos da pandemia, uma vez que possui o comércio como
relevante atividade econômica, fomentadora de sua economia e, em razão das medidas
preventivas à propagação do vírus, houve redução da atividade comercial. Objetivo: A pesquisa
tem a finalidade de analisar, à luz das normas consumeristas e da realidade pandêmica, o direito
do consumidor valadarense de renegociar dívidas diante dos impactos da pandemia causada pelo
novo coronavírus. Metodologia: O trabalho conta com pesquisa bibliográfica, a partir de consulta
a obras de Direito do consumidor, Direito Civil, jurisprudências, periódicos, sítios eletrônicos
e revistas jurídicas. Resultados: O Código de Defesa do Consumidor, além de possuir como
princípio a conservação dos contratos, explicitado em seu art. 51, § 2º, para a possibilidade de
revisão contratual não exige que o fato seja extraordinário ou imprevisível, nem mesmo apresenta
limite quanto à prestação pecuniária, uma vez que possui a finalidade de estabelecer o equilíbrio
contratual. Nesse sentido, a legislação consumerista adota a teoria da base objetiva, segundo
a qual basta que o fato superveniente altere a base objetiva na qual o contrato foi pactuado,
tornando-o excessivamente oneroso ao consumidor e restará legitimada a possibilidade de sua
revisão. Conclusão: Destarte, os efeitos da pandemia decorrente da doença covid-19 possuem
potencial para agravar a situação de superendividamento dos consumidores valadarenses, bem
como que, uma vez comprovada a situação fática de onerosidade excessiva nas disposições
contratuais, aliada à redução da capacidade econômica do consumidor valadarense em razão da
situação pandêmica, restará evidenciado o direito do consumidor requerer a revisão contratual.
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O papel do educador social na
promoção do voluntariado jovem
Leisiane Ferreira da Silva Oliveira

Palavras-chave: voluntariado jovem, cidadania, formação, educação, social.

Introdução: O presente estudo versa sobre o papel do educador social na promoção do
voluntariado jovem. O voluntariado jovem surge neste contexto de reestruturação das propostas
para a juventude católica no Brasil, tendo um caráter de universalidade e compromisso pela
formação da cidadania dos jovens brasileiros. Objetivo: Destacar o papel do educador social no
voluntariado jovem desde uma proposta de formação para a cidadania da juventude brasileira
contemporânea. Metodologia: A metodologia de pesquisa está composta de pesquisa natureza
exploratória, e bibliográfica. Os dados foram selecionados a partir de levantamentos em, estudos,
obras, artigos, autores que abordam sobre o voluntariado jovem. Resultados: O voluntariado é uma
contribuição para a transformação social diante do processo histórico desse país. O voluntariado
pode ser visto como um produto histórico presente desde a ação das instituições de caridade até a
ação política de transformação social em busca da justiça, fortalecimento dos laços comunitários,
sensibilização social e o sentimento de responsabilidade pessoal para a mudança da sociedade.
O voluntariado jovem surge como uma proposta atualizada e estimuladora de transformação da
sociedade, ao mesmo tempo política, na formação para a juventude para compromisso social.
Conclusão: Dessa forma, a busca de um voluntariado centrado no educativo, têm o propósito de
atender as demandas das diferentes juventudes, sendo centrada no educativo. Com essa postura
pedagógica e social, há possibilidade de oferecer ao jovem uma escolha de engajamento que seja
integral do ponto de vista humano, profissional, social e educativo. A educação para o voluntariado
pode ser uma alternativa consciente e política na formação de cidadania da juventude brasileira
contemporânea. Apoio: Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI
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Programa Bolsa Família e
Segurança Alimentar e Nutricional
no Brasil: uma revisão integrativa
de literatura
Jerônimo Gregório da Silva Neto, Gisele Viana de Moura, Mateus Cunha de Sousa, Ellery Henrique
Barros da Silva (Orientador)

Palavras-chave: segurança alimentar e nutricional, programas de nutrição, programas e políticas
de nutrição e alimentação.

Introdução: Em 2004 foi criado O Programa Bolsa Família (PBF), pelo Governo Federal (GF)
que concede benefícios às famílias consideradas em situação de extrema pobreza, quando o
rendimento por pessoa é inferior a R$ 85,00, e de pobreza, quando superior a R$ 85,00 e inferior
a R$ 170,00 (valores referentes a maio de 2016). Objetivo: Verificar na literatura científica os
impactos do Programa Bolsa Família (PBF) na promoção da segurança alimentar e nutricional no
Brasil. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica na modalidade revisão
de literatura integrativa sobre o programa bolsa família e segurança alimentar e nutricional no
Brasil. Bases eletrônicas usadas: Scielo e Google acadêmico, em agosto de 2020. Descritores
e combinações utilizadas: “Segurança alimentar e nutricional” e “Programas de nutrição”. Os
critérios para a escolha foram: artigos originais, publicados nos últimos cinco anos, em português
e inglês, referentes à temática. Resultados: foram selecionados 10 estudos, dos quais cinco
concluíram que o PBF teve um impacto positivo na segurança alimentar e nutricional das famílias
beneficiárias. Entretanto, três estudos constataram um aumento do consumo de alimentos de
maior densidade calórica e baixo valor nutritivo. Essa mudança no hábito alimentar é um fator de
risco para o desenvolvimento do sobrepeso, obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis.
Conclusão: O aumento na aquisição de alimentos não necessariamente indica diminuição da
insegurança alimentar das famílias. A garantia exige programas que contemplem tanto o combate
à desnutrição quanto ao sobrepeso e à obesidade. Programas de distribuição de renda, como o
PBF, podem contribuir mais efetivamente para o bem-estar nutricional dos beneficiários quando
combinados com outros tipos de intervenções, como ações de promoção de alimentação
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O trabalho artístico infantil: inovações no
panorama de proteção ao trabalho artístico
do menor presentes no Projeto de Lei nº
3974/12 e demais projetos apensados
Victória Rodrigues Silva, Diego Jeangregorio Martins Guimaraes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: trabalho infantil; direitos das crianças e adolescentes; análise de projeto de lei;
pl 3974/12

Introdução: O trabalho infantil artístico é objeto de controvérsias no cenário jurídico brasileiro. Isso
muito em razão da falta de um disciplinamento normativo específico que seja capaz de estabelecer
critérios precisos para o exercício regular dessa atividade profissional por crianças e adolescentes.
Atualmente tramitam no Congresso Nacional, o Projeto de Lei 3974/12, bem como 8 projetos de
lei apensos. Objetivo: Verificar as inovações que os projetos de lei pretendem trazer no panorama
do ordenamento jurídico acerca do trabalho artístico do menor. Metodologia: Na metodologia,
além do procedimento de pesquisa bibliográfica, foi realizada análise documental, especialmente
no conteúdo dos projetos de lei. Resultados: Verificou-se que, em linhas gerais, os projetos de
lei pretendem um deslocamento da competência de autorização do trabalho artístico do menor,
do Juiz da Infância e da Juventude, para a Justiça do Trabalho. Além disso, pretende-se a fixação
de critérios, ora mais objetivos, ora mais imprecisos, para a concessão dessas autorizações.
Contudo, questiona-se a eficiência e a constitucionalidade das modificações pretendidas, uma vez
que a Justiça do Trabalho não possui mecanismos para realizar o acompanhamento psicossocial
das crianças e adolescentes que desempenhem trabalhos artísticos. Além do mais, a CF/88 veda
o exercício do trabalho ao menor de 16 anos, salvo ao maior de 14 anos na condição de aprendiz.
Nesse sentido, qualquer texto legislativo que disponha de forma diversa, está contrário à luz
constitucional. Conclusão: Apesar do esforço e da necessidade das inovações propostas pelos
projetos de lei no ordenamento, a regulamentação da questão em âmbito infraconstitucional não
cristaliza as controvérsias acerca do tema, na medida em que, são manifestamente contrárias ao
texto constitucional. Apoio: UNIVALE
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Projeto ACJC: A ponte para a
visibilidade da juventude e a
re(construção) social no bairro
Turmalina
Letícia Lima Morais Carvalho, Luiza Carvalho de Castro, Julia Cristina Ferreira Reis, Braulio De
Magalhaes Santos (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: direitos fundamentais; invisibilidade; jovens; turmalina.

Introdução: Os Direitos Fundamentais à saúde e à educação asseguram a existência digna e a
promoção da justiça social. Nem sempre isso ocorre, levando alguns jovens a viverem uma vida
de sofrimento, tornando-os cada vez mais invisíveis. É essa invisibilidade aqui discutida. Tratase dos contextos e da percepção de mundo dos jovens do bairro Turmalina a partir do projeto de
extensão conhecido por “Ação, Cidadania, Juventude e Comunidade”. Objetivo: Colaborar com
a democratização do acesso aos serviços básicos do bairro, junto a Estratégia Saúde da Família,
o Instituto Nossa Lar e o Centro de Prevenção. Promover a reflexão dos jovens, contribuindo
para uma articulação desse grupo, a fim de vencer as desigualdades ocasionadas pela omissão
do poder público. Metodologia: O ACJC, junto a outras entidades do local, promove eventos,
palestras e debates de temas trazidos pela comunidade. Toda a dinâmica realizada serve como
base para a re(construção) do bairro pelos próprios moradores, uma vez que há a criação de
espaços interativos, como bibliotecas além de cursos e rodas de conversas, rumo ao protagonismo
da juventude. Resultados: Pode-se perceber uma maior articulação das instituições, com a criação
de uma rede mais forte e um maior engajamento dos jovens. As ações foram frutíferas, indo desde
visitas ao cinema e áreas centrais da cidade, até a criação de cursos e eventos, além de atividades
para a prevenção ao COVID 19, como a distribuição de álcool e máscaras. Conclusão: Rumo à
visibilidade os obstáculos são muitos, uma vez que não se tem todo o amparo necessário do poder
público e depende da união entre as Instituições atuantes do Turmalina e da juventude. Porém,
com trabalho mútuo, os jovens terão maiores perspectivas e perceberão a Universidade como
uma aliada do desenvolvimento.
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Juventude, saúde e
acautelamento: uma revisão
sistemática
Lorrayne Batista de Morais, Karolyne Stefane Freitas Soares, Aline Valeria de Souza (Orientador),
Edmarcius Carvalho Novaes (Coorientador), Eunice Maria Nazarethe Nonato (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: acautelamento; juventude; adolescente; saúde.

Introdução: O jovem em acautelamento é considerado um sujeito cumprindo medida
socioeducativa de privação de liberdade. Ainda que em situação de conflito com a lei, de acordo
com a legislação brasileira, o adolescente possui direito garantido à atenção e assistência à
saúde. Objetivo: Investigar e analisar os estudos sobre juventude, saúde e acautelamento, bem
como conhecer o perfil das publicações a fim de verificar possível interdisciplinaridade acerca
do tema. Metodologia: Foram consultadas nas plataformas de pesquisa CAPES- Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, BVS- Biblioteca virtual em saúde e SCIELOScientific Electronic Library Online, artigos completos em português, publicados entre os anos de
2010 a 2019 com os descritores: saúde, acautelamento e juventude. Resultados: Após avaliação
e pré-seleção dos estudos, foram designados vinte e quatro (24) artigos que correspondiam aos
requisitos, dos quais 38% possuem caráter interdisciplinar nas áreas do conhecimento: saúde,
educação, psicologia e ciências sociais. Entretanto, a maioria dos estudos avaliados (62%) dispõe
de publicações disciplinares. O objetivo prioritário dos estudos analisados foi identificar e analisar
o perfil do jovem inserido no cenário do acautelamento, a interferência da Medida Socioeducativa
na saúde, assim como os direitos garantidos no processo de infração e reabilitação. Conclusão:
A análise sistemática da literatura possibilitou identificar as repercussões da privação de liberdade
na saúde dos jovens por diferentes olhares, indicando que a interdisciplinaridade pode ser um
novo modo de compreender questões relacionadas à juventude privada de liberdade sendo um
caminho que buscará respostas para a complexidade do tema. Apoio: FAPEMIG
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Discussões teóricas e práticas
sobre urgências em saúde na
vivência de jovens acautelados
Gabriel Nascimento Rodrigues, Mariana da Fonseca Almeida, Aline Valeria de Souza (Orientador),
Edmarcius Carvalho Novaes (Coorientador), Eunice Maria Nazarethe Nonato (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação em saúde; violência; urgências; juventude.

Introdução: A medida socioeducativa de privação da liberdade é descrita pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente como uma das medidas que responsabilizam jovens pelo cometimento de atos
infracionais. A violência majoritariamente faz parte de um contexto cotidiano no qual esses jovens
estão inseridos. Objetivo: Analisar o conhecimento prévio dos adolescentes acautelados sobre
Suporte Básico de Vida, e agregar o ensino prático a partir da realidade do grupo. Metodologia:
Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado no contexto das urgências
de maior proporção em jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, a partir do ATLAS de
violência 2019. O treinamento foi realizada nos dias 12/08/19 e 14/08/19 no Centro Socioeducativo
São Francisco de Assis em Governador Valadares, Minas Gerais. Resultados: Foram abordados
assuntos como traumas por arma de fogo e arma branca, que em consonância com dados
divulgados no Atlas da Violência 2019 apresentaram maior índice de mortalidade, entre jovens na
faixa etária de 15 a 20 anos. Sendo o Atlas um instrumento norteador da realidade social dos jovens
acautelados. A metodologia utilizada trouxe mais dinamicidade e participação dos adolescentes
que relataram experiências de urgências no território de origem e ou durante o acautelamento.
Conclusão: Tal atividade é importante, pois implica diversas situações onde a noção de primeiros
socorros é fundamental para a sobrevivência e longevidade desses jovens. A inserção do acadêmico
de enfermagem em projetos sociais permite o fortalecimento das práticas assistenciais além do
reconhecimento dos diversos espaços de atuação profissional. Apoio: FAPEMIG
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A efetividade das políticas
públicas na redução da violência
e exclusão de jovens em situação
de vulnerabilidade
Patrícia Dione Corrêa Siman, Renata Bernardes Faria Campos, Maria Celeste Reis Fernandes de
Souza, Sueli Siqueira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: violência, políticas públicas, efetivação, juventude

Introdução: A violência é um problema social alarmante no Brasil, segundo dados da ONU o
Brasil concentra 9% dos homicídios cometidos no planeta na última década, por essa razão ocupa
um amplo espaço de discussão na mídia, academias e na sociedade de modo geral. Os jovens
constituem uma parcela significativa dessa estatística, e políticas públicas que atendam essa parcela
da população são extremamente necessárias. Objetivo: O objetivo central desse artigo é relacionar
as políticas públicas elaboradas nos últimos 20 anos e verificar os entraves para sua efetividade
e redução da violência entre jovens de 14 a 25 anos, em vulnerabilidade social no distrito de
Perpetuo Socorro, município de Belo Oriente, Minas Gerais. Metodologia: A metodologia utilizada
para realização do estudo foi pesquisa documental e entrevistas com profissionais atuantes em
políticas públicas nesse território. Resultados: Os resultados preliminares demostram a existência
de políticas públicas nas áreas de assistência social, educação e saúde. Estas políticas básicas
ofertam serviços que apresentam objetivos e ações que possibilitam o atendimento da população
as quais são destinados, contudo sua efetividade esbarra na falta de verbas, aparelhamento dos
órgãos responsáveis e ineficácia das políticas básicas tais como: acesso à educação de qualidade,
qualificação profissional, atendimento básico à saúde, condições adequadas de moradia, dentre
outros. Conclusão: A análise das políticas e programas e as dificuldades na sua implementação
plena de modo a atingir seus objetivos permite concluir que existe uma diversidade de causas que
impedem a efetivação das políticas de atendimento à juventude em situação de vulnerabilidade,
sendo a exclusão, preconceito e falta de acesso à educação e qualificação profissional os principais
empecilhos. Apoio: UNIVALE
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A prisão civil do devedor de
alimentos e a dignidade da
pessoa humana
Thais Pereira da Silva Sfalsini

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: prisão civil; alimentos; dignidade da pessoa humana; meios coercitivos; cláusula
pétrea.

Introdução: Um tema de muita relevância jurídica e polêmico é a obrigação alimentar. Isso porque,
atualmente no ordenamento jurídico pátrio somente se admite a prisão civil do indivíduo inadimplente
com as prestações da obrigação de prestar alimentos. Trata-se de dever do alimentante em adimplir
uma obrigação frente ao alimentado, buscando-se conferir a este último um mínimo existencial,
pois sem os alimentos há uma inviabilidade de a pessoa se manter viva de forma digna. Ademais,
é de salientar que o princípio da dignidade humana, como não poderia deixar de ser, encontrase como fundamento da prestação, assim como das limitações da obrigação ao alimentando.
Objetivo: Nesse cenário, questiona-se bastante na doutrina acerca da possibilidade de substituição
da pena de prisão civil em busca de melhores resultados para o pagamento da pensão em atraso,
em contraponto com a análise da prisão civil do devedor de alimentos e a dignidade da pessoa
humana. Argumenta-se, ainda, que a possibilidade de outras medidas coercitivas serem adotadas
visa uma maior celeridade processual. Metodologia: Utilizou-se de pesquisa bibliográfica, assim
como de um estudo sistemático da legislação a respeito do assunto. Resultados: A previsão da
prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia
tem sede Constitucional (art. 5º, LXVII, CF/88). Ademais, trata-se de um direito fundamental do
alimentando e, portanto, cláusula pétrea, nos termos do art. 60, §4º, IV, da CF/88. Conclusão: No
processo civil brasileiro há uma grande inadimplência, pois ainda que o indivíduo consiga um título
executivo, os meios coercitivos existentes não são tão eficazes, a exceção da prisão civil, pois se
trata de gravame proporcional à inadimplência da obrigação Apoio: UNIVALE
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Direitos sexuais e reprodutivos:
vivenciando a educação em saúde
com adolescentes
Nayanne Victória Sousa Batista, Francisca Joice Souza Silva

Palavras-chave: educação em saúde, adolescentes, sexualidade, enfermagem.

Introdução: A adolescência é uma fase caracterizada por mudanças e transformações fisiológicas,
psicológicas e sociais. Considerada uma transição entre a infância e a vida adulta e é justamente
nesse período onde a experiência da sexualidade torna-se presente. Cabe aos jovens conhecer
seus direitos sexuais e reprodutivos, pois estes são sujeitos da transformação social e devem
vivenciar a sexualidade livre de discriminação. Destaca-se então a importância da educação em
saúde para esse público, nesse momento da vida onde dúvidas e incertezas se fazem presentes.
Objetivo: Relatar a experiência da educação em saúde sobre direitos sexuais e reprodutivos para
adolescentes. Metodologia: Estudo descritivo, tipo relato de experiência, com estudantes de uma
escola de Ensino Médio do município de Portalegre-RN. Foram utilizados projetor para explanação
do assunto inicialmente, em seguida realizada divisão de quatro grupos para elaboração de
questionamentos pelos estudantes e ao final a ação foi avaliada destacando os pontos positivos,
negativos e as sugestões para temas futuros a serem abordados. Resultados: Foi possível estimular
o pensamento crítico sobre questões que ainda são consideradas tabus entre esses indivíduos e
na sociedade. Houve participação e curiosidade em ouvir e falar sobre o assunto, além de provocar
reflexão sobre a importância de respeitar o outro e suas decisões, o que tornou a atividade mais
positiva. As metodologias utilizadas de forma ativa promoveram maior envolvimento dos alunos na
ação. Conclusão: Discutir a sexualidade e os direitos sexuais e reprodutivos com os adolescentes
se faz necessário para que vivam suas experiências informados e livres de preconceitos, e a
educação em saúde se configura como uma ferramenta de construção de saberes que permite a
reflexão e autonomia desse público.
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ST 11. Gênero e diversidade
sexual: direito, educação, saúde,
movimentos sociais, sujeitos e
processos

Proponentes: Edmarcius Carvalho Novaes, Murilo Ramalho Procopio, Ana Cristina Marques
Lemos
Ementa: A presente sessão temática aborda as perspectivas culturais, sociais e históricas que
discutem as (re)configurações de sexualidade; do feminismo; da saúde; dos direitos reprodutivos,
políticos, geracionais, familiares e laborais; das homossexualidades, identidades e subjetividades;
da comunicação; das formas de associação; da violência, todas agrupadas sob o enfoque de
gênero. O objetivo é provocar debate sobre a pertinência desse campo, ampliando contribuições
sobre os estudos das relações de gênero e sexualidade, a partir de recortes epistemológicos que
envolvam classe, etnia, aspectos comunicativos – mídia e arte e as relações de imaginários e
estereótipos – e das inter-relações sociais e de movimentos sociais, urbanos e rurais, que pautem
demandas afetas.
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A leitura literária e a mulher
privada de liberdade: um estudo
realizado na APAC Feminina de
Governador Valadares
Luciana Ribeiro Guimaraes, Nádia Maria Jorge Medeiros Silva (Orientador)

Palavras-chave: mulher, cárcere, leitura literária

Introdução: O direito à educação é para todos, inclusive para pessoas privadas de liberdade em
instituições prisionais. Analisar as condições e os reflexos dessa educação ofertada no cárcere
é de suma importância para que esse direito seja garantido e ofertado de forma eficiente ao
indivíduo preso. O exercício da leitura é usual nas práticas educacionais de modo geral, inclusive
no ambiente escolar carcerário. Ler, numa perspectiva mais complexa que a simples decodificação
do código linguístico, é instrumento importante também para o processo educacional do sujeito
encarcerado, especificamente para este estudo, mulheres presas. Objetivo: Refletir a respeito
das relações que podem ser estabelecidas entre a mulher encarcerada e a leitura literária no
ambiente prisional, restringindo o estudo às mulheres presas na APAC (Associação de Proteção
e Assistência ao Condenado) feminina da cidade de Governador Valadares, MG. Metodologia:
Trata-se de pesquisa qualitativa, cuja construção de dados se faz através do cruzamento de
dados gerados por entrevista semiestruturada; sequência didática desenvolvida por meio de
textos literários e registros em diário de campo, feitos através de observação. Entretanto, em
consequência da pandemia de corona vírus, que provocou a suspensão das atividades no campo
de pesquisa, alterações foram necessárias. A construção dos dados está sendo feita através de
questionário e de sequências didáticas de textos literários. Resultados: Os resultados são ainda
parciais, uma vez que a pesquisa se encontra em andamento. Conclusão: O que se percebe até
o momento é que a mulher presa lê por vários motivos. O principal deles é a diminuição de pena,
através da recomendação do CNJ, 2013, que garante ao preso oportunidade de remição por
leitura. A mulher presa também lê por evasão e por lazer dentro do ambiente prisional.
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A segregação exercida pelo
Catolicismo em virtude da
legitimação das uniões
homoafetivas
Kelly Ramos do Rosário

Palavras-chave: catolicismo brasileiro, homoafetividade, moral.

Introdução: Desde tempos em que o Brasil era colônia de Portugal contempla-se o influxo da
Igreja Católica nos âmbitos do espaço público. Historicamente e por longo período, igreja e
Estado mantiveram uma relação de fusão, o que consequentemente resultou numa reprodução
de valores morais do catolicismo na legislação pátria. Neste contexto, ressalte-se que a doutrina
católica recorrendo a moral cristã exercida em nome de Deus, valora o que é moral e imoral, dita
condutas que agradam ao criador. Por meio da sua influência consolidada acabam por enculturar
no espaço coletivo, familiar e social, “verdades absolutas”, moldando ética e moralmente o ser
humano. Igualmente, por meio da catequização apresenta um discurso contrário às relações
homoafetivas condenando qualquer união que não seja a definida como “normal”. Objetivo: Analisar
documentos do seu magistério que orientam ao repúdio de tais uniões, cite-se, o Catecismo da
Igreja Católica e às orientações da Congregação para Doutrina da Fé de 2003. Metodologia:
Método experimental, técnica pesquisa documental. Resultados: Demonstrar o desrespeito e a
negação propagada pelo catolicismo no que se refere a homoafetividade. Conclusão: Ambos
documentos condenam a prática ou mesmo a união de pessoas do mesmo sexo,o primeiro dispõe
que os “atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, contrários à lei natural e em
nenhum caso podem ser aprovados”no tocante ao segundo, esta emitiu um documento contrário
ao reconhecimento legal da união entre pessoas do mesmo sexo, utilizando-se de termos como
“tais uniões são nocivas a um reto progresso da sociedade humana”, “deve haver oposição clara
a seu reconhecimento”. Desta feita, afirma-se que enquanto a Igreja exercer influências sobre o
que é moralmente certo e aceitável a homoafetividade continuará a ser combatida e reprovada.
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Discriminação da mulher no
mercado de trabalho: uma revisão
sistemática
Denise Rodrigues Alves, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientador), Renata Bernardes
Faria Campos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: trabalho, preconceito, discriminação, mulher e gênero

Introdução: Introdução: O mercado de trabalho carrega, historicamente, marcas da desigualdade
entre homens em mulheres. Objetivo: Objetivo: Identificar artigos sobre discriminação da mulher
no mercado de trabalho nos últimos 10 anos. Metodologia: Metodologia: Foi realizada, em junho
de 2020, uma revisão sistemática de artigos científicos, revisados por pares, com publicação entre
2010 e 2020. Para tal, utilizou-se do portal CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior) com inserção das seguintes palavras-chave e boleanos: na lacuna “assunto”, a
palavra-chave “trabalho” e na lacuna “qualquer”, (preconceito OR discriminação) AND (mulher OR
gênero). Resultados: Resultados: Foram identificados 36 trabalhos, porém 12 foram excluídos
desta análise por se tratarem de questões do Direito do Trabalho que afetam ambos os sexos
e não somente as mulheres. Dos 24 que restaram como objeto de análise, foram localizados 9
artigos ligados à discriminação da mulher, seja pela diferença salarial em relação aos homens, seja
pela divisão sexista do trabalho, ou ainda pela dificuldade de conciliar atividades laborais com os
afazeres domésticos, exigindo da mulher o exercício de duplas ou triplas jornadas. Também foram
localizados 5 artigos sobre categorias específicas: policiais (1), engenheiras (2) e profissionais de
enfermagem (2). Cinco artigos estavam relacionados à vulnerabilidade das mulheres migrantes e
o trabalho doméstico. Também foi verificada a produção científica com foco na atuação feminina
em outros países: Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha e Nicarágua, sendo um artigo de cada.
Conclusão: Conclusão: Identificou-se que há variada produção científica que discute o preconceito
sofrido pela mulher no mercado de trabalho no Brasil e exterior, sendo relevante tal produção em
virtude da latente desigualdade de gênero. Apoio: CAPES
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A marginalização do homem no
movimento feminista
Kristopher Stanhislaw Gonçalves Kretli

Palavras-chave: gênero, feminismo, homem

Introdução: O movimento feminista surge a partir de ideias modernas oriundo do pensamento
iluminista, com a Revolução Francesa e Americana, com a reivindicação de direitos sociais e
políticos, com maior foco na luta sufragista, através de uma mobilização de várias mulheres pelo
mundo. O questionamento da interação de homens com o movimento feminista pode aparentar,
em um primeiro momento, algo inusitado e inédito. Tal impressão é justificada, por um lado, pelo
pequeno número de homens que se põe em público, de maneira organizada ou não, com ideias de
reivindicação de identidade política feminista. Entretanto, vê-se uma crescente nos últimos anos
do debate público com enfoque nesse tema, podendo ser em encontros acadêmicos, da militância,
em atos públicos ou em meios virtuais de comunicação como sites, blogs e redes sociais. Objetivo:
Questionar a participação do homem como sujeito atuante do meio de militância feminista.
Metodologia: A observação de noticias e produções acadêmicos que rodeiam o movimento é de
suma importância. Será analisado como os militantes feministas recebem os homens em posição
de sujeito atuante no movimento e como autores clássicos tratam dessa questão. Resultados: É
quase inexistente a literatura acadêmica feminista que trate da atuação do homem no movimento
feminista, mas também da simples relação do homem como movimento. Ao pesquisar “Homem
e gênero” no site de pesquisas Google, não se encontra resultados significativos para entender a
questão do homem e do combate á desigualdade de gênero. Conclusão: Apesar do movimento
feminista ser protagonizado por mulheres, o debate da participação ativa do homem em suas
pautas pode acabar por implementar a atuação do movimento e como ele é visto pelos demais que
ainda não possuem ciência dos efeitos da desigualdade de gênero.
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Igualdade de gênero e cargos
diplomáticos no Brasil: uma
analise à luz da dominação
masculina de Bourdieu
Daniel Júnior Rodrigues Alvarenga, Camila de Almeida Miranda (Orientador)

Palavras-chave: dominação masculina; hegemonia; gênero.

Introdução: No Ministério das Relações Exteriores até em 1918 não existia nenhuma mulher que
ocupasse cargos na diplomacia: a primeira foi a Maria José de Castro Rebello. Com a unificação
das carreiras consular e diplomática, em 1938, a entrada de novas servidoras foi proibida. Dezoito
mulheres haviam ingressado até aquele ano, quando se definiu que o concurso passaria a ser
privativo para homens. Objetivo: Buscou-se através desse trabalho apresentar um debate sobre as
relações e a presença de mulheres na carreira diplomática do Brasil, em um cenário de hegemonia
masculina. Metodologia: Utilizou-se como procedimento metodológico a pesquisa descritiva
qualitativa, bem como revisão de literatura pertinente à temática. Resultados: Somente em 1954 a
política discriminatória de acesso à carreira diplomática foi abandonada de forma definitiva. Outros
obstáculos jurídicos que prejudicavam a presença feminina no Itamaraty foram removidos ao longo
do século XX, entre eles a proibição de casamento entre diplomatas e servidores públicos e, depois,
o fim da proibição de casais de diplomatas de servirem no mesmo posto, a qual, normalmente,
levava a mulher a licenciar-se de suas funções para acompanhar o cônjuge.A representatividade
feminina na carreira ainda é relativamente baixa. Em 2019, 366 mulheres integram o quadro de
diplomatas do Itamaraty, composto de 1576 servidores representando 23% do total. Conclusão:
Levando-se em conta o que foi observado existem alguns espaços que reafirmam a supremacia
masculina nas instituições sociais como na escola, igreja, e até no próprio Estado, conforme
apresentado, configurando assim o que Bourdieu chama de dominação masculina.
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Entre “esperar” e “fornicar”:
trajetórias afetivo-sexuais entre
jovens evangélicos e evangélicas
“desigrejados/as”
Tatiana Bezerra de Oliveira Lopes, Alinne de Lima Bonetti (Orientador)

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina

Palavras-chave: trajetórias afetivo sexuais; jovens; evangélicos

Introdução: Entre “escolher esperar” e “fornicar” existe uma série de tensionamentos. Esta pesquisa
parte do entendimento de que, para a doutrina tradicional cristã, é imperativo que se preserve
a castidade, ou, ao menos, performá-la. A “espera” a que esse trabalho se refere consiste na
abstinência sexual antes do casamento, a partir da ideia de “santidade”. Sua antítese, a “fornicação”,
carrega consigo a marca do “pecado”, das práticas sexuais fora do matrimônio. Objetivo: A proposta
desta pesquisa é etnografar estes tensionamentos entre narrativas, aparamente contraditórias,
de “pureza sexual” versus “pecado sexual”, e as trajetórias afetivo-sexuais de jovens de fé cristã
evangélica que estejam “desigrejados”. Sendo assim, este trabalho buscará discursos de adesão e
resistência ao dogma sexual de conduta entre jovens que integraram igrejas evangélicas brasileiras,
mas que romperam com o vínculo institucional. Metodologia: Para tanto, minha experiência
pessoal enquanto “desigrejada”, aliada ao uso do método autoetnográfico, me possibilita tecer
narrativas produzidas pela agência entre fé, corpo, desejo e sexualidade, a partir de minha própria
história de vida e a de minhas/meus interlocutoras/es. Resultados: As trajetórias etnografadas
servirão à análise das crenças e religiosidades afetadas pelos tensionamentos entre os discursos
dogmáticos e outras experiências no exercício da sexualidade, vivenciadas em diferentes períodos
das biografias descritas, em outros termos, “dentro” e “fora” da igreja. Conclusão: A proposta é
refletir de que modo a passagem pelo ambiente religioso ecoa nas trajetórias afetivo-sexuais dos
sujeitos entrevistados, por meio do controle e da gestão do prazer, mesmo quando estes sujeitos
estão fora de suas instituições de origem. Apoio: CNPq
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A influência da masculinidade
hegemônica nas diversas formas
de violência
João Pedro Teixeira de Faria Viana, José Kleider Franco Torres Júnior, Lucas Teixeira Aguiar

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: masculinidades, violência, estudos de gênero.

Introdução: O feminismo se configurou como um importante movimento contestador das
hierarquias e violências de gênero, sobretudo a partir dos gender studies. Dentro destes estudos,
o questionamento acerca das masculinidades contribuiu para a compreensão das influências
hegemônicas nas diversas instâncias sociais, como, por exemplo, a relação entre as violências
de gênero e os comportamentos legitimados historicamente. Objetivo: Assim, o presente trabalho
tem por objetivo identificar a influência da masculinidade hegemônica na perpetuação de discursos
e práticas violentas. Metodologia: A partir de uma pesquisa quantitativa e básica, buscou-se a
leitura artigos e livros de autoras e autores que abordam as questões de gênero, sobretudo nos
últimos anos, para relacionar a realidades sociais cada vez mais evidentes. Resultados: Desse
modo, percebe-se que, mesmo com as lutas pela emancipação feminina, a violência contra a
mulher é uma realidade recorrente; além disso, a lgbtfobia e outras formas de violência possuem
traços marcados por comportamentos abusivos e agressivos realizados por homens. Ademais,
segundo os números referentes à taxa de mortalidade masculina em Minas Gerais nos últimos
anos, as principais causas estão relacionadas a acidentes de trânsito, violência interpessoal e
autolesão, o que se liga aos riscos dos comportamentos impostos aos homens, como a necessidade
de provar sua virilidade e se colocar em situações de risco. Conclusão: Portanto, diante dos
estudos realizados, nota-se que a masculinidade hegemônica causa danos sociais até mesmo
aos próprios homens que se submetem às imposições e que, os estudos acerca dessas situações
se configuram como importantes mecanismos de desconstrução das hierarquias pautadas em
gênero e na dominação masculina que historicamente se institucionalizou na sociedade.
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(Des)igualdade de gênero: uma
análise da pensão alimentícia
entre ex-cônjuges
Alessandra Rodrigues Ortega

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: efetividade, igualdade, pensão, alimentos, ex-cônjuges.

Introdução: É indiscutível que o advento da Constituição Federal de 1988 evidenciou em todos
os ramos do direito o ser humano e sua dignidade, especialmente, considerou a igualdade entre
o homem e a mulher. Contudo, embora a Lei tenha positivado a igualdade entre os gêneros,
a realidade pode não se encontrar adequada à formalidade prevista. Objetivo: Identificar se
a igualdade de gênero, consolidada pela CF/88 e recepcionada pelo Código Civil, se aplica
atualmente em relação à pensão alimentícia entre ex-cônjuges. Metodologia: Estudo qualitativo
através da revisão literária, analise doutrinaria e de legislação. Resultados: A igualdade de gênero
apresentada no art.5º, I da CF/88 não se aplica integralmente no direito de família, principalmente,
no que tange à pensão de alimentos entre ex-cônjuges. Desde o Código Civil de 1916, o pagamento
desta pensão se dava pela incapacidade relativa da mulher para a realização de atos na vida civil,
que ratificava, consequentemente, sua dependência ao homem e fazia jus ao merecimento dos
alimentos. Entretanto, o Código Civil de 2002, em seu artigo 1704, ao garantir ao homem o direito
de receber tal pensão, com o fim de fazer valer a igualdade, apenas ampliou as desigualdades
entre os gêneros, haja vista que, em nenhum momento da história, o homem foi impedido ou
incapacitado legalmente e/ou socialmente para realizar os atos na vida civil, bem como nunca
limitaram sua autonomia. Conclusão: Identifica-se a não efetivação do princípio da isonomia, visto
que, ao ser ampliado ao homem este direito, o Código Civil não fez vigorar a igualdade material
pois tratou os desiguais de maneira igual, não observando suas desigualdades. Ademais, segundo
a OMT mulheres recebem 20% a menos que os homens, o que deixa nítido como a sociedade os
trata diferente, não devendo, assim, a lei os tratar de maneira igual Apoio: UNIVALE
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A situação de violência contra
a mulher no Estado de Goiás:
indicadores para além da
realidade
Diego Afonso Pereira Macedo, Ana Luiza Barros Parreira, Luísa Oliveira Amorim, Julia do Carmo
Santos, Daniel Cavalcante Fonseca

Palavras-chave: violência, mulher, gênero, goiás.

Introdução: A violência contra a mulher é uma condição presente em todas as épocas da
humanidade. Em meados de 1980, diversos dispositivos foram criados numa tentativa de lidar
com a questão. Desde então estudos puderam ser realizados, observando os dados apresentados
tanto na esfera da saúde pública quanto criminal. Entretanto, até onde estes dados refletem a
realidade? Objetivo: Demonstrar que os que os dados sobre a violência contra a mulher no Estado
de Goiás, apesar de alarmantes, estão aquém da realidade. Metodologia: Trata-se de um ensaio
científico em que se buscou a análise e a reflexão sobre a violência contra a mulher no Estado de
Goiás. Foram utilizados dados referentes aos anos de 2003 à 2016, em estudos que apresentaram
os registros das Delegacias de Polícia do Estado de Goiás e da Delegacia de Defesa da Mulher
de Goiânia e ainda, no Boletim Epidemiológico da Vigilância Epidemiológica de Violências e
Acidentes de Goiás, no “Mapa da Violência de 2015”, no “Painel Observa Gênero 2016” e em
dados do IBGE. Resultados: Em 2010, foram registradas 3.114 ocorrências tipificadas na “Lei
Maria da Penha” em Goiás. Grande parte das mulheres agredidas não denunciaram a maioria das
agressões anteriores. Em 2015, 43,9% dos municípios goiânios não notificaram a violência contra
a mulher, principalmente no interior do Estado. Entre 2003 e 2013 houve um crescimento de 60,9%
na taxa de homicídio de mulheres em Goiás, também predominantemente nas cidades do interior,
evidenciando a “interiorização da violência”. Conclusão: Apesar de alarmantes, diversos fatores
apontam para uma realidade ainda pior em relação à violência contra a mulher em Goiás. Destacase a falta de denúncias por parte das mulheres e a subnotificação das agressões ocorrendo
principalmente no interior do Estado, onde há um aumento no número de casos.
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Discriminações no atendimento
da comunidade LGBT na área da
saúde
Alanna Lindolfo Pitol Araujo, Mariana Pinheiro Caldas, Isadora Nunes Ribeiro, Edmarcius Carvalho
Novaes, Aline Valeria de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: lgbt, gênero, discriminação, saúde, políticas públicas.

Introdução: A discriminação de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais
(LGBT), é um desafio a ser enfrentado em âmbito geral na área da saúde, abrangendo serviços
públicos e privados. A qualidade do atendimento à esta comunidade é um assunto pautado nos
últimos anos, tendo direitos específicos da área de saúde legitimados pelo Poder Público, em
especial, pelo Ministério da Saúde. Objetivo: Analisar a existência de práticas de discriminações
da comunidade LGBT no âmbito da saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo baseado em
revisão bibliográfica, com buscas ativas utilizando os descritores: LGBT, discriminação e saúde
nas plataformas: SCIELO, BVS e Lilacs, sem período temporal definido. Resultados: Têm-se que
práticas afetivossexuais entre pessoas do mesmo gênero foram consideradas crime e pecado
perante religiosos. No campo da saúde, eram tidas como desvio patológico, com a inclusão no
Manual Diagnóstico de Transtorno Mental (DSM) e Código Internacional de Doenças (CID), que
as consideravam como patologia e incongruência de gênero e/ou transtorno de identidade sexual.
Discursos múltiplos intensificavam a postura preconceituosa de profissionais da saúde, o que
vulnerabilizava o atendimento da comunidade LGBT. Para garantir direitos, o Ministério da Saúde
instituiu a Portaria nº 2.836 1º de dezembro de 2011, a Política Nacional de Saúde Integral à
comunidade LGBT em 2013, e a Resolução nº 26, de 28 de setembro de 2017. Conclusão: A
vivência de discriminações pela comunidade LGBT é histórica e serve para embasar as legislações
existentes atualmente, reforçando a conquista de direitos e a necessidade de Políticas Públicas
de saúde específicas, com abordagens distintas, que vislumbrem os princípios da equidade,
integralidade e universalização. Apoio: UNIVALE
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Dificuldades enfrentadas pela
enfermagem na assistência aos
casos de abuso sexual infantil
Dávylla Polianny Mourão Ferreira, Beatriz De Souza Nascimento, Isabela Ribeiro Batista, Mauro
Lucio de Oliveira Junior (Orientador), Tatiane Bettoni (Coorientador)

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: abuso sexual, crianças, enfermagem, assistência

Introdução: A violência sexual contra crianças é considerada um problema de saúde pública,
tratando-se de uma violação contra os direitos humanos amparados pela Constituição. O
enfermeiro, na unidade de saúde, tem o papel primordial de prestar o cuidado efetivo e humanizado
a essas vítimas, entretanto, o profissional enfrenta dificuldades durante tal assistência por se tratar
de público infantil. Objetivo: Descrever o papel do enfermeiro e suas dificuldades no primeiro
contato com crianças, vítimas de abuso sexual. Metodologia: A pesquisa narrativa parte de uma
revisão de obras da base de dados SciELO, com os termos: abuso sexual, crianças, enfermagem,
assistência. Buscou-se por estudos publicados entre 2014 e 2019 que discutissem o papel do
enfermeiro e as suas dificuldades na prestação da assistência às crianças que sofrem abuso
sexual. Resultados: A enfermagem tem papel amplo e complexo, atuando na orientação e na
notificação dos casos, participando no diagnóstico por meio da análise de sinais e sintomas
durante a anamnese e exame físico, atuando também no tratamento das possíveis consequências
resultantes da violência. Contudo, o cuidado da criança se diferencia do cuidado do adulto devido
às dificuldades de interação e comunicação. A enfermagem tem que atravessar obstáculos no
momento da prestação de cuidados no primeiro contato com as vítimas, no intuito de não provocar
maiores distúrbios emocionais e psicológicos para a criança e à família. Conclusão: Pela
observação dos aspectos analisados conclui-se que o profissional de enfermagem deve fornecer
um atendimento humanizado, uma vez que vai muito além dos cuidados técnicos ou cuidados
físicos. Destaca-se que os profissionais da Enfermagem devem estar aptos emocionalmente e
psicologicamente para prestar os cuidados qualificados a essas crianças.
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As feminilidades e a Educação
Social no contexto carcerário:
uma análise a partir da obra
‘Presos que menstruam’
Renata Mendes de Almeida

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: gênero, feminilidades, privação de liberdade

Introdução: Há um aumento de mulheres no cenário carcerário e consequentemente uma demanda
por discutir e trabalhar as especificidades e as questões de feminilidades deste público na privação
de liberdade, a partir de ações educativas que se pautem pela Educação Social. Objetivo: O
objetivo é identificar as possibilidades dessas práticas a partir de dados oficiais sobre a privação
de liberdade de mulheres no Brasil; da análise crítica do livro “Presos que menstruam” (QUEIROZ,
2015) e do relato de vivência de prática educativa realizada durante o estágio de Educação Social
no Curso de Pedagogia / UNIVALE, em uma unidade do Método APAC. Metodologia: Trata-se
de uma pesquisa qualitativa, cujos procedimentos metodológicos foram à revisão bibliográfica e
literária, além do relato de experiência formativa. Foi tomado nesse artigo como referenciais teóricos
autores que contribuíram na discussão e reflexões sobre a educação social, e para problematizar
as questões de gênero e feminilidades. Resultados: O resultado com a atividade da arteterapia,
sugerida após observação da rotina foi ter conseguido alcançar a meta de realizar um dia com
atividade diferenciada, de ter proporcionado que elas usassem esse dia para se expressarem e
assim elas fizeram, trouxeram para suas telas a pintura dos sonhos, expectativas, a saudade,
o sentimento de amor por aqueles que estão além daquela porta da instituição. Conclusão:
Conclui-se que superar as visões de padronização que o sistema carcerário confere às mulheres
encarceradas, ao se considerar as especificidades de seu gênero, é um desafio ao educador
social que atua no contexto de ressocialização e reintegração à sociedade de mulheres apenadas.
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Empreendedorismo feminino no
Brasil e escolaridade: uma revisão
sistemática
Angelica Antunes Tenorio, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria
Campos, Mauro Augusto dos Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mulheres, empreendedorismo, escolaridade

Introdução: O empreendedorismo no Brasil tem sido um fenômeno que vem envolvendo um
público feminino cada vez maior. A prática é recorrente para as mulheres que encontram uma
forma de serem independentes financeiramente e de se sentirem realizadas, e vem sendo
discutidas no mundo acadêmico como uma questão de oportunidade ou de sobrevivência para as
mulheres. Objetivo: O objetivo deste trabalho é mapear as produções acadêmicas nos últimos
dez anos sobre o empreendedorismo feminino no Brasil, com interseção com o ensino superior.
Metodologia: A metodologia utilizada é de abordagem qualitativa, de revisão sistêmica no Portal
de Periódicos da CAPES, nos últimos dez anos, revisados por pares, utilizando as palavras
mulheres, empreendedoras e escolaridade. Resultados: Os artigos selecionados refletem sobre
a escolaridade, espaço regional e tipos de ação empreendedora, assim como, demonstram que
as mulheres têm buscado empreender por diversas razões, sejam para garantir o sustento das
famílias, questão de oportunidade no mercado de trabalho, por realizações profissionais e pessoais
e flexibilidade no horário de trabalho. De modo particular, a EAD apresenta-se como uma importante
fonte de qualificação para mulheres empreendedoras, tanto no nível de graduação quanto de pósgraduação. A qualificação, que não é um quesito para a abertura de um empreendimento, mostrase importante para que este não fracasse, sendo apontada como saída para as dificuldades.
Conclusão: Constatamos que as mulheres têm investido mais na formação em nível superior do
que os homens, estando às mulheres com menor escolaridade entre aquelas que empreendem
por uma questão de sobrevivência associada a problemas familiares. Por fim, a educação se
configura como forma de legitimar a mulher vencedora. Apoio: CAPES
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Movimentos feministas e
discussões de gênero: as
mudanças na saúde do homem
Izabela da Costa, Letícia Lima Morais Carvalho, Jéssica Carvalho Rocha de Souza, Ana Cláudia
Felipe Santiago, Murilo Ramalho Procopio (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: movimento feminista, saúde do homem, auto-cuidado.

Introdução: Os movimentos feministas promoveram uma grande modificação nas estruturas
sociais, questionando os papéis fixos de gênero e auxiliando na conquista de direitos. Além disso,
influenciou a própria transformação das ciências, inserindo o gênero como um campo de estudos
e como categoria de análise, tanto na área da saúde quanto nas sociais. Atualmente, os estudos
de gênero permitem a elaboração de pesquisas interdisciplinares, que correlacionam a influência
de fatores culturais nos cuidados em saúde. Objetivo: Investigar uma possível influência entre
o incremento das discussões de gênero e a adesão, por parte dos homens, aos cuidados de
saúde. Metodologia: A pesquisa é de caráter exploratório, e utiliza a análise de conteúdo. Foram
realizadas 3 buscas de artigos em inglês, português e espanhol nos últimos 10 anos. As bases
de dados utilizadas foram: Portal de periódicos Capes, Pubmed e Scielo. Totalizando 11 artigos
para essa revisão. Resultados: Ao analisar os artigos encontrados, nota-se que, embora o
número de homens que procuram os serviços de saúde tenha aumentado, o que indica uma
possível maior procura por cuidados médicos, as causas de morte entre os homens passaram
por uma mudança de perfil, relacionada ao uso de drogas e exposição a riscos. O estudo possui
limitações estatísticas, por não possuir um trabalho que relacione os dois fenômenos, dificultando
na tomada de conclusões. Conclusão: O ideal de virilidade e a perspectiva de estar distante das
possibilidades de adoecimento possivelmente afastam o homem dos cuidados com a saúde, ainda
com a ampliação das campanhas incentivadoras. Desse modo, se torna necessária a ampliação
de estudos na área que possam contribuir para averiguar a real influência dos estudos de gênero
e movimentos feministas na ampliação da procura por cuidados em saúde por parte dos homens.
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Influência da cavidade oral na
transmissão de gonorreia entre
“homens que fazem sexo com
homens”: primeira apresentação
de resultados
Yuri Garcia Dutra Souza, Mabel Miluska Suca Salas (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: neisseria gonorrhoeae, gonorreia orofaríngea,
transmissíveis, homossexuais, homens que fazem sexo com homens

infecções

sexualmente

Introdução: De acordo com um novo paradigma proposto para a transmissão de gonorreia,
a orofaringe é a principal responsável pelos altos índices da infecção entre parceiros sexuais
masculinos. Objetivo: Relatar o progresso de um projeto de revisão sistemática intitulado
“Influência da cavidade oral na transmissão de gonorreia entre ‘homens que fazem sexo com
homens’” (HSH). Metodologia: Os critérios de elegibilidade incluíram estudos observacionais com
“HSH” (homens que declararam pelo menos uma relação sexual com outro homem) de 16 a 60
anos, e com diagnóstico de gonorreia. Duas perguntas foram elaboradas usando a estratégia
PICO: o contato com a cavidade oral ou saliva pode influenciar na transmissão de gonorreia?
Entre orofaringe, ânus e uretra, quais são os possíveis caminhos de transmissão da gonorreia?
A busca foi padronizada utilizando os termos (“neisseria gonorrhoeae” OR gonorrhoea) AND (risk
OR factor OR behavior OR transmission) AND (oropharynx OR oropharyngeal OR pharyngeal
OR pharynx OR throat OR saliva) AND (msm OR “men who have sex with men” OR homosexual
OR homosexuality), nas bases de dados PubMed, EBSHost, Web of Science, Scopus, SciELO e
Google Acadêmico, sem limite de data ou língua. Foi analisada a qualidade dos estudos segundo
os critérios de Newcastle. Resultados: Os resultados preliminares indicam que a gonorreia
orofaríngea pode ser transmitida para o ânus, por meio do uso da saliva como lubrificante para
o sexo anal, ainda que com preservativo, para a uretra, pelo sexo oral, e entre orofaringes, pelo
beijo de língua, e está associada ao maior número de parceiros casuais entre HSH. Conclusão: A
orofaringe, pela saliva ou pelo contato com outra orofaringe, uretra ou ânus, pode representar uma
forte ou principal fonte de transmissão gonocócica na população do estudo.
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Influência da cavidade oral na
transmissão de gonorreia entre
“homens que fazem sexo com
homens”
Yuri Garcia Dutra Souza, Mabel Miluska Suca Salas (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: neisseria gonorrhoeae, gonorreia orofaríngea,
transmissíveis, homossexuais, homens que fazem sexo com homens

infecções

sexualmente

Introdução: A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível de crescente prevalência
mundial, principalmente entre minorias sexuais e de gênero, e pode afetar três sítios: uretra, reto
e orofaringe. As infecções extragenitais são assintomáticas, em sua maioria, e potencialmente
transmissíveis. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática para determinar a relação da cavidade
oral no risco à transmissão da gonorreia entre homens homossexuais, bissexuais e outros
“homens que fazem sexo com homens” (homens que declararam pelo menos uma relação sexual
com outro homem). Metodologia: Duas perguntas foram elaboradas usando a estratégia PICO:
o contato sexual com a cavidade oral ou saliva pode influenciar na transmissão de gonorreia?
Quais são os possíveis caminhos de transmissão da gonorreia? Será determinada uma busca
padronizada por dois avaliadores independentes – terceiro em caso de discordâncias – com os
termos Mesh e sinônimos mais usados na literatura, nas bases de dados PubMed, EBSHost, Web
of Science, Scopus, SciELO e Google Acadêmico, sem limite de data ou língua. Será utilizado o
software Endnote para coletar os artigos e selecionar a amostra. Os estudos serão avaliados por
título, resumo e texto na íntegra quanto aos critérios de elegibilidade. Serão incluídos estudos
observacionais, cuja população-alvo são “HSH” de 16 a 60 anos, com diagnóstico de gonorreia.
Resultados: Os resultados que cumprirem todos os critérios formarão a amostra final. Na análise
de qualidade dos estudos será usado o STROBE e os critérios de Newcastle-Otawa. Os dados
serão organizados em planilhas e categorizados para a sua análise. Conclusão: Novos estudos
são necessários para maior vigilância de saúde e compreensão acerca da transmissão gonocócica
na população minorias sexuais e de gênero, principalmente entre “homens que fazem sexo com
homens”.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

367

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

O direito à saúde na diversidade
sexual e a assistência de
enfermagem no rompimento de
preconceitos
Luciana Alves De Moura, Michele Alves Dias, Rossilânia Luciano de Oliveira Anunciação, Mauro
Lucio de Oliveira Junior (Orientador), Tatiane Bettoni (Coorientador)

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: orientação sexual, preconceitos, direitos.

Introdução: A diversidade sexual continua sendo alvo de grande interesse em diversas áreas
de pesquisa. Embora tenha ocorrido evolução, ainda existem tabus e preconceitos, mobilizando
diversos setores sociais em favor do reconhecimento e da legitimidade de suas diferenças, que
envolvem conceitos fortemente relacionados, como gênero, identidade de gênero, sexualidade e
orientação sexual. Requerem ainda, a adoção de políticas públicas educacionais que contemplem
suas articulações sem negligenciar suas especificidades. A ação do profissional de saúde, na
consulta à saúde sexual, deve contemplar aspectos biológicos, sociais, subjetivos e de comunicação
pertinentes às experiências sexuais, à auto percepção corporal, às trocas afetivas e relacionais
humanas significativas; lidando com vulnerabilidades e potenciais necessidades. Objetivo:
Apresentar e descrever o direito do ser humano diante da diversidade sexual, no serviço de saúde,
e os diversos tabus a serem quebrados. Metodologia: Revisão narrativa da literatura realizada
nas bases de dados SciELO e PubMed, com os termos: diversidade, orientação, expressão de
gênero. A busca limitou-se a estudos publicados entre outubro de 1999 a agosto de 2016 na
Língua Portuguesa. Resultados: Total de três artigos foram elegíveis para inclusão. Observase que o enfermeiro possui papel fundamental para prestar o cuidado humanizado a população
citada no presente estudo, com respeito a diversidade sexual, sem qualquer tipo de preconceito.
Conclusão: Conclui-se que a identidade traduz o entendimento que a pessoa tem sobre ela
mesma, como ela se descreve e deseja ser reconhecida diante da sociedade. Faz-se relevante
então, que o profissional atenda tais necessidades, rompendo todos os tipos de preconceitos
perante a diversidade de gênero.
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Uma análise crítica da
representatividade do indivíduo
na comunidade LGBTQIA+
Igor Henrique Rangel de Paula, Michele Rocha Côrtes Hazar(Orientador), Virgínia da Costa
Machado(Coorientador)

Palavras-chave: lgbtqia+, representatividade, diversidade, sociedade

Introdução: Ao se abordar a questão da representatividade na comunidade LGBTQIA+ a primeira
análise que deve ser feita é a diferença entre dois fatores importantes: orientação sexual e
identidade de gênero. Mesmo que inseridos na mesma comunidade e tenham semelhanças, tais
denominações se diferem completamente. A primeira refere-se às diferentes formas de atração
afetiva e sexual de alguém. Já a segunda sobre como uma pessoa se sente em relação ao o
próprio gênero. Nesse prisma, o problema a ser tratado reflete-se na seguinte indagação: Por
que esta parte da população, mesmo quando é aceita na comunidade LGBTQI+, se torna um
estereótipo totalmente contrário à diversidade que possui? Objetivo: Apresentar a problemática
da representatividade social do indivíduo da comunidade LGBTQIA+. Metodologia: Utilização
de texto argumentativo e coleta de material bibliográfico. Resultados: Pode-se observar que há
expressa desvalorização que uma parcela de indivíduos sofre dentro do próprio segmento. É
perceptível o preconceito estrutural no meio da comunidade. Todos os problemas que o envolvem
são causados pelo padrão que a sociedade impõe para quem não se encaixa na conformação do
homem gay, branco e cisgênero, quando na verdade não é apenas o G que deveria ser representado
em sua faceta masculina. Conclusão: Ante a estrutura do trabalho conclui-se que até mesmo esta
camada da sociedade não se vê livre do machismo, racismo e da transfobia, por vezes dentro
da própria comunidade. Os “não-padronizados” não têm o devido respeito dos demais membros,
sendo que eles a representam quase por inteira. Quem mais necessita de representatividade é
quem convive com a luta constante contra a marginalização e o preconceito.
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ST 12. Saúde Coletiva: atuação
interdisciplinar

Proponentes: Vanessa Loyola Lopes, Ayla Norma Ferreira Matos, Geane Alves Dutra, Anaile
Duarte Toledo Martins, Andressa Pitanga Serafim da Silva, Rosalina Tossige Gomes
Ementa: Esta sessão temática se propõe à apresentação de trabalhos interdisciplinares em algum
dos três níveis de atenção à saúde: Primária, Secundária ou Terciária. O objetivo é fomentar a
discussão integrada da saúde, articulada dentro do Sistema Único de Saúde - SUS; utilização de
metodologias ativas e inovadoras em educação popular em saúde e a integração ensino serviçocomunidade.
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Tracionamento de Caninos
Inclusos
Ana Luiza Martins Moraes Fragoso, Isabela Ramos Monteiro, Fernanda de Assis Duarte Santos,
Guilherme Marigo (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tracionamento de caninos, caninos impactados, ortodontia corretiva

Introdução: O tracionamento de caninos inclusos representa um dos grandes desafios da
Ortodontia, Trata-se de um problema clínico relativamente frequente, cujo tratamento requer, na
maioria das vezes, uma abordagem multidisciplinar. O tracionamento do canino incluso é mais
indicado para os casos com melhor prognóstico, como aqueles de pacientes em crescimento sem
graves problemas de espaço na arcada. A exposição cirúrgica do canino incluso e a complexa
mecânica ortodôntica aplicada para alinhar o dente no respectivo arco dentário podem, com
frequência levar a complicações nos tecidos de suporte, sem mencionar o tempo de tratamento
e os custos para o paciente. As complicações mais comuns encontradas nestes casos são: a
perda óssea localizada, reabsorção radicular e recessão gengival em torno do dente tracionado.
Objetivo: Diante disso, o trabalho tem por objetivo relatar por meio de caso clínico o diagnóstico
e tratamento ortodôntico do canino incluso. Metodologia: Por meio, artigos científicos publicados
nos últimos anos e referências clássicas abordando o tema proposto. O presente artigo expõe
de forma lúcida através de um caso clínico o diagnóstico e tratamento ortodôntico do canino
incluso. Resultados: O tracionamento do canino incluso são mais indicados para casos de melhor
prognóstico. O tratamento ortodôntico proposto tem se mostrado eficaz na correção do canino
incluso por meio de tracionamento. Uma abordagem multidisciplinar é fundamental para o sucesso
do caso. Conclusão: O tratamento ortodôntico proposto mostrou-se eficiente na correção do
canino incluso por meio de tracionamento. A abordagem multidisciplinar foi fundamental para o
sucesso do caso.
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Relato de experiência no PETSaúde interprofissionalidade:
reflexões sobre a sífilis adquirida
Denise Goulart do Carmo Melo, Letícia Vitória de Souza Louzada, Tamara Tereza Paixão da Silva,
Adriana Fortunato Marques, Tatiana Calavorty Lanna Pascoal (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pet-saúde, sífilis, interprofissionalidade

Introdução: O PET-saúde é um programa instituído pelo governo federal brasileiro, voltado para
o SUS. Envolve discentes, docentes e a preceptoria de servidores públicos, tendo por finalidade
o fortalecimento da integração do ensino-serviço comunidade. A sífilis é uma doença sexualmente
transmissível, infecto contagiosa e tem sido uma problemática na saúde pública. Objetivo:
Apresentar um caso problema, referente a sífilis, com apoio da DVS (Departamento de Vigilância
em Saúde). Metodologia: Visitas a ESF, para entender como funciona o acolhimento do paciente,
estabelecer contato com a rede de atenção primária e análise do prontuário. Elaboração e execução
de um plano de ação. Resultados: Paciente do gênero masculino, 21 anos, diagnosticado após
teste rápido com sífilis adquirida e solicitado VDRL. Apresentou lesões difusas em tronco, com
eventual secreção e prurido. Iniciou o tratamento um dia após o diagnóstico. Na triagem não
foi indagado sobre parceiros e estado civil. Apresentou VDRL 1: 512. Tratamento com penicilina
2.400.000.00 3 doses uma por semana, recebeu orientações gerais e proteção sexual. Refez
VDRL, com baixa dentro do previsto. Ao procurar a ACS da região ela nos informou ter entrado
recentemente e não ter informações sobre ele. Após discussões foram encontrados seguintes
problemas: equipe despreparada para tratar com tal situação, rotatividade da equipe, relatos
insuficientes, não indagação sobre o parceiro (a), notificações desorganizadas. Vale ressaltar
que um dos alunos não tinha conhecimento sobre a doença e ambos não conheciam o DVS.
Conclusão: Após estudo do caso-problema, foram traçadas possíveis soluções dos problemas
encontrados, sendo montado fluxograma para a triagem do paciente e cartazes para apresentação
ao público. Com grande aquisição de conhecimento pelos alunos. Apoio: UNIVALE
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Prevalência de internações e
óbitos por lesões autoprovocadas
intencionalmente no Brasil de
2010 a 2015
Ana Luiza Barros Parreira, Luísa Oliveira Amorim, Diego Afonso Pereira Macedo, Daniel Cavalcante
Fonseca, Julia do Carmo Santos

Palavras-chave: suicídio, atenção primária à saúde, epidemiologia

Introdução: A morbimortalidade por lesões autoprovocadas intencionalmente é prevenível em
sua maioria, sendo necessária na Atenção à Saúde Primária(ASP) a utilização de estratégias para
esse fim, como uso de metodologias ativas e integração ensino serviço-comunidade. Objetivo:
Descrever a epidemiologia das tentativas e dos óbito por lesões auto infligidas intencionalmente
no Brasil, possibilitando elaboração de estratégias e programas para sua prevenção na ASP.
Metodologia: Estudo descritivo transversal com dados obtidos no Sistema de Informação
Hospitalar do Sistema Único de Saúde(SIH/SUS) do Departamento de Informação e Informática do
SUS(DATASUS). Foi utilizada a Classificação Internacional de Doença –10ª revisão(CID-10) para
definição do código de lesões autoprovocadas intencionalmente (X60-X84). Os dados coletados
foram referentes a internação e óbitos registrados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2015 no
Brasil e comparando-os entre os gêneros, a idade e o mês de suas ocorrências. Resultados: A
análise de dados revelou predomínio de óbitos por suicídio e também de lesões auto infligidas
entre homens (70%), jovens de 20 a 29 anos (27,4%), sendo essas mortes ou tentativas ocorridas
no último trimestre do ano: outubro (9,3%), novembro (6,9%) e dezembro (10,8%). Conclusão:
O conhecimento do perfil epidemiológico dos pacientes que causam lesões autoprovocadas
intencionalmente possibilita elaboração de estratégias mais eficientes de prevenção na ASP, como
acolhimento por profissional da Unidade Básica de Saúde(UBS), consulta com escuta ativa e
traçado do Projeto Terapêutico Singular com toda a equipe multiprofissional em conjunto com o
Núcleo de Apoio à Saúde da Família(NASF), além da elaboração de programas de prevenção nas
escolas e nos locais de trabalho adscritos à UBS.
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Perfil epidemiológico dos casos
confirmados de tuberculose na
população negra no Estado do
Maranhão
Bianca Barroso de Sousa, Gustavo André Guimarães Nunes, Annarelly Morais Mendes, Janine de
Araujo Ferro

Palavras-chave: tuberculose, saúde pública, saúde

Introdução: A tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo
de Koch. É transmitido por via aérea, de uma pessoa com Tuberculose pulmonar ou laríngea,
que elimina bacilos no ambiente a outra pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse,
fala ou espirro. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico dos casos confirmados de tuberculose
na população negra no estado do Maranhão. Metodologia: O presente estudo é de abordagem
quantitativa do tipo descritiva, onde se realizou o levantamento do perfil epidemiológico dos
casos de tuberculose na população negra no estado do Maranhão, entre 2016 a 2019. Os dados
foram coletados a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A busca e
análise dos dados se deu em agosto de 2020. Resultados: Foram notificados 10.360 casos, onde
somente 1.215 (11,7%) casos é da raça preta/negra. Com maior número de diagnósticos no ano
de 2018 com 344 (28,3%). A faixa-etária de 20-39 e 40-59 prevalecem com maiores índices 536
(44,1%) e 400 (32,9%) respectivamente. Houve ainda, 4 casos em < 1 ano (0,32%). O sexo com
mais casos é o masculino com 843 (69,3%). Além disso, 37 (3%) dos casos é população de rua,
51 de pessoas privadas de liberdade e 20 de profissionais de saúde. Com HIV/AIDS houve 117
casos. A forma mais diagnosticada foi a pulmonar com 1.113, a extrapulmonar com 93 e pulmonar
mais extrapulmonar 9. Dos 217 municípios maranhenses os com maiores números de casos estão
na Capital São Luís com 520, Caxias 48, e com 41 casos Bacabal e Imperatriz. Conclusão:
A tuberculose continua um sério problema de saúde pública e está presente em condições de
pobreza, além de contribuir para a perpetuação da desigualdade social. Portanto, medidas para
prevenção, rastreio e cura devem ser implementadas. Apoio: Universidade Estadual do Maranhão
- UEMA
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Prevenção de complicações em
pacientes crônicos: contribuição
do profissional enfermeiro
Alana dos Santos Gonçalves, Júlia Verneque Silva, Kamilla Dias de Oliveira, Gabriela Thais
Rodrigues Furtado, Elizabete Maria de Assis Godinho (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: doenças crônicas, prevenção, enfermagem.

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis representam um grande problema na saúde
pública do Brasil, sendo o principal fator responsável pelo alto índice de hospitalização e mortalidade.
As principais causas dessas patologias estão relacionados a comportamentos modificáveis como,
por exemplo, alimentação, sedentarismo, uso de bebidas alcoólicas e tabagismo. O enfermeiro
desempenha papel essencial no tratamento e na prevenção de complicações dessas doenças.
Objetivo: Demonstrar a importância do profissional enfermeiro na prevenção de complicações em
pacientes portadores de doenças crônicas. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica de
natureza básica, descritiva e exploratória, sendo ela de abordagem qualitativa realizada por meio
de pesquisa bibliográfica e documental com temporalidade retrospectiva. Resultados: Diante
das doenças crônicas não transmissíveis, o profissional enfermeiro assume papel de estimular
o paciente na adesão ao tratamento mais eficiente, e ao autocuidado. Além disso, assume
corresponsabilidade das ações de promoção de saúde e prevenção de agravos atuando nos fatores
de riscos modificáveis, por ter contato direto com esses pacientes e suas famílias. Nesse sentido,
entende-se que este profissional é fundamental na prevenção de complicações dessas doenças
por utilizar ferramentas fundamentais incluídas na sua formação profissional. Conclusão: Inferiuse que a educação em saúde é a principal ferramenta a ser utilizada pelo enfermeiro no cuidado
de pacientes crônicos, fazendo com que o indivíduo se torne consciente, empoderado e ativo em
seu tratamento, uma vez que os fatores de complicações das doenças crônicas não transmissíveis
são modificáveis. Apoio: UNIVALE
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Experiências interprofissionais do
Programa Pet-Saúde na Estratégia
de Saúde da Família em Minas
Gerais
Deysimara de Cássia Santos, Valéria de Oliveira, Gustavo Henrique Coelho de Pinho, Mabel
Miluska Suca Salas (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: interprofissionalidade; prática colaborativa; pet/saúde

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET/Saúde), que tem por
objetivo qualificar os profissionais e orientar a formação em saúde, tem por foco principal no
presente edital a interprofissionalidade. Objetivo: O estudo relata a experiência de 12 meses de
atuação na Estratégia de Saúde da Família Santa Paula de uma equipe tutorial do PET/Saúde
Interprofissionalidade. Metodologia: A presente equipe está composta por dois discentes, um
preceptor, um tutor e tutor coordenador dos cursos de medicina, nutrição e odontologia. Realizouse o diagnóstico situacional da ESF, o planejamento estratégico situacional (PES) para determinar
os problemas da ESF e a intervenção. Após elaboração do PES, o problema priorizado foi o
baixo autocuidado dos pacientes com a saúde. Ações de intervenção foram planejadas visando
amenização do problema. Resultados: Foram realizadas salas de espera informativas sobre
os serviços ofertados na ESF. No total, tivemos 32 participantes, 75% do sexo feminino e 25%
masculino. Realizamos uma atividade sobre o autocuidado e prevenção do câncer de mama,
participaram 35 usuárias residentes na área de abrangência. O PET/Saúde na percepção discente
oferece oportunidades para desenvolver atributos e habilidades necessárias em um trabalho
coletivo. A expectativa é que o PET-Saúde/Interprofissionalidade possa tornar a prática colaborativa
uma experiência que perpasse as interfaces entre a educação na saúde, o processo de trabalho e
a prática profissional. Conclusão: As ações realizadas como parte do PET Interprofissionalidade
promoveram uma interface entre academia-serviço-comunidade, ampliando as ações de promoção
da saúde e prevenção para a comunidade, além de proporcionar uma reorientação da formação
profissional. Apoio: MS-SGTES-programa pet saúde. Apoio: Ministério da Saúde-SGTESprograma pet saúde
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Influência e benefícios da
palhaçoterapia no ambiente
hospitalar e na formação médica:
uma revisão de literatura
Alice Ribeiro Sena, Camile Pereira Flor, Raquel Barros Borges, Marina Carolina Toneli Elisbao,
Markellen Thana Souza Almeida

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: palhaçoterapia, palhaço no hospital, humanização, hospitalização, formação
médica.

Introdução: A vivência no ambiente hospitalar torna essencial o oferecimento de estratégias que
facilitem o seu enfrentamento, e, para isso, surge a palhaçoterapia, a qual envolve ações lúdicas,
com a finalidade de reduzir o estresse emocional de todos os presentes no ambiente hospitalar.
Objetivo: Identificar na literatura os principais benefícios obtidos com a palhaçoterapia para a
formação médica e descrever os impactos do meio lúdico para a internação hospitalar e seus efeitos
sobre o atendimento médico humanizado. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica
por meio de pesquisa em plataformas de dados, como Scielo e Portal de Periódicos CAPES, na
qual se utilizou os descritores “palhaçoterapia”, “hospitalização”, “palhaço no hospital”, “formação
médica”, “humanização” e “Doutor Palhaço”, sendo encontrados 30 artigos que respondem aos
objetivos propostos, publicados entre 2014 e 2019, e a partir desses foram selecionados e lidos
8 artigos que mais se relacionam com o tema abordado. Resultados: A terapia com palhaços se
mostrou eficiente tanto para o paciente e seus acompanhantes, que conseguem aceitar melhor
o quadro clínico do doente e a terapêutica aplicada a ele, quanto para o acadêmico do curso de
medicina, uma vez que o método possibilita um maior contato entre o médico e o paciente, o que
é de extrema importância para o maior conforto do doente, e, ainda, torna aparente habilidades
antes não utilizadas pelo estudante, gerando um tratamento mais humanizado. Conclusão: A
palhaçoterapia proporciona inúmeros benefícios para os pacientes, acompanhantes e equipe
multidisciplinar, reduzindo a tensão existente no processo de hospitalização, além de contribuir
para a formação médica mais humanizada.
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Perfil da mortalidade das vítimas
por acidentes de trânsito:
motociclistas e ocupantes de
veículos
Annarelly Morais Mendes, Bianca Barroso de Sousa, Gustavo André Guimarães Nunes, Janine de
Araujo Ferro, Keuri Silva Rodrigues

Palavras-chave: epidemiologia, acidentes de transito, mortalidade

Introdução: Os acidentes de trânsito (AT) se englobam no conjunto de causas externas de
morbimortalidade e estabelecem um dos mais importantes problemas de saúde pública mundial.
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico referente à mortalidade de vítimas por acidentes de
trânsito nas variáveis motociclistas e ocupantes de veículos no Brasil. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, realizada por meio de coleta
de dados no (DATASUS) e (SINAN), com busca dos casos notificados de Mortalidade das vítimas
de acidentes de transito nos anos de 2007 a 2017 no Brasil. Resultados: Foram notificados um
total de 121.809 casos de óbitos por motociclistas, onde o sexo masculino prevaleceu, com (89%).
Quanto a cor, a população parda é a mais afeta, com (90%). Referente a faixa etária, predomina a
população de 20 a 29 anos, que condiz a (90%). Acerca do estado civil (90%) eram solteiros. Em
referência a escolaridade, teve maiores índices ente o 4° ano do fundamental ao 1° ano do ensino
médio, com (88%). Em relação a mortalidade por ocupantes de veículos, foram notificados um total
de 113.550, tendo prevalência do sexo masculino, com (78%). Quanto a cor, a população branca
é a mais afetada, com (75%). Referente a faixa etária a população entre 20 a 29 anos também é a
mais afetada com (81%). Já a variável estado civil aponta a população solteira com (79%). Acerca
da escolaridade, os maiores casos foram entre o 8° ano do fundamental ao 1° ano do ensino
médio, com (79%). Conclusão: Especial atenção deve ser conduzida para a proteção dos mais
vulneráveis nesse sistema, com infraestrutura viária idealizada com base nas suas características
e necessidades, além do fortalecimento das medidas educativas e fiscalizadoras no trânsito.
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Avaliação da assistência à saúde
da criança na Atenção Primária
Damarys Alves Correia Santos, Sândila Américo de Jesus, Elen Gomes de Oliveira, Vitória Dos
Santos Cruz

Pitágoras

Palavras-chave: palavras chaves: atenção primária, saúde da criança, avaliação, revisão
sistemática

Introdução: A atenção primaria à saúde (APS) é a porta de entrada dos usuários para o Sus,
entende-se que os indivíduos devem ser acompanhados antes mesmo do seu nascimento
através de consultas de pré-natal. Todavia, apesar do cuidado à criança buscar promover o
acompanhamento sistemático do crescimento e a implementação de ações de prevenção, cura,
reabilitação e promoção da saúde infantil, ainda é possível se deparar com um cuidado parcial.
Objetivo: Objetivo: Analisar a assistência à saúde da criança na Atenção Primária à Saúde.
Metodologia: Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura onde as buscas literárias
foram feitas através da Biblioteca Virtual em Saúde e Scielo utilizando os descritores: Atenção
Primária à Saúde e Saúde da criança. Foram selecionados 10 artigos para esta revisão através
dos critérios de inclusão: publicação dos últimos 5 anos que respondessem a temática e critérios
de exclusão: artigos repetidos que não respondessem a temática. Resultados: Resultados:
Apesar de avançados significativos na melhoria da assistência à saúde da criança decorrentes
de transformações econômicas, demográficas e políticas, desafios ainda são identificados nesse
contexto de vida que reflete no desempenho futuro com implicações irreparáveis par indivíduo e
coletividade. No Brasil observa -se que as crianças mais pobres estão em maior vulnerabilidade a
atraso no desenvolvimento. Nota-se ainda, fragilidades na acessibilidade aos serviços de saúde e
assistência holística que são fatores primordiais na eficácia do cuidado. Conclusão: Conclusão:
A saúde da criança requer uma atenção singular e multiprofissional, tal objetivo, só pode ser
obtido através do acesso à saúde facilitado e da continuidade do cuidado, envolvendo ações que
alcancem a resolutividade que é proposta na Atenção Primária à Saúde.
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Avaliação do fluxo de referência
de trabalhadores ao CEREST
do município de Governador
Valadares
Ananda Calili Rezende Lima

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: saúde do trabalhador, cerest, sistema de saúde

Introdução: A compreensão do processo saúde-doença do ponto de vista ocupacional, baseiase no enfoque das relações trabalho-saúde-doença e na centralidade do trabalho na vida das
pessoas, advento da epidemiologia social. Nesse contexto, o conhecimento do perfil das fichas
de referência encaminhadas ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de
um município é fundamental, pois auxilia no direcionamento e planejamento das ações de saúde
voltadas para os trabalhadores. Objetivo: Analisar o fluxo de referência de usuários dos serviços
de saúde para o CEREST de Governador Valadares (GV), entre abril de 2018 a outubro de 2019.
Metodologia: Estudo descritivo, realizado a partir de dados secundários oriundos do banco de
dados, não nominal, do centro de referência, alimentado por formulários de encaminhamento
utilizados nas unidades de atenção primária à saúde, no período estabelecido. As análises
descritivas foram realizadas com auxílio do software Microsoft Excel®. Resultados: Durante
o período analisado, foram encaminhados 85 (100%) formulários ao centro. Destes, 74 (87%)
incompletamente preenchidos, sendo o campo “ocupação do trabalhador” o mais ausente (49%).
Os profissionais que realizaram encaminhamentos com maior frequência foram fisioterapeutas
(88%). As regiões de saúde um e seis, do município polo GV, foram responsáveis por 25,8%
e 23,5% dos encaminhamentos, respectivamente e não houve encaminhamentos dos demais
municípios pertencente à macrorregião. Conclusão: A organização do sistema de referência e
contrarreferência representa um dos eixos básicos para uma atenção integral à saúde. Contudo, os
resultados encontrados sugerem falhas no processo de referência da Rede de Atenção à Saúde,
com evidente subutilização do serviço, que vai na contramão do processo do cuidado integral e
resolutividade do sistema de saúde.
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Avaliação do método pilates na
melhora da dor e incapacidade em
pacientes com dor lombar crônica
inespecífica: revisão de literatura
Beatriz Ferreira Guilherme, Paula Carolina Malaquias de Moraes, Rayane Aparecida Alves de
Souza, Vanessa Loyola Lopes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: fisioterapia, dor lombar, método pilates, incapacidade

Introdução: A dor lombar crônica inespecífica (DLCI) é um problema musculoesquelético de alta
incidência na população mundial, podendo ser definida como uma dor ou desconforto que persiste
por 3 meses ou mais entre as margens costais e as dobras glúteas inferiores não sendo atribuída
a uma patologia específica. O Método Pilates (MP) tem sido uma ferramenta muito utilizada no
controle da dor lombar com o intuito de reduzir os níveis de dor e a incapacidade. Objetivo: Avaliar
por meio de evidência científica o Método Pilates na melhora da dor e incapacidade em pacientes
com dor lombar crônica inespecífica. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão literária
utilizando as bases de dados Pubmed, Medline e SciELO entre o período de 2012 à 2018, que
contém na amostra indivíduos com dor lombar crônica inespecífica e que analisaram a eficácia do
método pilates na dor e na incapacidade de pacientes com dor lombar crônica inespecífica. Os
critérios de exclusão consistiram em estudos que não concluíram a pesquisa e que não utilizaram
as medidas de análise dor e incapacidade como objetivo principal. Resultados: Dos 18 artigos
encontrados 15 foram incluídos na revisão, à qual foram divididos em quatro categorias para
facilitar a abordagem e o entendimento no presente estudo, sendo estes Pilates versus nenhuma
intervenção, Pilates versus intervenção mínima, Pilates versus outra intervenção e Pilates solo
versus Pilates equipamento. Conclusão: Conclui-se que o Método Pilates demonstra ser uma
intervenção eficaz na melhora da dor e da incapacidade em pacientes com dor lombar crônica
inespecífica (DLCI), no entanto não apresenta ser mais significativo quanto à outra técnica de
exercício. Apoio: UNIVALE
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A importância da busca ativa
de sintomáticos respiratórios
no diagnóstico precoce de
tuberculose
Diego Afonso Pereira Macedo, Kalyne Naves Guimarães Borges, Luísa Oliveira Amorim, Ana Luiza
Barros Parreira, Julia do Carmo Santos

Palavras-chave: tuberculose, busca ativa, diagnóstico precoce.

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis
de evolução crônica, que geralmente afeta os pulmões e é transmitido pelas vias aéreas. O
diagnóstico eficaz e o tratamento da doença salvaram, no mundo, 43 milhões de vidas no período de
2000 a 2014. Uma maneira eficaz para identificar prematuramente os doentes bacilíferos é a busca
ativa de sintomáticos respiratórios. Objetivo: Relatar a experiência da busca ativa de sintomáticos
respiratórios para a realização de exame baciloscópico no Cais Nova Era de Aparecida de Goiânia,
no mês de junho de 2017, realizada por acadêmicos de medicina do 5° período. Metodologia:
Trata-se de um relato de experiência. O trabalho se desenvoleu em três etapas: busca ativa,
instruções de coleta do escarro e orientações gerais sobre a tuberculose pulmonar. O público
alvo foram os usuários do Cais Nova Era em Aparecida de Goiânia, os quais foram abordados
na recepção e nas adjacências da unidade. O critério de inclusão utilizado foi definido por tosse
por mais de três semanas. Resultados: Mais de cem pessoas foram abordadas e medidas de
prevenção e promoção de saúde foram realizadas com entrega de panfletos, orientaões sobre a
tuberculose pulmonar e colagem de cartazes informativos sobre a doença. Do total de usuários
abordados, 25 se enquadraram no critério de inclusão, aos quais foi oferecido a coleta do escarro
para realização do teste baciloscópico na unidade. Nenhum resultou em baciloscopia positiva.
Conclusão: A experiência direta com o usuário do Sistema Único de Saúde durante o curso de
graduação, fora do ambiente ambulatorial ou hospitalar, promove uma visão mais adequada da
realidade e das dificuldades vivenciadas por estes, ajudando a sedimentar um olhar mais humano
e holístico no cuidado com os pacientes.
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Análise da resposta imunológica
contra o vírus da Hepatite B em
profissionais de saúde de um
hospital de Minas Gerais
Carlos Vinícius Caetano Dias Ortelan, Jean Rodrigo Pimenta Mariano

Palavras-chave: biossegurança, hepatite b, profissionais de saúde

Introdução: ResumoA Hepatite B (HB) é uma doença contagiosa que acomete o fígado. Pode
ocasionar febre, dor muscular, náuseas e vômitos, anorexia, cefaleia, colúria, hipocolia, icterícia,
cirrose, edema, varizes esofágicas. Os meios de transmissão conhecidos são sexual, transfusional,
seringas, instrumentais mal esterilizados, parto, exposição ocupacional. Os profissionais de
saúde são grupo de risco para adquirir o vírus da Hepatite B (VHB). Dentre as medidas protetivas
destaca-se a vacinação. Existem indivíduos imuno incompetentes para o combate efetivo ao
VHB. Objetivo: Investigar níveis séricos dos anticorpos (Anti-Hbs) contra o Ag-HBS (VHB) em
profissionais de saúde do Bloco Cirúrgico de um hospital público de Minas Gerais. Metodologia:
Estudo descritivo quantitativo retrospectivo que avalia a resposta imunológica contra Hepatite B
(Anti-HBs) em profissionais de saúde do Bloco Cirúrgico de um hospital público. Não foi necessário
oferecer Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tendo em vista que os dados que
identificariam os participantes não foram disponibilizados. Resultados: A eficácia da imunização
no sexo masculino correspondeu a 90,48%, no sexo feminino foi 100%. Em relação a idade, 94,12%
daqueles entre 18 a 29 anos estavam protegidos; na faixa entre 30 a 39 anos, 97,93%; no grupo
acima de 40 anos, 95,92%. No total, 96,43% (108) apresentaram resultado Anti-HBs reagente,
e 3,57% (4) não reagentes. Conclusão: O sexo feminino e a idade avançada influenciaram
negativamente na capacidade imunogênica dos vacinados. Faz se necessário mais trabalhos que
relacionem a eficácia da vacina contra VHB a tabagismo, obesidade, atividade sexual, diabetes
mellitus, insuficiência renal, HIV.
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Percepção da Integração ensinoserviço-comunidade e fatores
associados promovida pelo PETSaúde/Interprofissionalidade
Larissa da Silva Araújo, Pollyanna Costa Cardoso, Meirele Rodrigues Gonçalves, Ludimila Forechi,
Daniela Corrêa Ferreira

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: pet-saúde, interprofissionalidade, formação em saúde, atenção primária, sistema
único de saúde.

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Interprofissionalidade (PETSaúde/IP) é uma política de mudanças na formação em saúde que busca promover a aprendizagem
compartilhada, integração ensino-serviço-comunidade e a valorização da Educação Permanente
em Saúde. Objetivo: Determinar o impacto do PET-Saúde/IP na promoção da integração ensinoserviço-comunidade e fatores associados na percepção dos integrantes. Metodologia: Atividades
foram realizadas nas estratégias de saúde da família de Governador Valadares/MG durante um
ano. Grupos tutoriais multiprofissionais (tutores, discentes e preceptores) realizaram balizamentos,
reuniões, ciclos integradores, diagnóstico situacional, planejamento estratégico situacional,
intervenções e avaliações. Foram analisados indicadores de integração ensino-serviço-comunidade.
Resultados: Os participantes concordaram parcial/totalmente que o programa promoveu a
aproximação serviço-academia (92.3%); qualificação profissional e docente e na formação de
profissionais com perfil critico-reflexivo-humanista, que conhecem o SUS (100%). A promoção
da integração ensino-serviço-comunidade foi percebida em 72,7%, estando associada a cenários
adequados para ensino e qualificação do serviço e formação profissional com conhecimento do
SUS. Para os preceptores e tutores, contribuiu com a prática e integração entre os profissionais
do serviço e discussão de mudança curricular respectivamente (p<0,05). Na análise multivariada,
a maior percepção da integração ensino-serviço-comunidade aumentou a chance da percepção
da formação profissional com conhecimento do SUS (RP1.35; IC95%[1.08:1.69]). Conclusão: O
PET-Saúde/IP promoveu a integração ensino-serviço-comunidade e esteve associada à formação
de profissionais que conhecem o SUS. Apoio: Ministério da Saúde- SGTES- Programa PETSaúde
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Programa de Promoção de Saúde
do Polo Integrado de Odontologia
para Pacientes Especiais (PAOPE)
– Relato De Caso
Fernanda de Assis Duarte Santos, Ana Luiza Martins Moraes Fragoso, Karla Richelle Barbosa
de Souza, Maria Paulina Castro de Freitas Sabbagh (Orientador), Tania Terezinha Soares Nunes
Leite (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pacientes especiais, síndrome de down, promoção de saúde.

Introdução: A síndrome de Down ou Trissomia do 21 representa a anomalia cromossômica mais
comum da espécie humana. Nos últimos anos houve um grande progresso no tratamento físico e
mental de crianças com essa síndrome, resultando em um signiﬁcativo aumento na sobrevida e
maior integração à sociedade. A saúde bucal representa um aspecto importante para a inclusão
social. O Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial da Univale atende desde 1985
com equipe multidisciplinar de proﬁssionais, tendo presença os pacientes especiais com deficiência
mental e comprometimento neurológico. Deve-se considerar o papel da odontologia na conquista
de melhores condições de vida de saúde bucal para esta parcela da população através de
manutenção das altas por re-chamadas. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar relato de
um caso clínico de usuária com Síndrome de Down do PAOPE do Programa de Promoção de Saúde
desde 1985. Metodologia: Para a realização deste trabalho utilizamos para pesquisa o prontuário,
fotografias e diálogos com a responsável pela paciente. Para revisão de literatura foi feita uma
pesquisa na base de dados, Scielo, Periódicos Capes e acervo bibliográfico da Universidade Vale
do Rio Doce. A busca foi realizada utilizando as seguintes palavras chave: Pacientes especiais,
Síndrome de down e Promoção de saúde. Resultados: Como resultado de nossa pesquisa, vemos
a necessidade de os profissionais da saúde aprimorarem seus conhecimentos para poder tratar
adequadamente de pacientes com deficiência. Conclusão: O relato de caso evidencia a promoção
de saúde bucal possibilitando monitoramento do cuidado e consequente qualidade de vida; bem
como o fato do Polo de Assistência Multidisciplinar do PAOPE contribuir para a integralização do
paciente em um serviço de saúde. Apoio: UNIVALE
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Complicações e variáveis
como fatores determinantes no
prognóstico de recobrimentos
radiculares
Haila Soares Santana, Vitória Netto de Albuquerque, Ricardo Alexandre Gandra (Orientador)

Palavras-chave: complicações, recessão gengival, enxerto

Introdução: A recessão gengival é caracterizada pelo deslocamento apical da margem gengival
deixando a raiz dentária exposta, o que compromete a estética e pode causar dor e desconforto
ao paciente. Devido sua alta prevalência, diversas técnicas e protocolos de tratamento têm sido
cada vez mais disseminados com intuito de minimizar os problemas decorrentes da recessão.
Diante dos efeitos deletérios de tal patologia, tratamentos cirúrgicos periodontais como cirurgias
de enxerto gengival de tecido conjuntivo são indicados para o tratamento com índices satisfatórios
de recobrimento total da recessão. Todavia, complicações podem surgir em todas as etapas do
tratamento as quais colaboram para o insucesso da terapia cirúrgica. Objetivo: O presente trabalho
tem por objetivo, evidenciar as possíveis intercorrências no diagnóstico, planejamento e execução
das terapias cirúrgicas periodontais que levam ao não recobrimento completo das recessões
gengivais e mostrar as possíveis soluções. Metodologia: Breve revisão da literatura realizada por
meio de pesquisas em sites de busca como, Scielo, PubMed, Bireme e Cochane. Resultados:
As complicações relacionadas à anatomia periodontal, ao operador, aos fatores biológicos e
individuais como a má higiene oral, culminam em alterações não desejáveis no periodonto que
geram um desfecho insatisfatório do tratamento, sobretudo potencializadas quando associadas
entre si e a patologias pré-existentes adjacentes à recessão. Conclusão: O insucesso da terapia
cirúrgica pode ser advindo de falhas tanto do período pré-operatório, trans-operatório quanto do
pós-operatório.Portanto, torna-se imprescindível um correto e atencioso diagnóstico, planejamento
e execução da técnica cirúrgica para minimizar as chances de intercorrências e complicações que
podem resultar ao insucesso da da terapia adotada.
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A falta de investimento para o
tratamento de chagas no Brasil e
suas consequências
Fabricia Josely Oliveira Barbosa, Vitor Hugo Maraslis Soares, Sueli Siqueira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: doença de chagas, investimento, políticas públicas.

Introdução: A doença de Chagas é uma doença infecciosa causada pelo Trypanosoma cruzi, foi
descrita por Chagas em 1909, e apesar dos avanços, pois em 2006 o país recebeu a certificação
internacional da interrupção da transmissão vetorial, ainda existe uma estimativa, em torno de um
milhão de pessoas infectadas, maior parte concentram-se na região Norte. Objetivo: Descrever
as consequências da falta de investimento em pesquisa e efetivação de políticas públicas, nos
últimos vinte anos, para combate e erradicar esse mal nas regiões afetadas. Metodologia: Estudo
de revisão bibliográfica cujos dados foram levantados entre os meses de abril e junho de 2020,
utilizando as bases de dados do Pub MED, SciELO e Lilacs. Resultados: Evidenciou que a falta
de interesse das grandes indústrias farmacêuticas em pesquisas o pouco investimento e políticas
públicas por parte do governo para o diagnóstico e combate à doença, resultou no agravamento e
disseminação da doença de chagas nos territórios mais vulneráveis do país, atingindo principalmente
as populações mais carentes e com pouco acesso à saúde. Em estudos recentes a estimativa de
prevalência varia de 1,0 a 2,4% da população, o que equivale a 1,9 a 4,6 milhões de pessoas
infectadas. Conclusão: É fundamental que os governantes invistam em pesquisas cientificas,
que busque intervir o mais precoce possível no diagnóstico e tratamento da doença, bem como,
investimento em programas sociais para melhorar a qualidade de vidas dos pacientes, oferecendo
condições dignas de moradia e possibilidade da realização de um tratamento adequado.
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Caracterização epidemiológica da
neoplasia maligna de próstata no
Brasil
Gustavo André Guimarães Nunes, Bianca Barroso de Sousa, Annarelly Morais Mendes, Janine de
Araujo Ferro

Palavras-chave: câncer, neoplasia, saúde pública

Introdução: No Brasil, estimam-se 65.840 casos novos de câncer de próstata para cada ano do
triênio 2020-2022 e ocupa a primeira posição no país em todas as Regiões brasileiras e o segundo
comum entre os homens. Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico da neoplasia maligna de
próstata no Brasil. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo do tipo descritivo, onde se
realizou o levantamento do perfil epidemiológico dos casos notificados de neoplasia maligna de
próstata no Brasil, entre 2018 a 09 de julho de 2020, referenciado por dados coletados mediante
o painel de oncologia do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil
(DATASUS), além de publicações do Instituto Nacional do Câncer (INCA). A busca e análise dos
dados se deu em agosto de 2020. Resultados: Foram diagnosticados 81.615 casos. Os estados
com maiores índices foram: São Paulo com 21.126 (25,8%), Minas Gerais com 12.529 (15,3%)
e Rio Grande do Sul com 5.306 (6,5%). Houve casos notificados do sexo feminino 84 (0,1%).
A faixa-etária 65 a 69 anos 18.736 (22,9%), seguida 70 a 74 anos com 17.035 (20,8%). Já o
estágio 2 e 4 obteve elevadas notificações com 14.471(17,7%) e 11.317 (13,8%) respectivamente.
Segundo a modalidade terapêutica a mais utilizada foi a quimioterapia 33.758; cirurgia 17.545;
radioterapia 9.880; ambos 168, sem informação de tratamento 20.264. Em 2020 até a data 09/07
da ultima atualização já obtiveram 10.744 (13,1%) notificações. Conclusão: O câncer é um dos
principais problemas de saúde pública. A prevenção, rastreio e diagnóstico precoce como também
o conhecimento da população é essencial para diminuir os números de casos. Apoio: Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA
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Óbitos por pericardite aguda no
Brasil: abordagem epidemiológica
Liliane Emilly dos Santos Sousa, Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva(Orientador)

Palavras-chave: epidemiologia, mortalidade, pericardite

Introdução: A pericardite aguda é uma doença pericárdica inflamatória, considerada idiopática
em, aproximadamente, 80 a 90% dos casos. As infecções virais são a principal etiologia da
pericardite aguda (embora possa ser secundária a doenças sistêmicas), cuja principal complicação
é o derrame pericárdico, desencadeando tamponamento cardíaco, o que aumenta o risco de
mortalidade. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de mortalidade, por pericardite aguda, no
Brasil. Metodologia: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo e observacional. Foram obtidos
dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Os dados estavam relacionados ao número
de óbitos, por pericardite aguda, de acordo com a idade e sexo, entre 2014 e 2018. Resultados:
Foram contabilizados 485 óbitos, por pericardite aguda, no Brasil. O sexo masculino obteve o
maior acometimento de mortes, por pericardite aguda, com 59,2% das mortes; enquanto, o sexo
feminino foi responsável por 40,8% dos casos registrados. Com base na faixa etária, indivíduos
entre as idades de 60 a 69 anos, obtiveram os maiores índices de mortalidade, correspondendo a
22,3% das mortes. Por outro lado, o grupo etário entre 20 e 29 anos foi responsável por 6,0% dos
óbitos. Assim, observou-se maior proporção de óbitos, por pericardite aguda, em homens e em
idosos. Conclusão: Diante do delineamento epidemiológico apontado, pacientes com pericardite
aguda apresentam taxas mais altas de tamponamento cardíaco e, portanto, risco aumentado de
mortalidade. Dessa forma, a identificação da etiologia específica para pericardite tem implicações
prognósticas, favorecendo abordagem diagnóstica integrada e redução de mortalidade pela
doença.
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Perfil epidemiológico
de mortalidade por
metemoglobinemia na população
brasileira
Liliane Emilly dos Santos Sousa, Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva (Orientador)

Palavras-chave: epidemiologia, metemoglobinemia, mortalidade.

Introdução: A metemoglobinemia é uma condição clínica causada pelo aumento, superiores a 1%,
da concentração sérica de metemoglobina (MetHbA). Essa síndrome pode ocorrer por alterações:
no metabolismo ou na síntese de hemoglobina; ou serem induzidas por agentes oxidantes ou por
situações patológicas, como sepse e crises falcêmicas. As manifestações clínicas são decorrentes
da redução da capacidade de carregar oxigênio, hipóxia tecidual e de anemias funcionais, podendo
gerar sintomas neurológicos e cardiovasculares e, nos casos mais graves, levar o indivíduo a
óbito. Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico de mortalidade, por metemoglobinemia, na
população brasileira. Metodologia: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo e observacional.
Foram obtidos dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS),
por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), acerca do número de óbitos
por metemoglobinemia, segundo sexo e faixa etária, no Brasil, entre os anos de 2014 a 2018.
Resultados: Foram notificados 10 óbitos por metemoglobinemia, no Brasil. De acordo com o
sexo, homens e mulheres foram acometidos na mesma proporção, sendo de 5 óbitos para ambos.
Com base na faixa etária, indivíduos entre 50 e 59 anos e 70 e 79 anos, obtiveram o quantitativo
de 2 óbitos, em cada um dos grupos etários. Assim, dentre os possíveis fatores que influenciam
na mortalidade, por metamoglobinemia, atribui-se a manifestação assintomática, e o diagnóstico
inespecífico da doença. Conclusão: A metamoglobinemia é uma condição grave, e que necessita
de diagnóstico prévio. Nesse contexto, torna-se necessário a adoção de medidas para a realização
do diagnóstico precoce e diferencial, e do tratamento adequado desta condição hematológica, na
população brasileira.
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A relevância da fisioterapia
obstétrica na atenção primária:
revisão bibliográfica
Herlleyn Santiago Soares, Letícia Kely Caetano Moreira, Rita de Cássia Santos, Rosalina Tossige
Gomes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: fisioterapia, saúde pública, gravidez, atenção primária á saúde

Introdução: A saúde pública no Brasil sofreu alterações ao longo dos anos, se ampliando com
o surgimento da Estratégia Saúde da Família (ESF), modelo referencial para população, e
posteriormente do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) para cumprimento da demanda
assistencial. A fisioterapia compõe essa equipe e tem proporcionado inúmeros benefícios para
a comunidade, incluindo as gestantes, de forma gradual e por meio de recursos alternativos.
Objetivo: Demonstrar a importância e os benefícios da fisioterapia para gestantes da atenção
primária á saúde. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos
publicados no período de 2010 a 2019 por meio das bases de dados eletrônicas Scielo, Pubmed
e PEDro. Resultados: A fisioterapia para gestantes na atenção básica é pouco divulgada e sua
implantação permanece desafiadora. Grande parte das mulheres não se beneficia com essa prática
devido á escassez nos sistemas públicos de saúde ou ineficiência de informação. A fisioterapia
obstétrica no curso de suas atribuições oferece atendimento as parturientes com medidas não
farmacológicas, desde orientações sobre os cuidados diários á preparação do assoalho pélvico
e das mudanças fisiológicas do corpo, correção de posturas, analgesia, redução de desconforto,
evolução do trabalho de parto, dentre outras, por meio de métodos que proporcionam assistência
adequada para essa população. Conclusão: Dessa forma, é possível compreender que apesar das
barreiras a serem enfrentadas na atenção primária, a fisioterapia proporciona inúmeros benefícios
para as gestantes. O conhecimento a respeito da mecânica e movimento do corpo permite a
minimização de complicações e o favorecimento da recuperação, proporcionando qualidade,
conforto e segurança paras as parturientes.
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A intersecção entre trabalho,
saúde mental e reinserção social
presente nas ações de um CAPS
AD de Brasília
Lucas Oliveira Torres, Daniela Oliveira Borges, Shaylla Christina De Freitas Nóbrega, Vitória Reis
Soares, George Luiz Neris Caetano (Orientador)

Palavras-chave: economia solidária, reinserção social, saúde mental.

Introdução: O presente resumo tem por produto a experiência ofertada a acadêmicos da Liga
Acadêmica IntensaMente na observação participativa de oficinas de geração de renda, baseadas
na economia solidária, e na reinserção de usuários acompanhados pelos serviços do CAPSad III.
Objetivo: Descrever a observação participativa de acadêmicos da área da saúde em atividades
de reinserção social num CAPS AD. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência acerca da
observação participativa de oficinas de geração de renda. Os acadêmicos envolvidos são instruídos
para a cooperação mútua, a fim de compreender e acompanhar a produção artesanal de produtos,
bem como as estratégias para a reinserção social dos usuários do serviços de saúde pública.
Resultados: A inserção social pelo trabalho tem se mostrado, para usuários dos equipamentos de
saúde mental, como um grande desafio para a vida social e produtiva. Dessa forma as oficinas de
geração de renda são baseadas nos preceitos da economia solidária, centradas na autogestão e
cooperação de ofertas de serviços anticompetitivos. Monitorados por servidores e residentes, os
usuários são instruídos a confeccionarem produtos como bolsas, utensílios de cozinha e banheiro
e artigos de decoração. A renda é destinada para o usuário responsável pela fabricação para o seu
sustento. O diferencial dessas oficinas é o resgate da autoestima da pessoa, que passa a vislumbrar
a possibilidade de convivência social, de contribuir com e para a sociedade. Verificou-se que os
espaços das oficinas de geração de renda têm proporcionado aos participantes independência e
autonomia financeira, social e econômica. Conclusão: As oficinas promovidas pelo CAPS ad III
apresentam-se como poderosas ferramentas de reinserção social, financeira e econômica, além
de terem forte influência social formativa nos participantes.
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Letramento em saúde e
telemedicina: desafios da atenção
primária no contexto da pandemia
de Covid-19
Lorem Stefany da Silva Pereira, Yuri pereira reis, Simone de Pinho Barbosa (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: letramento em saúde, telemedicina, atenção primária

Introdução: Diante da pandemia, a atenção primária à saúde (APS) adotou a telemedicina (TM),
cuidado médico à distância por meios virtuais, como alternativa às consultas presenciais não
urgentes, alterando a relação médico-paciente: o indivíduo necessita ser autônomo e agente ativo
de sua saúde. O letramento em saúde (LS) é crucial e determinante para o sucesso do cuidado dado
que é razão da correta captação das orientações dadas nas teleconsultas. Objetivo: Revisar o papel
do letramento em saúde e da telemedicina como dispositivos utilizados na APS no enfrentamento
da COVID19. Metodologia: Pesquisa bibliográfica nas bases de dados PUBMED e BVS com os
descritores health literacy; telemedicine e primary care. Incluiu-se artigos publicados após 2015
sobre LS e seu impacto na TM da APS. De 75 resultados, 39 no PUBMED e 36 na BVS, 68 foram
excluídos por não se adequarem aos objetivos da pesquisa e 7 foram selecionados para revisão
Resultados: A correta compreensão das orientações é crucial para seguimento das demandas
crônicas nos diferentes territórios da APS, sendo o LS essencial nesse cenário. Vulnerabilidades
socioeconômicas são o grande desafio, dado que usuários crônicos compõem a maior parcela que
usará a TM e estes, em sua maioria, estão vulneráveis, com baixo LS e acesso à tecnologia, sendo
que um baixo nível dificultará a promoção do autocuidado O obstáculo na APS consiste na oferta
do serviço sem contato físico, na dificuldade dos usuários em compreender seu processo saúdedoença e no desenvolvimento da autonomia no cuidado. Conclusão: O LS deve ser trabalhado
na APS para melhor compreensão dos pacientes na perspectiva do cuidado ofertado, sobretudo
na pandemia, conjugada a TM emergencial e a vulnerabilidade social. É indispensável a análise
centrada na pessoa para a promoção do acesso pluralizado e da equidade em saúde.
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PET-saúde UNIVALE: relato de
experiência na atenção primária
de saúde
Juliana Raminho Dellorto Santiago, Gabriela Alves Ramos, Vanessa Loyola Lopes (Orientador),
Lauro Cesar da Silva Maduro (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pet- saúde, interprofissionalidade, estratégia saúde da família, atenção primária.

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) integra o ensinoserviço-comunidade, para contribuir na qualificação de estudantes e docentes, proporcionando
um aumento na interação desses alunos com a interprofissionalidade, o que contribui na sua vida
acadêmica e profissional. Objetivo: Relatar experiências de uma aluna do curso de Odontologia,
da Universidade Vale do Rio Doce, no projeto de extensão PET Saúde com atuação na atenção
básica de saúde. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência das atividades que foram
realizadas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Santa Terezinha, bem como na comunidade,
da cidade de Governador Valadares- Minas Gerais. Inicialmente as vivências foram para
conhecimento do território em que a ESF se encontra e conhecer o funcionamento da unidade de
saúde. Nas semanas seguintes foram apresentados casos problemas para os alunos, os quais
trabalhariam em prol de acompanha-los em busca de conhecer melhor o paciente, a assistência
e ajudarem a solucioná-los. A aluna participou de visitas domiciliares, podendo criar um vínculo
com os pacientes buscando melhorias na adesão desse ao tratamento. Ao finalizarem o caso
problema, a aluna pôde vivenciar diversas atividades realizadas pela estratégia, como reuniões
de pequenos grupos, como hiperdia, eventos como outubro rosa e novembro azul. Resultados:
Além de contribuir significativamente em vários aspectos na estratégia, participar do projeto
colaborou altamente na formação acadêmica, uma vez que pôde vivenciar na prática o trabalho
interprofissional e colaborativo. Conclusão: As atividades vivenciadas pela aluna na atenção
primária cooperaram não somente na sua vida acadêmica, mas também para o seu processo de
humanização e formação interprofissional. Apoio: Ministério da Saúde
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Vivências do PET-Saúde na
realização do diagnóstico
situacional em saúde:
desenvolvendo competências
para a formação em saúde
Genayna Lilia Santiago Santos, Fernando Vieira Evangelista, Ayla Norma Ferreira Matos(Orientador),
Tandrecia Cristina de Oliveira (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: formação acadêmica, diagnóstico situacional em saúde, integração ensinoserviço.

Introdução: A relação ensino, pesquisa e extensão caracteriza-se como um tripé importante na
construção profissional do estudante, uma vez que proporciona um contato direto com a população
por meio da integração ensino-serviço-comunidade. O Programa de Educação pelo Trabalho para
a Saúde (PET-Saúde) objetiva qualificar estudantes e favorecer as práticas orientadas para a
interprofissionalidade. Objetivo: Relatar a experiência de um grupo de discentes, de diferentes
cursos da saúde, integrantes do PET-Saúde Interprofissionalidade da UNIVALE, envolvidos na
realização de diagnóstico situacional em saúde. Metodologia: Este trabalho trata-se de um relato
de experiência de alunos do PET-Saúde Interprofissionalidade da UNIVALE com atuação na
atenção primária à saúde, em uma Unidade Saúde da Família, entre os meses de abril a junho
de 2019, no município de Governador Valdares/MG. Resultados: Observou-se que a realização
do diagnóstico situacional em saúde oportunizou o contato com a comunidade e despertou para
o compromisso com as demandas de saúde postas por ela. A importância do acolhimento para
reorganização da atenção primária, pois possibilita a criação de uma relação de confiança entre os
profissionais da saúde e os usuários. Ampliou os horizontes do estudante sobre as competências
necessárias para atuar na atenção primária. Conclusão: Essa experiência permitiu compreender
a importância de desenvolver práticas colaborativas, envolvendo estudantes de diferentes cursos
da saúde. A integração ensino-serviço-comunidade potencializa a adoção da interprofissionalidade
na formação e trabalho em saúde. Apoio: UNIVALE, Ministério da Saúde//OPAS
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Uso da técnica de modelagem
no aprendizado sobre trabalho
em equipe na Atenção Primária á
Saúde
Isabella Tirado Freire Lopes, Anderson Martins Silva (Orientador)

Palavras-chave: estratégia saúde da família; atenção primária à saúde; saúde pública; fisioterapia

Introdução: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma política de reorganização do modelo
assistencial no país e necessita de uma maiorarticulação entre os preceitos legais e as concepções
teóricas sobre o trabalho em equipe. Objetivo: O trabalho teve como objetivo relatar a experiência
vivenciada pelos discentes do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas durante
a disciplina de Fisioterapia em Saúde Coletiva com o uso da técnica de modelagem com massa
como estratégia de aprendizado sobre trabalho em equipe. Metodologia: Relato de experiência
de dinâmica de grupo mediante a aplicação da técnica de modelagem com massa. Essa técnica,
conduzida pelo professor da disciplina, consistiu na divisão aleatória da turma composta por 23
alunos em quatro grupos – A, B, C e D. Esses grupos trabalharam em locais diferentes, sem
comunicação entre eles. Cada componente do Grupo A recebeu separadamente uma cartela,
contendo o nome de um membro do corpo humano e em seguida foram orientados quanto a
realização da tarefa. Já os componentes do Grupo B, C e D foram organizados em círculo com as
massas de modelar dispostas no centro da mesa. Em seguida o professor distribuiu as cartelas
contendo as mesmas informações para a realização das tarefas. No entanto, esse grupo conhecia
o objetivo final da atividade que era a “produção de um boneco”. Resultados: Devido a diferença
nos diferentes grupos, os alunos puderam perceber que um alto grau de interação e comunicação
é essencial, de forma que não apenas as ações sejam compartilhadas, como também os núcleos
de competência específicos sejam valorizados no cotidiano do saber e fazer de um trabalho
multiprofissional a ser realizado na Atenção Primária à Saúde. Conclusão: Foi ótimo para o
aprendizado dos alunos do curso de fisioterapia, futuros profissionais que poderão atuar na APS.
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Qualidade de vida de cuidadores
de crianças com necessidades
especiais em saúde
Simara Trevisan, Carolina Domingues Hirsch, Thaís Machado Quintana, Giovana Calcagno Gomes
(Orientador)

Palavras-chave: criança, família, cuidadores familiares, crianças com deficiências.

Introdução: Crianças com Necessidade Especiais em Saúde (CRIANES) demandam atenção
contínua com extensa jornada de cuidados, estabelecendo desafios e riscos à saúde dos cuidadores
familiares. Investigar a qualidade de vida de cuidadores orienta na criação de estratégias que
promovam melhoria na saúde deste grupo. Objetivo: Avaliar a percepção geral da qualidade de
vida de cuidadores de CRIANES em um hospital do Sul do Brasil. Metodologia: Estudo quantitativo,
exploratório descritivo executado no primeiro semestre de 2019. Participaram 16 mães cuidadoras
de CRIANES atendidas na Unidade de Pediatria do hospital do Sul do Brasil. Para atingir o objetivo
do estudo realizou-se a coleta de dados por meio da aplicação do instrumento The World Health
Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref) e, após, a análise estatística dos dados no software
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0. Os aspectos éticos foram cumpridos.
Resultados: As questões do instrumento (de domínio físico, psicológico, relações sociais,
meio-ambiente) que representaram os aspectos positivos promotores de qualidade de vida dos
participantes foram: minha vida tem bastante sentido; minha qualidade de vida é nem boa, nem
ruim; estou nem satisfeito, nem insatisfeito com a minha saúde. Já as questões que manifestaram
os principais aspectos negativos da qualidade de vida foram: estou insatisfeito com meu sono;
tenho muito poucas oportunidades de atividade de lazer; tenho muito pouco dinheiro para satisfazer
minhas necessidades. Conclusão: Os valores gerados em cada domínio do instrumento utilizado
no estudo foram baixos, portanto, foi insatisfatória a percepção geral da qualidade de vida dos
cuidadores investigados, indicando necessário o auxílio da equipe de saúde nas demandas para
melhora deste índice.
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Promoção de saúde infantil em
tempos de pandemia: um relato
de experiência
Sarah dos Santos Barbosa, LUANY TAVARES FAQUINI, Mabel Miluska Suca Salas(Orientador),
Valéria de Oliveira(Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: promoção de saúde, infantes, saúde bucal, covid-19, redes sociais

Introdução: Nas crianças as ocorrências de doenças sistêmicas e bucais podem influenciar
negativamente a saúde durante a fase adulta. Por isso, se faz necessária intervenções em
saúde para promover saúde bucal e geral de forma acessível e que alcance um maior número de
pessoas. Objetivo: O objetivo do estudo é descrever as ações informativas realizadas na rede para
promover a saúde geral e bucal de crianças na experiência extensionista. Metodologia: Trata-se
de um estudo descritivo exploratório realizado por duas discentes de odontologia da Universidade
Federal de Juiz de Fora- Campus Governador Valadares, realizado de forma remota nas redes
sociais: Instagram e Youtube, como parte do projeto de extensão “Criança-Sorridente” que tem
como público alvo crianças e pais/responsáveis.O intuito do projeto é abordar de forma criativa,
dinâmica e explicativa temas relacionados a promoção e prevenção da saúde bucal/geral incluindo
o atual cenário sanitário da Covid-19. Resultados: Como conteúdo digital, foram criados vídeos e
publicações como jogos e brincadeira, postagens informativas baseadas em evidências científicas,
realizadas de forma lúdica para obter maior interação com os usuários. Durante os 5 meses de
desenvolvimento das atividades do projeto, observou-se que ocorreu uma grande interação do
público com o conteúdo divulgado por meio de comentários, compartilhamento de informações,
exposições de relato de experiência de seguidores. A ação extensionista apresenta desafios na
forma remota para ter o alcance crescente do público alvo, em contrapartida é uma experiência
importante para formação profissional e pessoal. Conclusão: Na atual situação sanitária, o uso
de tecnologias remotas facilitou o compartilhamento de informações para promover a saúde das
crianças beneficiando tanto o público-alvo quanto para os extensionistas. Apoio: Pró-reitoria de
extensão UFJF-GV PROEX
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Tratamento fisioterapêutico na
dorsiflexão de tornozelo restrita
Pedro Paulo Loiola Leite, Luan de Freitas Prado

Palavras-chave: ankle joint, dorsiflexion, mobility limitation.

Introdução: A flexibilidade é de grande relevância na execução de movimentos simples e complexos
e o movimento de dorsiflexão (DF) adequado é fundamental para permitir o movimento do corporal,
porém se a amplitude de movimento (ADM) de DF de tornozelo encontra-se com restrição poderá
acarretar mecanismos compensatórios e, consequentemente, doenças nos pés e/ou outras
regiões. Algumas atividades físicas, como descer e subir escadas, ou simplesmente a ação de
marcha, requerem uma flexibilidade dos músculos do complexo articular do tornozelo, contudo
a avaliação e o acompanhamento da ADM de DF de tornozelo são procedimentos essenciais
na abordagem fisioterapêutica. Objetivo: Investigar na literatura as técnicas e abordagens de
tratamento para a ADM de DF restrita. Metodologia: Foi realizado uma revisão de literatura na
base de dados PEDro com ensaios clínicos publicados a partir do ano 2000 e escore PEDro a
partir de 5. Resultados: Diversos estudos mostram a importância de avaliar e tratar a ADM de DF
de tornozelo, pois seus déficits podem aumentar o risco de lesão nas articulações dos membros
inferiores, contudo intervenções mais eficazes são buscadas para aprimorar a reabilitação de
pessoas com déficit de ADM de DF. Os artigos abordados nesta revisão apresentam métodos e
técnicas de avaliação e intervenção isoladas e combinadas que foram capazes de melhorar a ADM
de DF restrita demonstrando ser efetivas na elaboração da avaliação e tratamento. Conclusão:
Esta revisão mostra diversas técnicas eficazes e outras que não presentaram tanta eficiência
na reabilitação da ADM de DF restrita, no entanto a partir desta revisão é possível montar uma
estratégia de tratamento mais eficaz, pois o fisioterapeuta se torna capaz de avaliar e reabilitar
com mais acurácia e melhor aplicabilidade da evidência científica na sua prática clínica.
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Vivências da família no cotidiano
de cuidados à criança com
necessidades especiais de saúde
Simara Trevisan, Carolina Domingues Hirsch, Thaís Machado Quintana, Giovana Calcagno Gomes
(Orientador)

Palavras-chave: criança, família, cuidadores familiares, crianças com deficiências.

Introdução: O cuidado contínuo às Crianças com Necessidade Especiais em Saúde (CRIANES)
pode alterar toda a dinâmica do cotidiano familiar. Logo, conhecer quais as vivências dos
familiares cuidadores possibilita o desenvolvimento de estratégias de organização e auxílio para
os cuidados. Objetivo: Conhecer as vivências do familiar cuidador em seu cotidiano de cuidados
à CRIANES atendidos em um hospital do Sul do Brasil. Metodologia: Pesquisa qualitativa do tipo
exploratória descritiva realizada com 14 mães cuidadoras de CRIANES atendidas na Unidade de
Pediatria de um hospital do Sul do Brasil durante o primeiro semestre de 2019. Para atingir ao
objetivo da pesquisa foi realizada a coleta de dados por meio de um instrumento semiestruturado
contendo perguntas acerca das vivências do familiar cuidador no cotidiano de CRIANES e, após,
os dados foram analisados por meio da técnica de análise textual discursiva. Os aspectos éticos
foram cumpridos. Resultados: Da análise dos dados emergiram três categorias representativas
das vivências das cuidadoras de CRIANES: contexto das necessidades especiais de saúde;
dificuldades enfrentadas pelo familiar cuidador; e reflexos na qualidade de vida do familiar cuidador.
A primeira categoria contemplou aspectos da descoberta familiar de uma CRIANES; a segunda
evidenciou a modificação da dinâmica familiar, principalmente da mãe, e a dificuldade com o
manejo de dispositivo invasivo; e a terceira manifestou o desgaste à saúde física e psicológica
do familiar cuidador da CRIANES e a resiliência diante da experiência. Conclusão: Identificou-se
neste estudo que há sobrecarga das mães cuidadoras de CRIANES com prejuízos ao autocuidado
em saúde, sugerindo necessárias estratégias de auxilio da equipe de saúde nas demandas e
educação em saúde destas mães.
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Mioma uterino e conduta de
tratamento na atenção básica
Talita Costa Barbosa, Lindemberg Barbosa Júnior, Larissa Toloy Bigaran, Letícia Marin Mendes,
Isabella Colnago Amaral Riquete(Orientador)

Palavras-chave: mioma, saúde da mulher, terapêutica, gravidez, infertilidade feminina.

Introdução: Leiomiomas são tumores benignos, que surgem no miométrio e possuem quantidade
variável de tecido conjuntivo fibroso. A maioria dos casos são assintomáticos, encontrados
ocasionalmente em exame de imagem. Os sintomas são relacionados ao tamanho, número e
localização dos miomas. Objetivo: realizar uma revisão bibliográfica para explanar acerca do
mioma uterino e conduta de tratamento na atenção básica. Metodologia: tratou-se de uma revisão
integrativa, utilizando os descritores: mioma, saúde da mulher, terapêutica, gravidez, infertilidade
feminina. Foram realizadas buscas nas bases de dados BVSalud, LILACS, SciELO e Pubmed,
referente ao período de 2005 a 2020. A pergunta norteadora foi: Qual a conduta diagnostica e
terapêutica nos casos de mioma uterino na atenção básica? Resultados: um total de quatro artigos
foram incluídos nesse estudo. Miomas uterinos são tumores benignos, o qual se desenvolvem
a partir de células musculares lisas do miométrio. Podem ser classificados como intramurais,
submucosos, subserosos, pediculados, colo ou cervix. O diagnóstico baseia-se na história
clínica, no toque vaginal bimanual e na ultrassonografia transvaginal. Alguns fatores de risco são:
etnia negra, menarca precoce, paridade tardia, uso de álcool, histórico familiar. Sintomatologia
caracteriza-se por sangramento uterino anormal, peso pélvico e dor, disminorreia, dispaurenia e
alterações reprodutivas. As abordagens terâpeuticas podem ser clínicas e cirúrgicas, sendo que a
abordagem clínica, principalmente na atenção básica, tem sido de grande eficácia. Conclusão: o
tipo e momento ideal de intervenção é individualizada considerando a idade da paciente, tamanho e
localização dos miomas, intenções reprodutivas, história ginecológica e obstétrica e sintomatologia
existente.
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O impacto da pandemia da
COVID-19 na saúde mental
de gestantes: uma revisão de
literatura
Natália Melo Souza, Karina Vitória do Nascimento, Alice Moraes Scheffer, Ananda Calili Rezende
Lima, Dayeni Massardi Romualdo

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: saúde mental, gestantes, covid-19

Introdução: As gestantes compõem um grupo, particularmente, mais vulnerável à doença do
novo coronavírus, pois possuem sistema imune naturalmente suprimido e sintomas de ansiedade,
decorrentes das preocupações com o feto. Em grávidas com diagnóstico de COVID-19, a carga
mental pode aumentar mais, devido à incerteza da possibilidade de transmissão vertical e das
consequências para o bebê. Objetivo: Inferir o impacto da pandemia da COVID-19 na saúde
mental de gestantes. Metodologia: Revisão, em junho/2020, de artigos publicados no PubMed,
com os descritores: “pregnant women mental health” e “COVID-19”. Selecionou-se 5 artigos em
inglês, sobre saúde mental das grávidas durante a pandemia da COVID-19. Resultados: Um
estudo chinês demonstrou aumento na prevalência de sintomas depressivos em grávidas. Com
a pandemia, esses aumentaram 8,2%, decorrência da expansão de casos confirmados e mortes.
Como fatores de risco, sugere-se: baixo status econômico, menor apoio social e falta de exercícios
físicos. Entretanto, após o início da pandemia, grávidas com melhores condições socioeconômicas
também passaram a apresentar danos à saúde mental. Um estudo canadense, relatou níveis
mais altos de sintomas depressivos, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, afetividade
negativa e afetividade menos positiva em gestantes durante a pandemia. Além disso, outras
pesquisas relataram que distúrbios de saúde mental aumentados na gravidez, devido à pandemia,
podem gerar problemas no desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico da criança. Conclusão:
Os sintomas depressivos aumentaram em grávidas durante a pandemia e, esses, podem impactar,
negativamente, o curso da gravidez, o desenvolvimento fetal e as psicopatologias posteriores.
Destaca-se a importância de estudos complementares.
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PET-Saúde/Interprofissionalidade
como instrumento para o
fortalecimento da educação
interprofissional na formação em
saúde
Rafaela Caires Santos, Erika Guerrieri Barbosa, Eulilian Dias de Freitas, Larissa de Freitas Bonomo,
Mabel Miluska Suca Salas (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: pet-saúde, educação interprofissional, formação em saúde, atenção primária,
sistema único de saúde

Introdução: O PET-Saúde/Interprofissionalidade implementa a educação interprofissional (EIP)
e constitui-se uma estratégia de indução de mudanças no processo de formação profissional,
favorecendo a identificação de necessidades frequentes vivenciadas no serviço de saúde. Objetivo:
O objetivo do estudo foi analisar a influência das ações do PET-Saúde/Interprofissionalidade
no fortalecimento da EIP na formação em saúde na percepção da academia. Metodologia:
Os participantes organizados em grupos tutoriais multiprofissionais realizaram atividades nas
estratégias de saúde da família de Governador Valadares/MG durante um ano, incluindo atividades
de acompanhamento das ações realizadas nas ESF, assim como balizamentos, reuniões,
ciclos integradores, diagnóstico situacional, planejamento estratégico situacional, intervenções
e avaliações. A análise foi descritiva e inferencial bivariada (Qui-quadrado, Fisher ou tendência
linear). Participaram do programa 66 integrantes dos quais 33 eram discentes e 13 tutores.
Resultados: Os participantes concordaram que o programa fortaleceu a educação interprofissional
(78.1%) e o trabalho interprofissional no serviço (69,7%). A percepção do fortalecimento da EIP
entre os discentes esteve associada à percepção de desenvolvimento e prática das competências
colaborativas, fortalecimento de práticas interprofissionais (PIP) no serviço e ao desenvolvimento
de ações que aplicam os princípios da EIP e PIP (p<0,05), e entre os tutores, esteve associada
a compreensão do trabalho em equipe, à tomada de decisão compartilhada e ao entendimento
do seu papel e o papel de cada profissão (p<0,05). Conclusão: Na percepção acadêmica, o
PET-Saúde/Interprofissionalidade fortaleceu a educação interprofissional na formação em saúde,
promovendo o desenvolvimento de competências colaborativas entre os participantes. Apoio:
Ministério da Saúde - SGTES - Programa PET-Saúde
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Atividades do Curso de
Fisioterapia da Univale em tempos
de pandemia por Covid-19: um
relato de experiência
Vanessa Loyola Lopes, Rosalina Tossige Gomes, Geane Alves Dutra, Leonardo Menezes Peres,
Anaile Duarte Toledo Martins

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: fisioterapia, educação em saúde, metodologias ativas, ensino remoto

Introdução: Diante a pandemia de COVID – 19 e a necessidade de isolamento social, o ensino
na graduação sofreu modificações em seu formato. O MEC autorizou de forma emergencial as
atividades no formato remoto. Entretanto, um dos grandes desafios apontados neste processo é
manter a qualidade de ensino e a proximidade com os discentes. Objetivo: Relatar a experiência
das atividades vivenciadas de forma remota no semestre de 2020/1 no curso de Fisioterapia da
Univale, durante a pandemia de COVID-19. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência,
de base qualitativa e natureza descritiva. Resultados: Foram apresentadas atividades de forma
síncrona em sala de aula, via Classroom e utilizando o Google Meet. Dessa forma, os alunos
puderam utilizar metodologias ativas, como cinema comentado, problematização, discussão de
casos clínicos, utilização de vídeos e construção de materiais educacionais de forma lúdica e
com aprendizagem real. Alguns exemplos foram o Seminário Interdisciplinar e Atividade Prática
Supervisionada (APS). O Trabalho de conclusão de curso (TCC) também pode ser vivenciado
de forma remota. Além disso, pôde-se vivenciar atividades com a comunidade, integrando o
tripé ensino-pesquisa-extensão. As atividades de caráter extensionistas foram realizadas com
atividades direcionadas via whatsApp, com educação em saúde e também lives utilizando o canal
do you tube da Univale e o Google Meet. Ações de orientação em saúde e de humanização foram
também alcançadas através desta modalidade de ensino. Conclusão: As atividades vivenciadas
no curso de Fisioterapia em 2020/1 proporcionaram a continuidade da qualidade de ensino e a
proximidade com o discente mesmo sendo realizado de forma remota. Apoio: UNIVALE
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Defeitos de esmalte na dentição
decídua: prevalência, distribuição
e fatores associados em crianças
não privilegiadas
Sarah dos Santos Barbosa, Desirée Almeida Sausmikat, Mabel Miluska Suca Salas(Orientador),
Janaina Cristina Gomes(Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: defeitos de desenvolvimento de esmalte, pré-escolares, nível sociodemográfico,
estudo transversal

Introdução: Defeitos de desenvolvimento do esmalte (DDE) são definidos como irregularidades
anormais na qualidade e quantidade do esmalte dental, afetando a aparência translucida normal
do dente, causando algum prejuízo ao mesmo. Objetivo: O objetivo foi determinar a prevalência
de defeitos de desenvolvimento de esmalte e os fatores associados de crianças pré-escolares.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, com uma amostra de conveniência, realizado
em duas creches municipais em Governador Valadares. Participaram 94 crianças entre 1 e 6 anos,
cujos pais ou responsáveis assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (CEP nº
2.740.143). Dois examinadores treinados realizaram os exames clínicos bucais. Um questionário
previamente testado com informações sociodemográficas e comportamentais foi aplicado nas
mães. A análise estatística foi descritiva, bivariada (Qui-quadrado, Fisher e/ou de tendência linear)
e multivariada usando a regressão de Poisson. Foram obtidas razões de prevalência e intervalos
de confiança a 95%. Resultados: A maioria das crianças foram mulheres (53,6%), com cor de pele
preta/parda (60.4%) e famílias com renda menor a 1 salário mínimo (56,5%). Nos primeiros 3 anos
de vida, 25,3% das crianças tiveram infecções, 38,6% consumiram medicamentos, 54% visitaram
aos dentista, preventivamente (57,1%), por cárie ou batida no dente (32,7%). A prevalência de
defeitos de esmalte foi 40,5%, sendo a maioria defeitos demarcados (17,7%) localizados nos
incisivos centrais. A maioria das crianças apresentaram 1 ou 2 lesões (31.7%). A prevalência de
defeitos de esmalte esteve associada a idade de 5 a 6 anos (p=0.033), aumentando com a renda
(p<0,0001). Conclusão: Nas crianças do estudo, a prevalência de defeitos de esmalte nos dentes
decíduos foi alta e esteve associada à maior idade e renda
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Estratégias de monitoramento e
comunicação frente à pandemia
de Covid-19 para fortalecimento
da Atenção Primária de Saúde
(relato de experiência)
Ueslei Jardiel Rego Silva, Maluanne Santos Silva, Rita de Cássia de Sousa Nascimento (Orientador)

Palavras-chave: atenção primária à saúde, monitoramento, saúde bucal, covid-19.

Introdução: Em dezembro passado, a China comunicou à Organização Mundial da Saúde (OMS)
sobre a ocorrência do surto de doença respiratória aguda grave, pelo novo SARS-COV-2, que
logo se espalhou mundialmente, tornando-se uma pandemia. Neste tempo, muita coisa mudou na
prestação do cuidado, inclusive considerando a necessidade de distanciamento social como medida
eficaz, dada a alta virulência do novo agente, haja vista que a pandemia não é a mesma para todos
os países, nem para todos dentro de um mesmo país ou da mesma cidade. Objetivo: Relatar
a importância do acompanhamento dos usuários da Estratégia de Saúde da família em tempos
de pandemia Metodologia: Trate-se de um relato de experiência da Equipe multidisciplinar nos
cuidados a usuários da Atenção Básica no SUS. Resultados: Devido ao distanciamento social, a
maioria dos usuários têm se afastado das unidades de saúde da família levando os profissionais de
Enfermagem, Odontologia e medicina, do município de Dom Basílio/BA, atuar na linha de frente da
APS, conforme orientações do Ministério da Saúde, monitorando aproximadamente 620 pacientes
hipertensos e 101 diabéticos por meio do teleatendimento, sendo que a população total cadastrada
na unidade Centro 01 é de 3786. Já a saúde bucal de crianças tem sido monitorada em parceria
com professores das escolas, através da divulgação de cards e vídeos educativos pelas redes
sociais e aplicativos de mensagens, no total 542 menores estão sendo orientados. Conclusão:
Considerando recomendações de proteção individual, profissionais de saúde estão se adaptando
à nova realidade provocada pelo enfrentamento à COVID-19, apostando em tecnologias digitais
como um meio de monitorar comorbidades de idosos e a saúde bucal de crianças, demonstrando
resultados positivos no acompanhamento daqueles que necessitam, fortalecendo a APS local.
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A composição da rede de apoio
social da família para o cuidado à
criança hospitalizada
Thaís Machado Quintana, Simara Trevisan, Aline Rodrigues Costa, Giovana Calcagno Gomes
(Orientador)

Palavras-chave: enfermagem, família, criança hospitalizada.

Introdução: A hospitalização infantil é um acontecimento crítico, com repercussões na vida da
criança e de sua família. A criança passa a conviver em um ambiente diferente e permanece
afastada de sua rotina diária e, os familiares se dividem entre as tarefas diárias e o papel de
cuidador principal. Objetivo: Conhecer a composição das redes de apoio social da família para
o cuidado à criança hospitalizada. Metodologia: Pesquisa qualitativa realizada em uma Unidade
de Pediatria no sul do Brasil. Participaram 21 familiares cuidadores. A coleta de dados ocorreu por
meio de entrevista semiestruturada. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Resultados: Constatou-se que as redes de apoio são compostas por cônjuges, avós e tias da
criança, amigos dos pais e outros cuidadores que compartilham do mesmo espaço hospitalar. Na
construção da rede de apoio é importante contar com os profissionais da saúde, sobretudo com
aqueles que estão mais próximos e presentes no cuidado diário. Por ser compartilhada com diversas
famílias de crianças internadas, a unidade só permite a presença de um único acompanhante por
criança. Portanto, verificou-se que os familiares cuidadores em diversas situações procuram apoio
uns nos outros, o que torna esse período menos estressante e sobrecarregado. Verificou-se que
alguns familiares cuidadores não possuem esse tipo de apoio ou, muitas vezes, optam por não
o receber. Entendem que eles próprios são a melhor fonte de assistência à criança por conhecêla melhor. O confinamento no hospital causa cansaço extremo e a rede de apoio é utilizada, na
maioria das vezes para seu descanso. Conclusão: As redes de apoio são fonte de ajuda para o
familiar no período de internação hospitalar da criança, devendo ser fortalecidas.
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A importância dos cuidados
paliativos na oncologia
Markellen Thana Souza Almeida, Camile Pereira Flor, Raquel Barros Borges, Marina Carolina
Toneli Elisbao, Alice Ribeiro Sena

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: medicina paliativa, cuidado, saúde, câncer.

Introdução: Os cuidados paliativos foram definidos pela Organização Mundial da Saúde em 1990
como parte da assistência integral ao ser humano. Esses consistem em um conjunto de práticas
de auxílio médico ao paciente incurável, a fim de amenizar o sofrimento em indivíduos terminais ou
em estágio avançado de determinada enfermidade crônica, como o câncer. Objetivo: Apresentar
elementos para debates sobre a necessidade dos cuidados paliativos em pacientes com câncer,
ressaltar a importância da equipe multidisciplinar na eficiência do tratamento paliativo e destacar o
valor da medicina humanizada em doentes terminais. Metodologia: Revisão bibliográfica, por meio
de pesquisas em plataformas de dados, como Scielo, Lilacs e PubMed em que foram analisados
artigos publicados entre os anos 2006 a 2019, utilizando os descritores medicina paliativa, cuidado,
saúde e oncologia. Resultados: A análise dos artigos apontou a importância dos cuidados
paliativos em doenças, como o câncer, que é muito agressivo e assola boa parte da população
brasileira. A prática terapêutica paliativa utiliza uma abordagem de equipe multidisciplinar para
propiciar alívio da dor e de outros sintomas penosos. Essas ações são importantes uma vez que
o paciente não é só biológico, é também espiritual, social e psicológico, devendo ser cuidado em
todas as esferas. A humanização, durante o tratamento oncológico, permite criar uma relação mais
próxima com o paciente, encontrando soluções para problemas que impactam negativamente
na qualidade de vida. Conclusão: A medicina paliativa baseada em um atendimento integral,
multidisciplinar e humanizado, que busca minimizar problemas de ordem física, psicológica, social
e espiritual possui papel fundamental para controlar o sofrimento que está vinculado ao câncer e
ao seu tratamento.
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As limitações na construção do
projeto terapêutico singular: um
artigo de revisão
Luísa Oliveira Amorim, Diego Afonso Pereira Macedo, Ana Luiza Barros Parreira, Julia do Carmo
Santos

Palavras-chave: projeto terapêutico singular; saúde mental

Introdução: O Projeto Terapêutico Singular (PTS) surge como resultado da Reforma Psiquiátrica
como um importante recurso na substituição do modelo de atenção centrado na doença para
um modelo centrado no doente, respeitando os três grandes pilares do SUS: a integralidade, a
universalidade e a equidade. Aplicado nos Centros de Atenção Psicossociais ou nas Unidades
Básicas de Saúde, é uma medida inovadora que busca aprimorar estratégias para produzir
saúde e melhorar a relação entre a tríade: trabalhadores, usuários e gestão. Objetivo: O artigo
pretende fortalecer a apropriação do conhecimento acerca do PTS reforçando sua definição, a sua
importância como estratégia na rotina dos serviços de saúde no âmbito do SUS, além de abordar
as limitações encontradas no processo de construção do projeto. Metodologia: Trata-se de uma
revisão de literatura. Foi realizado levantamento bibliográfico e pesquisa de artigos, pesquisas
e relatos de experiências, nas quais os autores observaram em campo a construção do PTS
em unidades de saúde. Resultados: A bibliografia e as observações na prática, demonstraram
limitações na construção do projeto, que se relacionam principalmente a equipe responsável por
sua elaboração, mas ainda relacionadas ao próprio usuário e as condições de trabalho, materiais e
operacionais. Conclusão: O PTS transforma a prática de cuidador e o papel da equipe, ao romper
com o modelo hegemônico com foco na doença e remissão dos sintomas para um modelo centrado
nas necessidades singulares e no contexto sociocultural, no qual o indivíduo está inserido. Porém,
ainda apresenta diversas limitações, necessitando de ações conjuntas por parte de profissionais,
usuários e autoridades, para a construção de um projeto mais humano e digno, para os usuários
do SUS.
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ST 13. Endodontia contemporânea
e novas perspectivas tecnológicas

Proponentes: Luiz Felipe Nunes Moreira, Rafael Pedrazzolli Marassi, Valeria Cristina Rezende
Terra, Belizane das Gracas Oliveira Maia
Ementa: As pesquisas e a tecnologia associadas à rápida disseminação das informações
transformaram a endodontia, num curto espaço de tempo, numa especialidade mais segura e
mais previsível quanto aos seus resultados. A combinação das pesquisas com a prática clínica
atua sinergicamente, dando suporte à soluções clínicas efetivas. Essa sessão temática tem como
objetivo possibilitar trocas de experiências e discussões acerca da endodontia contemporânea, a
partir da apresentação de trabalhos relativos às novas perspectivas tecnológicas sobre microscopia
operatória, instrumentação rotatória, reciprocante, obturação termoplastificada, materiais
biocerâmicos, retratamento endodôntico e cirurgias paraendodônticas, revascularização pulpar,
dispositivos de irrigação e aspiração e novas condutas terapêuticas baseadas em evidências
científicas.
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Avaliação da remoção de debris,
em reentrâncias simuladas, após
três técnicas de irrigação final:
irrigação ultrassônica passiva,
agitação mecânica easyclean e
ativação sônica eddy
Dione Lima Teixeira

Palavras-chave: sistemas de irrigação, irrigação ultrassônica passiva, easyclean, debris

Introdução: Durante a instrumentação mecânica, o corte da dentina gera resíduos, denominados
debris, que quando não removidos, podem levar ao insucesso do tratamento endodôntico. O
objetivo desse estudo foi comparar a efetividade da remoção de debris dentinários em reentrâncias
artificiais, utilizando-se de três métodos de ativação final das soluções irrigadoras: Irrigação
ultrassônica passiva (PUI), ativação mecânica com pontas EasyClean (EC) e ativação sônica
com Eddy (ED). Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a remoção de debris dentinários,
em reentrâncias padronizadas, após a ativação final da solução irrigadora nos terços cervical,
médio e apical do canal radicular de pré-molares inferiores humanos extraidos, utilizando três
sistemas de ativação diferentes: irrigação ultrassônica passiva (PUI), EasyClean (EC) e Eddy
(ED). Metodologia: Foram utilizados 15 pré molares inferiores humanos uniradiculares extraídos.
Os canais foram instrumentados com limas reciprocantes R40. Depois os dentes foram separados
longitudinalmente e foram confeccionadas reentrâncias no centro dos terços cervical, médio e
apical do canal radicular. As reentrâncias foram preenchidas com raspas de dentina a seguir as
metades das raizes foram reposicionadas em muflas de silicone, confeccionadas anteriormente.
Foram criados 3 grupos experimentais de acordo com o método final de irrigação, grupo PUI,
grupo EC, e grupo ED. As imagens foram comparadas e escores foram atribuídos com relação a
remoção de debris. Resultados: Verificou-se similaridade entre os grupos estudados. Conclusão:
Dentro das limitações da metodologia, pode-se concluir que nenhum dos sistemas estudados
proporcionaram total remoção de debris nas reentrâncias.
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Tratamento endodôntico com
ampliação intencional do forame
usando instrumento reciprocante
Cristina Miranda Figueirêdo, Luara Rodrigues de Oliveira Perpétuo, Luiz Felipe Nunes Moreira
(Orientador), Romero Meireles Brandao (Coorientador), Erika de Aguiar Miranda Coelho
(Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, ampliação foraminal, instrumentos mecanizados

Introdução: A anatomia apical tende a ser imprevisível e não uniforme, anatomicamente, a “zona
crítica apical” está situada no interior dos 3-4 milímetros do ápice radicular e corresponde ao canal
radicular apical, o forame e suas ramificações próprias, estas ramificações apicais têm abrigado
células bacterianas, frequentemente organizadas em biofilme. Objetivo: O objetivo do presente
trabalho foi realizar através da revisão de literatura um estudo sobre tratamentos endodônticos
com ampliação intencional do forame utilizando instrumento reciprocante. Metodologia: Tratase de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de
levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca
nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Journal of Endodontics (JOE) e Internacional
Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa completo,
estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português ou inglês. Resultados:
Com o intuito de melhorar a acesso a esta região e facilitar sua limpeza, a ampliação foraminal
tem sido uma manobra clínica bastante recorrente na clinica endodôntica com baixos índices de
sensibilidade pós operatória e ausência de sobre obturação, entretanto devido a variabilidade no
taper desses instrumentos, faz-se necessário o controle de quantos mm são avançados, para não
ocorrer uma ampliação desnecessária. Conclusão: O alargamento intencional do forame pode
superar os limites da irrigação e potencializar a desinfecção visto que o tratamento endodôntico
visa controlar a infecção, oferecendo condições para que ocorra a reparação, uma vez que a
maioria dos microrganismos são oportunistas, causando doenças somente quando presentes no
interior do canal radicular.
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Tratamento endodôntico em
canal calcificado com uso de
microscópio operatório
Isabela Ramos Monteiro, Ana Luiza Martins Moraes Fragoso, Rafael Marassi (Orientador), Luiz
Felipe Nunes Moreira (Coorientador), Paulo Roberto de Souza Viana (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, calcificação pulpar, microscópio operatório

Introdução: A endodontia é uma especialidade que depende da sensibilidade tátil do operador nos
procedimentos clínicos. Muitas vezes os tratamentos endodônticos são realizados na obscuridade,
tendo a radiografia como único auxiliar no diagnóstico e no tratamento. O canal radicular é um
espaço que abriga o tecido pulpar, e este é formado por vasos sanguíneos, nervos e células
formadoras de dentina. Essas células formam continuamente dentina que com o decorrer do
tempo, irão resultar na diminuição do canal ou até mesmo na sua calcificação. Objetivo: O objetivo
do presente trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a previsibilidade de intervenções
endodônticos em canais calcificados com uso de microscópio operatório. Metodologia: Tratase de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de
levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca
nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Journal of Endodontics e Internacional
Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa completo,
estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português ou inglês. Resultados:
O uso de iluminação intensa e magnificação do campo operatório favorece muito o procedimento
clínico para desobstrução em casos de canais calcificados, normalmente, a procura por canais
calcificados sem utilizar o microscópio operatório pode levar a iatrogenias, como perfurações e/
ou desgaste excessivo de dentina sadia. Conclusão: O microscópio operatório tem se mostrado
como um recurso bastante previsível e eficaz devido a iluminação/magnificação auxiliando na
localização e tratamento dos canais radiculares calcificados, possibilitando apenas a remoção da
calcificação pulpar e radicular, respeitando as características anatômicas do dente.
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Infecções endodônticas
associadas a alterações no
sistema cardiovascular
Karolayne Barbosa Cerqueira Emerick Moreira, Matheus Braun Salzmann, Raissa Soares Loiola,
Rafael Marassi (Orientador), Luiz Felipe Nunes Moreira (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, infecções endodônticas, alterações cardiovasculares

Introdução: A Endocardite Bacteriana é uma doença que acomete os tecidos cardiovasculares
de etiologia multifatorial. Ao cirurgião dentista não é posta a responsabilidade do diagnóstico,
entretanto, é necessário o conhecimento e seus principais cuidados profiláticos, a fim de evitar
o surgimento no âmbito da odontologia. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi, através de uma
revisão de literatura, expor características da doença, sua etiologia e principalmente sua profilaxia
medicamentosa a nível odontológico, bem como a importância de uma manipulação cuidadosa
e correta no tratamento endodôntico, evitando a contaminação de microrganismos via corrente
sanguínea. Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes
secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura,
realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval
Sistem on-line (Medline), Google Acadêmico, Journal of Endodontics (JOE) e Internacional
Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa completo,
estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português, inglês ou espanhol.
Resultados: Pacientes com risco de endocardite bacteriana precisam ter cobertura antibiótica
durante o tratamento odontológico. Conforme o protoloco atual da American Heart Association é
necessário o uso de 2g de amoxicilina para adultos e 50 mg para crianças, em dose única, via
oral, 1 hora antes do procedimento. Conclusão: Em pacientes de alto risco para endocardite
bacteriana é necessário que exista cuidados como: profilaxia antibiótica, uma correta antissepsia
e evitar sobre instrumentação em dentes com diagnóstico de periodontite apical crônica.
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Métodos de diagnóstico das
lesões endo-periodontais
Alexandre Brian Ribeiro Xavier, Ana Luiza Martins Moraes Fragoso, Luiz Felipe Nunes Moreira
(Orientador), Carlos Eduardo de Resende Santos (Coorientador), Maria Priscila Filismina Carneiro
Neves (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: doença periodontal, pulpopatias, lesão endo-pério.

Introdução: O complexo dentina-polpa e as estruturas periodontais de suporte provêm da mesma
origem, o ectomesênquima, e são interligados por canais que permitem uma íntima comunicação
entre os dois tecidos. Assim, uma patologia originada num tecido pode repercutir no outro. A lesão
endo-pério, como o próprio nome sugere, é uma patologia cujos produtos inflamatórios geram
repercussões tanto na polpa quanto no periodonto. Objetivo: Este trabalho objetiva apresentar
uma revisão de literatura sobre quais exames são indispensáveis para chegar ao diagnóstico das
lesões endo-periodontais. Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada
a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos
artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico,
Journal of Endodontics (JOE) e Internacional Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos
artigos foram: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado
nos idiomas português ou inglês. Resultados: O teste de vitalidade pulpar, a sondagem periodontal
e a interpretação radiográfica são fundamentais para o correto diagnóstico das lesões endo-pério.
O tratamento pode envolver tanto a terapia endodôntica quanto a periodontal e é importante o
paciente estar ciente das limitações do prognóstico. Conclusão: A história recente da doença,
combinada a testes de vitalidade pulpar, sondagem periodontal e exame radiográfico são de
extrema relevância para o prognóstico e planejamento da conduta. O prognóstico vai depender do
grau de comprometimento dos dois tecidos e tende a ser mais favorável quando a maior parte da
lesão é causada pela infecção do canal radicular.
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O uso dos biocerâmicos em
odontopediatria
Cristina Miranda Figueirêdo, Luara Rodrigues de Oliveira Perpétuo, Luiz Felipe Nunes Moreira
(Orientador), Romero Meireles Brandao (Coorientador), Erika de Aguiar Miranda Coelho
(Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, bioceramicos, odontopediatria

Introdução: Cimentos biocerâmicos foram inicialmente desenvolvidos para selar comunicações
entre o dente e a superfície externa periodontal. A busca por materiais que apresentem propriedades
químicas, físicas e biológicas capazes de induzir o reparo tecidual e de devolver as estruturas
dentárias perdidas tem sido bastante relevante. Objetivo: O objetivo do presente trabalho, foi realizar
uma revisão bibliografica, evidenciando as propriedades dos biocerâmicos e suas aplicações na
odontopediatria, enfocando seu uso como material para pulpotomias (dentes decíduos e dentes
permanentes jovens) e capeamento pulpar direto em dentes permanentes jovens. Metodologia:
Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio
de levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma
busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Journal of Endodontics e Internacional
Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa completo,
disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português ou inglês. Resultados:
Foram encontradas nos biocerâmicos propriedades como a alta alcalinidade, baixa solubilidade,
capacidade antimicrobiana, radiopacidade, estabilidade dimensional, resistência à compressão e
biocompatibilidade, com formação de barreira de tecido mineralizado pela polpa dentária em maior
quantidade e qualidade que o hidróxido de cálcio. Conclusão: As excelentes propriedades dos
biocerâmicos habilitam-no como um material passível de pesquisa e promissor para a clínica, uma
vez que foram relatadas elevadas taxas de sucesso, quando foi comparado com o hidróxido de
cálcio para o procedimento de pulpotomia em dentes decíduos e dentes permanentes jovens, bem
como o capeamento pulpar direto em dentes permanentes jovens.

416

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Retratamento endodôntico
com auxilio de instrumentos
mecanizados com giro contínuo
Bianca Lott Fernandes, Ana Cláudia Rocha Gomes, Rafael Marassi (Orientador), Luiz Felipe Nunes
Moreira (Coorientador), Paulo Roberto de Souza Viana (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, retratamento endodôntico, instrumentos mecanizados

Introdução: Quando o elemento dental já recebeu um tratamento anterior no sistema de canais
radiculares e há persistência de infecção, a primeira alternativa de tratamento é o retratamento
endodôntico. A instrumentação rotatória e a irrigação ultrassônica vêm sendo apontadas como
auxiliares potenciais na desejável desinfecção do sistema de canais radiculares. Objetivo:
O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre o retratamento
endodôntico com auxilio de instrumentos mecanizados com giro contínuo. Metodologia: Tratase de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de
levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca
nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Journal of Endodontics (JOE) e Internacional
Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa completo,
estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português ou inglês. Resultados:
Os sistemas mecanizados de giro contínuo tem demonstrado melhores resultados na remoção
de detritos, resistência a fadiga cíclica, mais resistentes a torção e com uma diminuição do tempo
de trabalho em relação as técnicas clássicas de instrumentação com limas manuais. Conclusão:
O planejamento das etapas do tratamento baseado num atento exame clínico e radiográfico fazse indispensável para a obtenção do sucesso no retratamento. A utilização da instrumentação
rotatória nas reintervenções endodônticas, torna possível efetuar o retratamento de forma rápida,
segura e conservadora.
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Capacidade de detecção de
fraturas radiculares verticais
incompletas de dentes tratados
endodonticamente, obturados
ou não, a partir de imagens
tomográficas, com e sem filtro de
redução de artefato
Andrea Huey Tsu Wang, Francine Kuhl Panzarella, Carlos Eduardo Fontana, José Luiz Cintra
Junqueira, Carlos Eduardo da Silveira Bueno (Orientador)

Palavras-chave: fraturas radiculares vericais, filtro de redução de artefato, tomografia
computadorizada de feixe cônico

Introdução: O diagnóstico de fratura de raiz representa uma das tarefas mais desafiadoras na
Odontologia. A falha de um diagnóstico pode levar à perda do elemento dentário ou postergar
a solução do problema. Objetivo: Avaliar e comparar a capacidade de detecção de fraturas
radiculares verticais incompletas de dentes tratados endodonticamente, obturados ou não, a
partir de imagens de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico, com filtro e sem filtro de
redução de artefato. Metodologia: Foram selecionados 39 pré-molares superiores unirradiculares
e após tratamento endodôntico, metade foram obturados e divididos em quatro grupos: G1 (sem
fraturas), G2 (obturados sem fraturas), G3 (com fraturas) e G4 (obturados com fraturas). As
fraturas foram realizadas com o uso de máquina universal. Os dentes foram inspecionados por
uma lupa estereoscópica (antes e após as fraturas). Foram dispostos aleatoriamente, e imagens
de tomografia computadorizada de feixe cônico foram adquiridas, com e sem filtro, seguindo o
protocolo de máxima resolução do aparelho OP300 no qual o tamanho do voxel foi de 0,086mm e
FOV de 5x5cm e avaliados no software OnDemand. Três observadores avaliaram as imagens em
duas etapas em um intervalo de 1 semana, após treinamento prévio, e pontuaram ausência (0) e
presença (1) de fratura radicular vertical. Resultados: A maior concordância foi observada para o
grupo com filtro e sem obturação, com Kappa de 0,895 e no geral, a concordância foi de 82,9%,
Kappa de 0,658, sensibilidade de 82%, especificidade de 84%, valor preditivo positivo de 84% e
valor preditivo negativo de 82%. Conclusão: A ausência de material obturador e o uso de filtro de
redução de artefato aumentam a acurácia diagnóstica nas imagens de tomografia computadorizada
de feixe cônico na detecção de fraturas radiculares verticais incompletas.
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Fatores que influenciam a fratura
de intrumentos rotatórios de
níquel - titânio
Giovanna Siqueira Basilato, Dhyalla Monteiro Nacif, Luiz Felipe Nunes Moreira (Orientador),
Carlos Eduardo de Resende Santos (Coorientador), Maria Priscila Filismina Carneiro Neves
(Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, níquel-titânio, fratura de instrumentos

Introdução: Um dos objetivos mais importantes a ser alcançado na terapia endodôntica é o preparo
químico-mecânico eficiente do sistemas de canais radiculares. As limas rotatórias de níquel-titânio
(NiTi) foram introduzidas no mercado na tentativa de substituir as limas de aço inoxidável, devido
à sua maior flexibilidade e elasticidade, facilitando a instrumentação de canais curvos e atrésicos.
Objetivo: O objetivo desse trabalho foi revisar a literatura sobre os principais fatores que envolvem
a fratura dos instrumentos rotatórios de NiTi. Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de
dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Para o
levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados:
Google Acadêmico, Journal of Endodontics e Internacional Endodontics Journal. Os critérios de
inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente,
estar publicado nos idiomas português, inglês ou espanhol. Resultados: A fratura desses
instrumentos estão associadas a fadiga cíclica ou torção, as fraturas associadas a fadiga cíclica
estão relacionados ao sobre uso do instrumento e desgastes dos instrumentos durante a limpeza
e modelagem do SCR, fraturas torcionais a ponta do instrumento se prende no interior do SCR e
o instrumento continua sua rotação. Conclusão: Para se evitar a fratura por torção o torque do
equipamento deve ficar aquém ao limite de resistência do instrumento, já para a fadiga cíclica o
instrumento deve ser descartado antes de atingir o limiar de ocorrência da fratura por fadiga cíclica.
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Cirurgia perirradicular:
indicações, contraindicações,
fatores de sucesso e insucesso
Danilo Bichara Calhau Teixeira, João Francisco Maciel Assis, Paulo Roberto de Souza Viana
(Orientador), Luiz Felipe Nunes Moreira (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: cirurgia perirradicular, paredondôntica, apicetomia

Introdução: A cirurgia perirradicular é um procedimento cirúrgico que se efetua ao nível do ápice
da raiz dos dentes com o intuito de remover lesões intraósseas, realizar biópsia, remover corpos
estranhos, entre outras finalidades. O procedimento cirúrgico está indicado nos casos de: problemas
anatômicos que impedem desbridamento/obturação completos, fratura radicular horizontal com
necrose apical, material irrecuperável impedindo o tratamento ou retratamento do sistema de
canais radiculares, lesões periapicais recidivantes ou que não se responderam ao tratamento inicial
e presença de exsudato persistente Objetivo: O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão
da literatura sobre a cirurgia perirradicular, suas indicações e contraindicações, além dos fatores
que influenciam no sucesso ou insucesso da terapia. Metodologia: Estudo com coleta de dados
realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Os artigos foram
compilados através de busca nas bases de dados do Google Acadêmico, Journal of Endodontics
e Internacional Endodontics Journal. Critérios de inclusão: ser artigo de pesquisa completo,
estar disponível eletronicamente e publicado nos idiomas português ou inglês Resultados: O
procedimento cirúrgico paredondôntico é muito eficaz e de grande valia para a Endodontia e não
deve ser indicado quando outras opções de tratamento estão disponíveis, quando a causa da falha
do tratamento endodôntico não foi identificada, quando estruturas anatômicas estão em risco,
comprometimento da proporção coroa-raiz e complicações sistêmicas. Conclusão: Conclui-se
que a cirurgia perirradicular, quando bem indicada e realizada, possui um prognóstico favorável,
pois elimina a infecção intracanal e periapical, promovendo a neoformação óssea.

420

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Análise in vitro de dois diferentes
cimentos endodônticos
obturadores biocerâmicos na
expressão de colágeno tipo I
Helene dos Santos Carvalho Dourado, Victor Lima Drumond de Castro, Carlos Eduardo da Silveira
Bueno (Orientador)

Palavras-chave: biocerâmicos, cimentos endodônticos, osteoblastos, mineralização, bio-c sealer,
endosequence bc sealer.

Introdução: A obturação dos canais radiculares é uma fase importante do tratamento endodôntico.
Essa etapa consiste na utilização de um material sólido juntamente com um cimento para preencher
os espaços restantes e assim evitar a percolação apical, prevenir reinfecção e criar um meio
favorável ao reparo periapical. Objetivo: O objetivo desse trabalho será avaliar, em cultura de
células osteoblásticas, a expressão de colágeno tipo I após contato com cimentos obturadores
biocerâmicos: Bio-C Sealer e EndoSequence BC quando comparados ao grupo controle AH Plus.
Metodologia: Os cimentos serão manipulados conforme instrução dos fabricantes e colocados
em moldes de silicone. Após a reação de presa, os corpos de prova serão pesados, esterilizados
em óxido de etileno e mantidos em meio basal de cultura (DMEM, 15% soro fetal bovino e 1%
antibiótico-antimicótico), durante 24 h em estufa à 37oC, obtendo-se o meio condicionado.Após
este período, as células plaqueadas (densidade de 110 células/mm2) serão suplementadas com
o meio condicionado na proporção de 0,2 g/mL (ISO 10993) para os seguintes experimentos:
ensaio de proliferação celular, viabilidade celular e da quantificação do lisado proteico (ELISA).
Resultados: Iremos utilizar o software Prism (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA) para
análise dos dados (ANOVA, teste de Bonferroni). Conclusão: Com os resultados da pesquisa,
espera-se verificar se a expressão de colágeno tipo I estimulada pelos cimentos biocerâmicos é
superior ao padrão ouro, apresentando maior potencial de reparo ósseo.
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Associação dos sistemas
rotatório e reciprocante na busca
da otimização e qualidade do
tratamento endodôntico
Dhyalla Monteiro Nacif, Giovanna Siqueira Basilato, Luiz Felipe Nunes Moreira (Orientador),
Romero Meireles Brandao (Coorientador), Erika de Aguiar Miranda Coelho (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, instrumentação mecanizada, rotatório, reciprocante

Introdução: A associação de diferentes sistemas de preparo dos canais radiculares com o intuito
de aproveitar suas melhores características é de fundamental relevância no cenário contemporâneo
da endodontia. Os instrumentos que compõem os sistemas rotatório e reciprocante, são
compostos por uma liga de níquel titânio associado a tratamentos térmicos que proporciona maior
flexibilidade e resistência à fadiga cíclica e à corrosão. Objetivo: O objetivo do presente trabalho
foi realizar através da revisão de literatura um estudo acerca da associação dos sistemas rotatório
e reciprocante na busca da otimização e qualidade do tratamento endodôntico. Metodologia:
Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de
levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca
nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Journal of Endodontics (JOE) e Internacional
Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa completo,
estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português ou inglês. Resultados:
As principais vantagens desses sistemas fazem-se ver na redução do número de instrumentos,
proporcionando a simplificação da técnica, redução do tempo de tratamento, além de paralelamente
proporcionarem um preparo mais centralizado, reduzindo o transporte do canal especialmente do
terço apical. Conclusão: A associação de instrumentos rotatórios e reciprocantes representa uma
alternativa viável durante a intervenção endodôntica, uma vez que é possível explorar as melhores
características dos sistemas, otimizando o preparo químico-mecânico, com uma redução do
número de limas, menor risco de iatrogenias como obstruções, degraus, transportes e perfurações,
quando comparadas com as limas de aço inox manuais.
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Avaliação da capacidade de
escoamento dos cimentos
endodônticos
Ana Karolina Vital da Paz, Juglécia Aparecida Machado de Oliveira, Clara Lima de Souza, Paulo
Roberto de Souza Viana (Orientador), Luiz Felipe Nunes Moreira (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: cimentos endodônticos, escoamento, canais acessórios

Introdução: A obturação dos canais radiculares é uma das etapas clínicas mais importante na
Endodontia. A busca incessante por materiais com características ideais são, de longa data ao
dias de hoje, meio de pesquisas e trabalhos científicos. Os cimentos endodônticos representam
um importante papel na obturação dos sistemas de canais radiculares quando escoam para as
ramificações e melhoram as adaptações das obturações nas irregularidades das interfaces dentinamateriais obturadores. Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica dos cimentos endodônticos
atuais avaliando a capacidade de escoamento nas ramificações dos sistemas de canais radiculares.
Metodologia: Estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de
levantamento bibliográfico. Os artigos foram compilados através de busca nas bases de dados
do Google Acadêmico, Journal of Endodontics e Internacional Endodontics Journal. Critérios
de inclusão: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente e publicado nos
idiomas português ou inglês. Resultados: A grande maioria dos cimentos endodônticos utilizados
atualmente possuem alto poder de penetração em irregularidades, canais acessórios e canais
laterais. Estes materiais precisam ser biocompatíveis e com baixa toxicidade pois podem ser
prejudiciais aos tecidos periapicais. Conclusão: Os cimentos obturadores devem apresentar um
escoamento que permita o selamento de irregularidades, canais acessórios e canais laterais. Uma
possível falta ou ausência de escoamento pode prejudicar a eficácia do tratamento endodôntico.
No entanto, materiais com fluidez exagerada podem, se não forem biocompatíveis e com baixa
toxicidade, extravasar para os tecidos periapicais, prejudicando-os.
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Avaliação da citotoxicidade de
dois cimentos endodônticos à
base de silicato de cálcio e do
cimento Pulp Canal Sealer em
fibroblastos
Leonardo Andrade Lemos

Palavras-chave: cimento endodôntico biocerâmico, cultura de células, fibroblastos gengivais
humanos, citotoxicidade

Introdução: Durante a etapa de obturação com guta-percha, o cimento endodôntico pode extravasar
além-ápice, interagindo diretamente com os tecidos periapicais. Assim, os cimentos endodônticos
devem exibir várias características biológicas positivas, tais como a citocompatibilidade. Objetivo:
O objetivo do presente estudo foi comparar a citotoxicidade de dois cimentos endodônticos
biocerâmicos, Bio-C Sealer e TotalFill BC Sealer, e do cimento Pulp Canal Sealer. Metodologia:
Fibroblastos gengivais humanos (FG11 e FG15) foram submetidos ao meio de cultura celular
condicionado pelos cimentos, sendo a proliferação e viabilidade celular avaliadas utilizando o teste
de exclusão pelo corante Azul de Tripan e ensaio do MTT, respectivamente. Ambos os testes foram
realizados em 24, 48 e 72 horas, após o contato com os extratos dos cimentos (diluição 1:5).
Células cultivadas em meio DMEM serviram como controle. Foi realizada análise descritiva e os
dados submetidos à ANOVA e teste de Tukey (P <0,05), utilizando o programa SOSS 23 (SPSS
INC., CHICAGO, IL, EUA). Resultados: Para os tempos de 24 e 72h, a proliferação celular não
foi influenciada pelo cimento endodôntico (P >0,05). O cimento Pulp Canal Sealer mostrou uma
proliferação celular significativamente menor do que o grupo controle no tempo de 48h, porém, sem
diferença estatística em relação ao grupo TotalFill BC Sealer. Em relação ao ensaio de viabilidade
celular, as culturas submetidas aos dois cimentos endodônticos biocerâmicos apresentaram maior
viabilidade em relação ao cimento Pulp Canal Sealer (P <0,05), para os tempos de 48 e 72h.
Conclusão: Os cimentos biocerâmicos Bio-C Sealer, o TotalFill BC Sealer apresentaram maior
citocompatibilidade em comparação ao Pulp Canal Sealer, para os tempos de 48 e 72h.
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Avaliação in vitro da expressão
da fosfatase alcalina em cultura
de osteoblastos expostos a
diferentes cimentos endodônticos
obturadores biocerâmicos
Victor Lima Drumond de Castro, Helene dos Santos Carvalho Dourado, Sérgio Luiz Pinheiro
(Orientador), Carlos Eduardo da Silveira Bueno (Coorientador)

Palavras-chave: cimentos dentários, endodôntia, osteoblastos, fosfatase alcalina, viabilidade
celular.

Introdução: Os cimentos biocerâmicos apresentam alternativa promissora na terapia endodontica.
Além da biocompatibilidade e da capacidade de prevenir a percolação apical e a microinfiltração
coronária, os cimentos endodonticos também previnem a reinfecção criando um meio biológico
favorável para que as células osteoprogenitoras proliferem e diferenciem dentro da área isolada.
Objetivo: O presente estudo avaliará a citotoxicidade e viabilidade celular dos diferentes cimentos
obturadores endodônticos. Metodologia: Serão confeccionados corpos de prova, conforme o
cimento biocerâmico, em matriz de teflon (Ø10mm) divididos em 3 grupos (n=60) : GRUPO 1
(n=20): Bio C Sealer (ANGELUS Indústria de Produtos Odontológicos S/A, Londrina, Paraná,
Brasil),GRUPO 2 (n=20): EndoSequence BC Sealer (BC; Brasseler EUA, Savannah, GA), e
GRUPO 3 (n=20): AHPlus (Dentsply DeTrey Gmbh, Konstanz, Alemanha), a seguir as amostras
serão pesadas, esterilizadas em óxido de etileno (REF), em seguida armazenadas em meio basal
de cultura (DMEM, 15% soro fetal bovino e 1% antibiótico-antimicótico) durante 24h (37±1oC).
Ensaios em triplicadoserão realizados (n=3) utilizando brometo de 3-4,5-dimetil-tiazol-2-il-2,5difeniltetrazólio (MTT), e análise de Atividade da Fosfatase Alcalina (ALP) serão conduzidos em
linhagem de células osteoblásticas UMR-106 (método colorimétrico Alizarim Red). Resultados:
Iremos utilizar o software Prism (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA) para análise dos
dados (ANOVA, teste de Bonferroni). Conclusão: Objetivando encontrar os seguintes resultados:
que os cimentos biocerâmicos se mostrarão mais biocompativel do que o padrão ouro, com maior
atividade celular, perante o teste da fosfatase alcalina.
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Uso do acesso endodôntico
guiado para tratamento de canais
calcificados
Maria Eduarda Coelho Gomes, Caroline Felipe Magalhaes, Renato Girelli Coelho, Gabriel Pinheiro
Lacerda, Mariane Floriano Lopes Lacerda (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: endodontia, calcificação da polpa e canal dentário, acesso guiado.

Introdução: A Endodontia Guiada, ou Endoguide, é uma técnica indicada para dentes com
calcificação do canal radicular (CCR), caracterizada pela deposição de tecido calcificado no nível
da câmara pulpar e canais radiculares do dente, acarretando uma obliteração parcial ou total, que
dificulta ou até mesmo impossibilita o tratamento endodôntico por meio das técnicas endodônticas
convencionais, sendo em sua maioria assintomáticas Objetivo: Relatar o passo a passo da
endodontia guiada, através da técnica Endoguide, no tratamento de dente anterior permanente,
com canal radicular obliterado e escurecimento coronário. Metodologia: Paciente de 27 anos,
com periodontite apical aguda e CCR do dente 11, foi submetido ao tratamento endodôntico por
meio da técnica endoguide. Tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) foi solicitada
para conclusão do diagnóstico e planejamento virtual do guia endodôntico, usado para direcionar o
acesso ao canal obliterado. Após alcançar toda a extensão do dente, foi realizado o preparo químico
mecânico e a obturação do sistema de canais radiculares. Resultados: Durante a proservação
do caso após seis meses, verificou-se ausência de sinais e sintomas clínicos e radiograficamente,
integradidade da região perirradicular e ausência de lesão perirradicular e espessamento do
ligamento periodontal. Com a utilização de escaneamento digital, tomografia computadorizada e
impressão em 3D, o Endoguide mostrou ser uma possível solução para o dente com dificuldade/
impossibilidade de se realizar o tratamento endodôntico convencional. A técnica permitiu o correto
acesso e localização do canal. Conclusão: O Endoguide tem se mostrado uma segura e viável
solução para tratamento endodôntico de dentes que apresentam CCR.
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Implicações clínicas dos fungos
em infecções endodônticas
Maria Alice Viana Magalhães, Bruna Maria Alves de Moura, Luiz Felipe Nunes Moreira (Orientador),
Romero Meireles Brandao (Coorientador), Paulo Roberto de Souza Viana (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, fungos, infecções endodonticas, candida albicans

Introdução: Fungos são microrganismos eucarióticos que participam de infecções endodônticas e,
portanto, podem participar da etiologia de doenças perirradiculares. Candida albicans é, de longe,
a espécie de fungo mais comumente isolada de canais radiculares infectados, e essa espécie tem
sido considerada um microrganismo dentinofílico por causa de sua afinidade invasiva à dentina
Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre as implicações clinicas dos fungos em infecções
endodônticas. Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes
secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura,
realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Journal of Endodontics
(JOE) e Internacional Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo
de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português
ou inglês. Resultados: Os fungos possuem atributos de virulência como adaptabilidade a uma
variedade de condições ambientais, adesão a uma variedade de superfícies, produção de enzimas
hidrolíticas, transição morfológica, formação de biofilme e evasão e imunomodulação da defesa do
hospedeiro, que podem desempenhar um papel na patogênese de doenças perirradiculares, além
de serem resistente a alguns medicamentos intracanais, como o hidróxido de cálcio. Conclusão:
A capacidade de invadir os túbulos dentinários e a resistência aos medicamentos intracanais
comumente usados, podem ajudar a explicar por que C. albicans tem sido associada a casos de
infecções persistentes do canal radicular. A utilização de combinações de medicações intracanais
como clorexidina, paramonoclorofenol canforado e EDTA, podem representar uma alternativa
viável no combate as infecções fúngicas presentes no SCR
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Sucesso clínico do reimplante
intencional em endodontia: uma
revisão da literatura
Leonardo Lazo Drpic, Rodrigo Araya Contador, Nicolas Dufey Portilla (Orientador), Fernando Peña
Bengoa (Orientador)

Palavras-chave: reimplante intencional, cirurgia apical, tratamento endodôntico.

Introdução: A periodontite apical pós-endodôntica é definida como a persistência de uma lesão
inflamatória perirradicular em um dente previamente tratado, cuja prevalência está entre 16% e
65% da população. Diante disso, existem várias opções de tratamento, incluindo retratamento
endodôntico não cirúrgico e microcirurgia apical. Em algumas ocasiões, essas opções não são
viáveis e o reimplante intencional surge como alternativa à extração dentária. Objetivo: O objetivo
do presente estudo foi avaliar as evidências disponíveis sobre o sucesso do reimplante intencional
como opção ao retratamento cirúrgico. Metodologia: Foi realizada uma busca no Pubmed, Scopus
e Web of Science, utilizando os termos “Intentional replantation” AND “success” com os filtros da
língua inglesa e 10 anos de acompanhamento. Foram excluídos revisões sistemáticas, artigos
duplicados, estudos com menos de 2 anos de acompanhamento e que não utilizavam técnica
moderna de reimplante. Resultados: Oito estudos foram selecionados, com um total de 367
procedimentos de reimplante intencional em 365 pacientes. 6 relatos de caso (n = 13 casos) com
100% de sucesso e um acompanhamento médio de 34 meses, e 2 estudos retrospectivos (n = 354
casos), cujas taxas de sucesso foram de 68% e 89% com um acompanhamento de 24 e 25 meses
em média, respectivamente. Conclusão: A RI é uma alternativa viável com altas taxas de sucesso
nos casos de periodontite apical pós-endodôntica que não pode ser resolvida por retratamento
ou cirurgia periapical. Mais estudos clínicos de longo prazo são necessários para confirmar esses
resultados. Apoio: Universidad Andres Bello, Viña del Mar, Chile.
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A aplicabilidade e os efeitos
adversos do clareamento
endógeno – revisão da literatura
Vitória Netto de Albuquerque, Haila Soares Santana, Graciane Ester Rosa de Queiroz (Orientador),
Sthefane Brandão Barbosa (Coorientador)

Palavras-chave: odontologia, clareamento dental, reabsorção do dente.

Introdução: O clareamento de dentes desvitalizados escurecidos tem se tornado uma medida
terapêutica de alta demanda, visto que, o escurecimento dos elementos dentais é motivo de
grande descontentamento estético por parte dos pacientes. Considerado como um método pouco
invasivo, eficiente e econômico, o clareamento endógeno possui diversas indicações, no entanto,
apresenta possíveis efeitos adversos que geram dúvidas e contradições quanto a seu uso.
Objetivo: Mediante ao exposto, o objetivo consiste em realizar uma breve revisão da literatura, a
fim de compreender o clareamento endógeno e sua relação com a reabsorção radicular externa.
Metodologia: Foram recrutados trabalhos publicados nos últimos cinco anos, em plataformas
de busca virtuais, como Scielo e PubMed. Resultados: A técnica de clareamento endógeno é
amplamente utilizada frente a dentes escurecidos por traumas ou no pós tratamento endodôntico.
Como efeitos colaterais ou adversos, a reabsorção radicular cervical externa é a que gera maior
divergência de opiniões. A etiologia da reabsorção radicular externa relacionada ao clareamento
é complexa, no entanto acredita-se que o agente clareador alcance os tecidos periodontais
através dos túbulos dentinários, e inicie uma reação inflamatória resultante na perda localizada de
tecido dental, que pode prejudicar ou até mesmo inviabilizar a permanência do elemento dental
na cavidade oral. A possibilidade de reabsorção é minimizada quando um tampão biológico é
realizado, constituindo-se como um agente protetor desta. Conclusão: Apesar do clareamento de
dentes desvitalizados possuírem um alto índice de sucesso, os possíveis efeitos colaterais como
a reabsorção cervical externa devem ser considerados no momento de sua indicação, avaliando
individualmente as situações e a correta execução de medidas que podem prevenir tal evento.
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Avaliação da atividade
antimicrobiana de cimentos
endodônticos
Maísa Neves de Barros, Renata Franco de Oliveira Ruela, Luiz Felipe Nunes Moreira (Orientador),
Paulo Roberto de Souza Viana (Coorientador), Romero Meireles Brandao (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, cimentos endodônticos, atividade antimicrobiana.

Introdução: A atividade antimicrobiana é uma propriedade fundamental dos cimentos endodônticos
devido à permanência de microrganismos residuais no canal radicular, mesmo após o preparo
químico-mecânico e o emprego do curativo de demora. Objetivo: O objetivo deste trabalho
foi realizar uma revisão da literatura sobre avaliação da atividade antimicrobiana de cimentos
endodônticos de base resinosa e a base de eugenol. Metodologia: Trata-se de um estudo com
coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico.
Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados:
Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), Google Acadêmico, Journal
of Endodontics (JOE) e Internacional Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos
foram: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado nos
idiomas português, inglês ou espanhol. Resultados: Cimentos endodônticos a base de eugenol
apresentaram melhor atividade antimicrobiana, ao passo que cimentos de base resinosa tiveram
atividade menos pronunciada quando avaliados pelo método de difusão em ágar. Conclusão: Os
cimentos endodôticos a base de eugenol e a base de resina apresentam relevantes propriedades
antimicrobianas para serem utilizado na clínica endodôntica, tendências para pesquisas futuras
são os novos métodos moleculares para avaliação da atividade antimicrobiana de cimentos
endodônticos, que baseiam-se na identificação do DNA bacteriano através da ampliação do gene,
uma vez que o método de difusão em ágar pode apresentar variabilidade de resultados.
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Trunatomy: um novo conceito de
lima tratada termicamente para
limpeza e modelagem do sistema
de canais radiculares
Paolla Villaça Scherr Laignier, Marcos Jose Mendes Ligeiro, Luiz Felipe Nunes Moreira (Orientador),
Paulo Roberto de Souza Viana (Coorientador), Romero Meireles Brandao (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, trunatomy, rotatório

Introdução: Ao longo do tempo, a endodontia, tem buscado um método mais seguro e eficiente
para o preparo e limpeza de canais radiculares. Uma nova liga metálica, constituída por níquel e
por titânio, com tratamento térmico e taper reduzido tem sido pesquisada na endodontia, devido as
suas propriedades como: flexibilidade, resistência à torção e resistência a fadiga cíclica. Objetivo:
O objetivo do presente trabalho foi realizar através da revisão de literatura um estudo sobre o
sistema Trunatomy com limas tratadas termicamente para instrumentação de canais radiculares.
Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias,
por meio de levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se
uma busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Journal of Endodontics (JOE) e
Internacional Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa
completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português ou inglês.
Resultados: Este sistema além de apresentar um taper menor, que proporciona um tratamento
mais conservador, possui tratamento térmico o que proporciona mais flexibilidade e resistência a
fadiga cíclica e secção transversal em forma de paralelogramo, isso significa que a lima não toca
em todas as paredes ao mesmo tempo, isso causa menor estresse na lima e toca as paredes do
canal em regiões distintas. Conclusão: A família trunatomy possuem limas termicamente tratadas
são seguras para serem utilizadas em casos de canais curvos ou atrésicos, já que apresentam
maior flexibilidade e controle de memória, mantendo o preparo radicular mais centralizado, este
sistema possibilita uma limpeza adequada em toda extensão do canal gerando um desgaste mais
conservador na região pericervical.
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Retratamento endodôntico; limas
rotatórias e reciprocantes para
remoção da guta percha
Paula Moreira Holz, Lucas Rodrigues de Moura, Vinícius Soares Silva Figueiredo, Paulo Roberto
de Souza Viana (Orientador), Luiz Felipe Nunes Moreira (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: retratamento endodôntico, instrumentos rotatórios, movimento reciprocante

Introdução: O retratamento endodôntico é uma alternativa a um possível fracasso da endodontia
primária e possui altos índices de eficiência. Atualmente, diferentes materiais rotatórios e
reciprocantes para a remoção da guta percha tem sido implantados na prática diária do profissional.
É importante salientar que o avanço tecnológico proporciona ao tratamento uma maior eficácia
e menor tempo de trabalho. Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica dos mecanismos de
ação e modo de uso das limas rotatórias e reciprocantes existentes no mercado odontológico.
Metodologia: Estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de
levantamento bibliográfico. Os artigos foram compilados através de busca nas bases de dados
do Google Acadêmico, Journal of Endodontics e Internacional Endodontics Journal. Critérios
de inclusão: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente e publicado nos
idiomas português ou inglês. Resultados: As diversas limas para o retratamento encontradas
na pesquisa mostraram uma alta capacidade de remoção da guta percha com menos tempo que
as limas manuais e uma limpeza satisfatória das paredes dos canais radiculares, por outro lado,
nenhuma marca foi capaz de limpar por completo o cimento e a guta percha. Conclusão: Concluise que as limas rotatórias e reciprocantes são opções eficientes e viáveis para o cirurgião dentista
utilizar na remoção da guta-percha em retratamentos endodônticos, entretanto, mais estudos são
necessários para avaliar a eficácia desses instrumentos.
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Importância do microscópio
clínico em tratamento
endodônticos complexos
Matheus Braun Salzmann, Karolayne Barbosa Cerqueira Emerick Moreira, Raissa Soares Loiola,
Luiz Felipe Nunes Moreira (Orientador), Paulo Roberto de Souza Viana (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, microscópio operatório, magnificação

Introdução: Nas últimas décadas, quando foi introduzido o microscópio operatório na odontologia,
a performance de trabalho endodôntico baseada na sensibilidade, destreza tátil e imagem mental
no manejo de complexidades anatômicas, muitas vezes nem vistas radiograficamente, passou
a se transformar drasticamente, quando foi possível ter o aprimoramento visual sob a luz do
microscópio de todos esses desafios. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi realizar uma
revisão da literatura sobre a importância do microscópio operatório em tratamento endodônticos
complexos. Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes
secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura,
realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Journal of Endodontics
(JOE) e Internacional Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo
de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português
ou inglês. Resultados: Mesmo levando em consideração a necessidade do conhecimento
profissional sobre morfologia dental e suas complexidade, está cada vez mais evidenciado que
casos onde o microscópio é utilizado como auxiliar no tratamento endodôntico os tratamentos
apresentaram melhores resultados clínicos em relação aos casos tratados sem microscopia.
Conclusão: O microscópio operatório é um poderoso instrumento na clínica endodântica, que
auxilia na previsibilidade do sucesso das intervenções a curto e longo prazo. Sob o microscópio,
súbitas mudanças de coloração e textura tornam-se aparentes, permitindo ao clínico identificação
das complexidades anatômicas, manutenção segura de dentina ou a remoção segura de artefatos.
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Manejo clínico para obturação de
dentes portadores de reabsorção
radicular interna
Maísa Neves de Barros, Renata Franco de Oliveira Ruela, Luiz Felipe Nunes Moreira (Orientador),
Paulo Roberto de Souza Viana (Coorientador), Erika de Aguiar Miranda Coelho (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, obturação, reabsorção radicular interna

Introdução: As reabsorções dentárias ocorrem quando as estruturas de proteção dos dentes
acabam sendo eliminadas ou sofrem deslocamento, especialmente os odontoblastos e
cementolastos. Este quadro clínico tem sido associado à ação de células gigantes multinucleadas
(células clásticas) adjacentes à um tecido de granulação pulpar. Clinicamente, a reabsorção
radicular interna é geralmente assintomática e detectada ocasionalmente por meio de radiografias
periapicais de rotina. Objetivo: Este trabalho objetiva apresentar uma revisão de literatura sobre o
manejo clínico para obturação de dentes portadores de reabsorção radicular interna e apresentar
um relato de caso clínico, enfatizando a fase de obturação pela técnica da onda continua de
condensação. Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de
fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na
literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico e Journal of
Endodontics. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa completo, estar
disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português ou inglês. Resultados: Embora
haja relatos do emprego da técnica de condensação com uso de compactadores McSpadden, optouse pela termoplastificação com injeção de guta-percha plastificada. O presente relato demonstra
que a técnica atingiu o objetivo da obturação, selou o canal radicular em toda sua extensão, dentro
do limite adequado e de maneira hermética. Conclusão: O sucesso do tratamento endodôntico,
particularmente em longo prazo, depende de modo importante da obturação do sistema de canais
radiculares, com o intuito de promover o isolamento destes em relação aos tecidos periapicais,
prevenindo, deste forma, o surgimento de um processo patológico futuro.
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Mecanismo de ação dos cimentos
biocerâmicos reparadores
Paolla Villaça Scherr Laignier, Marcos Jose Mendes Ligeiro, Luiz Felipe Nunes Moreira (Orientador),
Erika de Aguiar Miranda Coelho (Coorientador), Paulo Roberto de Souza Viana (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, biocerâmicos, mecanismo de ação, mta

Introdução: O MTA foi descrito como o primeiro biocerâmico na literatura, é um material bioativo
que induz a cura das lesões periapicais, estimula a formação de cemento, osso e, indiretamente
ligamento periodontal. Objetivo: Este trabalho objetiva apresentar uma revisão de literatura sobre
o mecanismo de ação dos cimentos biocerâmicos reparadores. Metodologia: Trata-se de um
estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento
bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes
bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), Google
Acadêmico, Journal of Endodontics (JOE) e Internacional Endodontics Journal. Os critérios de
inclusão dos artigos foram: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, estar
publicado nos idiomas português, inglês ou espanhol. Resultados: Os cimentos biocerâmicos
apresentam elevada concentração de óxido de cálcio livre em sua composição. Esse óxido de
cálcio reage com a água formando hidróxido de cálcio, que quando em contato com os tecidos
é dissociado em íons cálcio e íons hidroxila. O acúmulo de íons hidroxila torna o meio alcalino
conferindo atividade antimicrobiana, em contrapartida o íons cálcio interagem com CO2 presente
na corrente sangüínea formando granulações de calcita, onde camadas de fibronectina irão
aglomerar ocorrendo diferenciação celular em camadas de cemento e osso, ocorrendo o reparo da
lesão periapical. Conclusão: Os cimentos biocerâmicos reparadores proporcionam o crescimento
de cemento diretamente na sua superfície. A composição química, tamanho e distribuição de suas
partículas bem como agentes externos como temperatura e umidade são os responsáveis pelas
propriedades físicas, biológicas e mecanismo de ação do material.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

435

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Biocompatibilidade e bioatividade
dos cimentos biocerâmicos
utilizados em endodontia
Maria Alice Viana Magalhães, Bruna Maria Alves de Moura, Luiz Felipe Nunes Moreira (Orientador),
Romero Meireles Brandao (Coorientador), Erika de Aguiar Miranda Coelho (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, cimentos endodônticos, biocerâmicos

Introdução: Os cimentos endodônticos têm sido tradicionalmente usados para

selar os túbulos
dentinários, criando uma interface homogênea entre o material de obturação e as paredes
dentinárias. No entanto cimentos biocerâmicos recentemente lançados no mercado apresentam
benefícios adicionais em potencial devido à sua biocompatibilidade e bioatividade. Objetivo: O
objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre a biocompatibilidade e
bioatividade dos cimentos biocerâmicos recentemente incorporados na clínica endodôntica.
Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias,
por meio de levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizouse uma busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Journal of Endodontics e
Internacional Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de
pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português ou
inglês. Resultados: Os cimentos biocerâmicos são significativamente mais biocompatíveis do
que os cimentos tradicionais, e provocam uma diferenciação e mineralização robustas de células
precursoras de osteoblastos. Os cimentos biocerâmicos podem ser coadjuvantes no processo
de cicatrização por fornecer respostas bioativas, representando uma nova geração de materiais
que, além de sua capacidade de selamento, são funcionalizados para favorecer a diferenciação e
função osteoblástica. Conclusão: Os cimentos com capacidade de aumentar a osteogênese têm
o potencial de promover a cicatrização mais rápida e previsível da periodontite apical. A escolha
de um material que não apenas iniba cicatrização de feridas, mas também possivelmente ajude a
agilizar o processo de reparo coloca em evidência essas excelentes propriedades.
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Capacidade seladora
proporcionada por biocerâmicos
reparadores quando utilizados em
perfurações na região de furca de
molares
Raissa Soares Loiola, Matheus Braun Salzmann, Karolayne Barbosa Cerqueira Emerick Moreira,
Luiz Felipe Nunes Moreira (Orientador), Paulo Roberto de Souza Viana (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, biocerâmicos, perfurações de furca

Introdução: As perfurações radiculares são consideradas, na maioria das vezes, como
complicações e acidentes no tratamento endodôntico estas são definidas como comunicações
artificiais, normalmente de etiologia iatrogênica ou patológica, comunicando a cavidade pulpar
com os tecidos periodontais. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da
literatura sobre a capacidade seladora proporcionada pelos biocerâmicos reparadores quando
utilizados em perfurações na região de furca de molares. Metodologia: Trata-se de um estudo com
coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico.
Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de
dados: Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), Google Acadêmico,
Journal of Endodontics (JOE) e Internacional Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos
artigos foram: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado
nos idiomas português, inglês ou espanhol. Resultados: Os biocerâmicos reparadores apresentam
excelentes resultados clínicos/biológicos. A infiltração marginal não é suficiente, nem pode
condenar o uso desse material. Sua característica de endurecimento é especial, necessitando
de umidade, o que provoca uma expansão do material melhorando o selamento. Conclusão: Os
cimentos biocerâmicos apresentam leves graus de infiltração sem significância clínica tanto na
presença como na ausência de sangue. Estes cimentos biocerâmicos reparadores representam
uma alternativa viável, segura e previsível no tratamento de dentes com perfurações de furca.
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Consequências técnicas do
desrespeito aos princípios da
cirurgia de acesso endodôntica
Luciano Siqueira Basilato, Giovanna Siqueira Basilato, Henrique Angelos Araújo Malcate, Luiz
Felipe Nunes Moreira (Orientador), Paulo Roberto de Souza Viana (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: endodontia, acesso endodôntico, falha técnica, insucesso

Introdução: O tratamento endodôntico consiste em várias etapas interdependentes, desde a
abertura coronária, que objetiva o acesso mais retilíneo possível aos instrumentos endodônticos
entre a câmara pulpar e o ápice dos canais radiculares, finalizando com a obturação tridimensional.
O desrespeito a princípios técnicos básicos, pode levar a falha da intervenção e em casos mais
graves, até a perda do elemento dentário. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi realizar uma
revisão de literatura abordando as consequências técnicas do desrespeito aos princípios da cirurgia
de acesso endodôntica. Metodologia: Trata-se de um estudo com coleta de dados realizada a
partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico. Para o levantamento dos
artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico
e Internacional Endodontics Journal. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ser artigo de
pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, estar publicado nos idiomas português ou
inglês. Resultados: Quando os princípios básicos como domínio da anatomia dentária, direção
de inclinação dos dentes no arco dentário e conhecimento da topografia da cavidade pulpar são
negligenciados, a cirurgia de acesso endodôntica começa a se tornar imprevisível, o acesso dos
instrumentos ao longo dos canais torna-se mais trabalhoso, interferindo na visibilidade e aumento
das chances de perfurações, elevando os índices de insucesso. Conclusão: O insucesso da
intervenção endodôntica decorrente de erros na cirurgia de acesso é um fator técnico que o
profissional pode controlar, possibilitando assim, minimizar ao máximo iatrogenias, utilizando-se
de técnicas seguras, instrumentos de fácil manuseio, conhecimento adquirido através da pesquisa
e treinamento laboratorial para a prática clinica.
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ST 14. Cadeias produtivas
agropecuárias.

Proponentes: Maykon Dias Cezário

Ementa: O Brasil é uma superpotência mundial na produção agropecuária e isso reflete em
todos os setores econômicos, na exportação e no PIB. As diversas atividades que estão ligadas
à produção e comercialização de produtos da agricultura e pecuária podem ser discutidas neste
simpósio. Esta sessão temática tem o objetivo também de discutir as tecnologias empregadas pelo
setor agrícola, as perspectivas de avanço e a troca de experiências campo e academia.
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Estratégias de recuperação de
áreas degradadas por atividades
agropecuárias
Thaís Ferreira Oliveira, Adileia Regina Dias de Miranda, Nathalia Favoreto Alves, Rafaela Teixeira
Camilo, Graziele Wolff de Almeida Carvalho (Orientador)

IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Palavras-chave: recuperação, áreas degradadas, agropecuária.

Introdução: Áreas que tenham sofrido perturbações em sua integridade sejam elas de natureza
física, química ou biológica, independente do grau, são consideradas degradadas. A agropecuária
é uma atividade que pode provocar estas perturbações no ambiente. Ela é um conjunto de
atividades associadas ao cultivo de plantas e à criação de animais para o consumo humano
ou para o fornecimento de matérias-primas e tem grande importância econômica para o Brasil.
Assim a recuperação destas áreas degradadas passa por reverter esta situação, restabelecendo a
integridade destas áreas e sua capacidade produtiva. Objetivo: Discutir as causas de degradação
por atividade de agropecuária e apresentar estratégias de recuperação. Metodologia: Revisão
de literatura com pesquisas bibliográficas, artigos e internet. Resultados: As principais causas
da degradação ambiental são: o desmatamento, erosão, compactação do solo, queimadas,
contaminação do solo, ar e água. As estratégias de recuperação podem ser: de longo, médio ou
curto prazo. A primeira consiste em abandonar a área para recuperação natural da vegetação e
posteriormente fazer um manejo melhorado da vegetação secundária; já a estratégia de médio prazo
consiste na integração lavoura – pecuária e na introdução de sistema silvipastoril, além dos sistemas
agroflorestais para os demais ecossistemas agrícolas. A estratégia de curto prazo recomendase o preparo mecanizado da área, seguido da adubação e plantio de espécies forrageiras, em
consórcio com leguminosas. Conclusão: Para que a terra tenha a sua capacidade produtiva, é
necessário que se cuide dela com manejos mais sustentáveis, trabalhando conjuntamente com os
recursos do meio ambiente e aliado ao desenvolvimento tecnológico, isto possibilitará um aumento
significativo na produção.
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Identificação das variáveis que
influenciam no tempo de pastejo
de cordeiros em pastagem
tropical através da Árvore da
Decisão
Jalise Fabíola Tontini, Joseane Anjos da Silva, Mariana de Souza Farias, Viviane da Silva Hampel,
Cesar Henrique Espírito Candal Poli (Orientador)

Palavras-chave: análise multivariada, capim aruana, comportamento ingestivo, feijão guandu.

Introdução: Compreender a interface planta-animal é um fator indispensável para obter a eficiência
na produção de cordeiros jovens recém desmamados em pastagem tropical. Objetivo: Identificar
quais variáveis das pastagens tropicais interferem na atividade de pastejo de cordeiros através
da análise da Árvore da Decisão. Metodologia: Foram conduzidos dois anos de estudo em uma
área experimental de 1,8 ha na Estação Experimental Agronômica da UFRGS. Cinquenta e quatro
cordeiros machos, castrados e desmamados, com idades entre 3-4 meses foram distribuídos em
três diferentes pastagens: 1) monocultura de capim aruana (Panicum maximum cv. IZ-5; ARU); 2)
monocultura de feijão guandu (Cajanus cajan cv. Anão; FG) e 3) pastagem contígua (ARU + FG;
MISTA). O delineamento foi em blocos ao acaso com 3 repetições. O comportamento ingestivo
dos animais foi realizado do nascer ao pôr do sol, com registros a cada 5 minutos. Foi realizada
a análise multivariada da Árvore de Decisão (JMP, SAS) para identificar as principais variáveis
que interferem no tempo de pastejo (TP). Resultados: Na pastagem ARU, as variáveis relação
folha:colmo e teor de fibra em detergente ácido (FDA) explicaram 73% do TP dos animais. Para
os animais do pasto FG, a altura da pastagem associada aos nutrientes digestíveis totais (NDT) e
FDA explicaram 56% na variabilidade do TP. Quando os animais estavam na pastagem MISTA, as
principais variáveis foram o teor de FDA e relação folha:colmo explicando 66% do tempo gasto no
pastejo pelos cordeiros. Conclusão: O tempo de pastejo de cordeiros jovens pode ser estimado
por variáveis relacionadas às características estruturais da pastagem (relação folha:colmo e altura),
juntamente com as variáveis relacionadas a qualidade nutricional das pastagens tropicais (FDA e
NDT). Apoio: CAPES, CNPq
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Parâmetros bromatológicos de
pastagens tropicais e a produção
de metano
Pâmela da Silva Ribeiro, Neuza Maria Fajardo, Jalise Fabíola Tontini, Mariana de Souza Farias,
Cesar Henrique Espírito Candal Poli (Orientador)

Palavras-chave: cajanus cajan, ovinocultura, panicum maximum, taninos condensados.

Introdução: A produção de metano é variável de acordo com o sistema de alimentação oferecido
aos ruminantes. A qualidade nutricional das pastagens tem potencial de alterar a fermentação
ruminal e consequentemente a emissão de metano. A quantidade do gás emitido por fermentação
ruminal está relacionada ao animal, à ingestão de matéria seca e à digestibilidade do alimento.
Objetivo: Estudar as relações entre as caraterísticas químicas de pastagens tropicais (gramíneas
e leguminosas) com as emissões de metano de cordeiros. Metodologia: Os tratamentos foram:
1- ARU- somente Capim Aruana (Panicum maximum, cv. IZ-5); 2- FG - somente Feijão Guandu
(Cajanus cajan, cv. Anão) e 3- AFG – piquete dividido (ARU + FG). O delineamento experimental
foi em blocos casualizados com três repetições. Foram avaliados 36 cordeiros (23,4 ± 3,06 kg).
A técnica de avaliação de emissão de metano foi realizada utilizando marcador de hexafluoreto
de enxofre (SF6). Foram realizadas regressões entre proteína bruta; fibra em detergente neutro e
ácido; extrato etéreo; energia metabolizável; carboidratos totais e não fibrosos; nutrientes digestíveis
totais; tanino condensado e a emissão de metano pelos cordeiros. Resultados: Foi constatado que
a emissão de metano por cordeiros em pastagem de verão de Panicum maximum e Cajanus Cajan
é bastante variável. E não há uma relação direta entre as características químicas das pastagens
e a emissão de metano. Entretanto, algumas tendências de aumento ou de redução da emissão
de metano foram observadas conforme a variação das diferentes características bioquímicas da
pastagem, como por exemplo, o nível de proteína da forragem. Conclusão: Não é possível afirmar
que a maior, ou menor emissão de metano é em função de características químicas das diferentes
pastagens. Apoio: CAPES, CNPq
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Emissão de metano por cordeiros
em pastagens tropicais
Pâmela da Silva Ribeiro, Neuza Maria Fajardo, Jalise Fabíola Tontini, Mariana de Souza Farias,
Cesar Henrique Espírito Candal Poli (Orientador)

Palavras-chave: capim aruana, feijão guandu, hexafluoreto de enxofre, ovinos, tanino.

Introdução: A possível contribuição da emissão de metano pelos ruminantes para o aquecimento
global fez com que as pesquisas da emissão deste gás de efeito estufa se tornassem prioritárias
nos sistemas pecuários mundiais. Visto que, as pastagens ocupam dois terços da área agricultável
no mundo e grande parte do território brasileiro. Pouco se conhece sobre a emissão de gases de
efeito estufa por ovinos em gramíneas e leguminosas tropicais. Objetivo: Avaliar a emissão de
metano por cordeiros consumindo pastagens tropicais (gramíneas e leguminosas). Metodologia:
O delineamento foi em blocos completos casualizados com três repetições. Avaliou-se 4 cordeiros
machos com 4 meses de idade por tratamento, peso inicial de 20,4 kg. Os tratamentos foram:
1- ARU- somente Capim Aruana (Panicum maximum cv. IZ-5); 2- FG – somente Feijão Guandu
(Cajanus cajan cv. Anão) e 3- AFG – piquete dividido em duas faixas com Aruana e Feijão Guandu.
Foi realizada avaliações do desempenho e consumo dos animais, e da qualidade da pastagem.
A técnica de avaliação de metano utilizou o marcador hexafluoreto de enxofre (SF6), consiste em
colocar no rúmen dos cordeiros uma cápsula de permeação que libera SF6 com taxa de liberação
conhecida previamente. Resultados: Os animais apresentaram semelhantes desempenhos nas
diferentes pastagens (P= 0,1250), e não diferiram em relação a emissão de metano por grama de
matéria seca ingerida, por ganho médio diário e por kg de peso vivo dos cordeiros. Conclusão:
Apesar das diferenças nas características químicas entre a pastagem de Aruana, Feijão Guandu
ou pastagem contígua, a emissão de metano de cordeiros foi semelhante entre os tratamentos.
A presença de taninos condensados na leguminosa Feijão Guandu não contribuiu na redução da
emissão de metano por cordeiros. Apoio: CAPES, CNPq
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Distribuição das atividades de
comportamento ingestivo de
cordeiros em pastagens tropicais
Ariane da Silva Andrades, Jalise Fabíola Tontini, Mariana De Souza Farias, Viviane da Silva
Hampel, Cesar Henrique Espírito Candal Poli(Orientador)

Palavras-chave: gramínea tropical, leguminosa tropical, ovinos, pico de pastejo, seletividade.

Introdução: Diferentes pastagens tropicais podem alterar o padrão de respostas do
comportamento ingestivo (CI) de cordeiros jovens, entender essas respostas são essenciais para
o desenvolvimento de sistemas eficientes. Objetivo: Avaliar a distribuição das atividades do CI de
cordeiros ao longo do dia em pastagens tropicais. Metodologia: Dois anos de estudo, conduzidos
em uma área experimental de 1,8 ha. Cinquenta e quatro cordeiros “testers” machos, castrados
e desmamados, com idades entre 3-4 meses, distribuídos em três sistemas de alimentação
diferentes: 1) monocultura de gramínea aruana (Panicum maximum cv. IZ-5; GA); 2) monocultura
de leguminosa feijão guandu (Cajanus cajan cv. Anão; FG) e 3) pastagem contígua (GA + FG,
MISTO). O experimento foi estabelecido em um delineamento de blocos ao acaso. Para cada ano
de estudo, o CI dos animais foi realizado em 3 períodos distintos, os animais foram observados
do nascer ao pôr do sol com registros a cada 5 minutos. Resultados: Avaliando a distribuição das
atividades ao longo do dia em cada sistema de alimentação, foi possível observar que os animais
do tratamento GA apresentaram dois picos de pastejo ao longo do dia, um pela manhã (08:40 às
10:35h) e outro a tarde (a partir das 15:35h). No tratamento FG os animais não apresentaram picos
de pastejo definidos e esse foi acompanhado pelo pastejo de espécies de plantas invasoras. Os
animais do tratamento MISTO apresentaram maior seletividade para a gramínea, gastando menos
de 20% do tempo total de pastejo na leguminosa. Conclusão: Diferentes sistemas de alimentação
em pastagem tropical influenciam no ciclo diário de pastejo de cordeiros jovens, a presença da
leguminosa feijão guandu não garante maior seletividade desta forrageira em um sistema misto.
Apoio: CNPq
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Efeito da aplicação de doses
de cobalto no conteúdo desse
elemento nas sementes do
feijoeiro
Marcos Gleidson Pereira dos Santos, Maria Olívia Zuccolotto Gomes Moreira, Mariana de Souza
Farias, Ulisses Riani Martins Marçal

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: phaseolus vulgaris l., nutrição do feijoeiro, enriquecimento de sementes de feijão,
adubação com cobalto.

Introdução: O cobalto (Co) é essencial para a fixação biológica do nitrogênio (FBN). Ele é
componente da vitamina B12, importante na formação da coenzima cobalamina, que é indispensável
ao processo de fixação biológica do nitrogênio por ser precursora da leghemoglobina. Objetivo:
Os objetivos desse estudo foram verificar a possibilidade de enriquecer as sementes do feijoeiro
com Co e verificar se altas doses desse micronutriente podem reduzir a produtividade de grãos.
Metodologia: Para tanto, foi conduzido ensaio na Zona da Mata de Minas Gerais, na safra de
outono-inverno. Os feijoeiros foram pulverizados com 0 g ha-1, 0,5 g ha-1, 1 g ha-1, 4 g ha-1, 8 g
ha-1 e 16 g ha-1 de Co. As folhas coletadas no estádio R6 (plena floração) e as sementes foram
avaliadas quanto aos teores de Co, Mo, Fe, Zn e K. A produtividade e a massa de cem sementes
(MCS) foram avaliadas. Resultados: Não houve resposta da aplicação de Co nos teores de Co,
Mo, Fe, Zn e K nas folhas, nem nos teores de K nas sementes, MCS e produtividade. As doses de
Co causaram aumento linear no conteúdo de Co nas sementes. Para cada acréscimo de 1 g na
dose de Co, houve acréscimo de 0,004 µg Co semente-1. As doses crescentes de Co causaram
resposta quadrática no conteúdo de Mo e de Fe nas sementes. A dose de 6,53 g ha-1 de Co elevou
o conteúdo de Mo para 0,41 g ha-1. No entanto, a dose de 11 g ha-1 de Co reduziu o conteúdo
de Fe para 7,8 µg semente-1. Conclusão: Concluiu-se que o acúmulo de Co nas sementes de
feijão aumenta com a aplicação de doses crescentes de Co de até 16 g ha-1, sem efeito tóxico nos
feijoeiros. O Co tem efeito antagônico ao acúmulo de Fe nas sementes. Apoio: CNPq
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Comunidades de formigas como
indicadoras de recuperação
sistemas agroflorestais
Renata Bernardes Faria Campos, Letícia Gomes Rodrigues

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mirmecofauna, pastagem, degradação ambiental, ecologia

Introdução: Os sistemas agroflorestais, além de favorecerem a biodiversidade, atendem demandas
de produtores com pouca produção agroquímica, que podem, inclusive, ganhar um prêmio de preço
através do comércio justo ou de um dos vários sistemas de certificação ambiental Objetivo: Esta
pesquisa avalia a recuperação de ambientes degradados utilizando formigas como indicadores
tendo como objetivo testar a hipótese de que as práticas agroecológicas se refletem na diversidade
de insetos, tendo como premissa que tais práticas levam à mudança na composição de espécies
de formigas. Metodologia: O estudo foi realizado na comunidade de Ilha Funda, município de
Periquito. Foram escolhidas quatro áreas para a amostragem de dados. Procedeu-se a demarcação
de um transecto com dez pontos equidistantes 25 metros entre si. Em cada ponto foi instalada
uma armadilha do tipo pitfall para a captura de formigas no solo. As formigas foram encaminhadas
para o Laboratório de Ecologia Evolutiva de Insetos de Dossel e Sucessão Natural da UFOP para
identificação e posterior comparação. Resultados: Foram coletadas 1264 formigas pertencentes
a 37 espécies nas quatro áreas amostradas. Doryminex sp, Acromyrmex landolti, Cyphomyrmex
sp e Hylomyrma balzani foram espécies exclusivas da área de pastagem degradada. Labidus
praedator e Odontomachus bauri, foram exclusivamente encontradas no quintal dos moradores,
enquanto Camponotus pr. ager, Pachycondyla harpax, Pachycondyla striata e Pheidole sp8 foram
encontradas exclusivamente na área controle. Por fim, Camponotus leydigi, Camponotus sp,
Brachymyrmex cordemoyi, Pheidole sp7, Pheidole sp9, Crematogaster acuta e Pseudomyrmex
sp foram as espécies exclusivas da área de sistema agroflorestal. Conclusão: A composição de
espécies difere entre as áreas estudadas, evidenciando a importância da recuperação ambiental.
Apoio: CAPES, CNPq
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Controle de insetos-praga
encontrados em culturas de Minas
Gerais: uma revisão bibliográfica
Renata Bernardes Faria Campos, Marcos Vinícius Ribeiro das Silva, Letícia Gomes Rodrigues,
Matheus Henrique Alves Louzada

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: agricultura, lavouras, manejo integrado

Introdução: Organismos que invadem plantações e reduzem a produção causando prejuízos
econômicos são considerados pragas. Por isso, em algumas ocasiões é necessário diminuir suas
populações para aumentar a eficiência produtiva. Objetivo: Apontar formas de controle para
alguns dos principais insetos-praga existentes em Minas Gerais. Metodologia: Metodologia:
Pesquisa qualitativa com método de revisão bibliográfica em artigos científicos. Resultados:
As espécies Spodoptera frugiperda, Diabrotica speciosa, Mahanarva fimbriolata, Leucoptera
coffeella e Hypothenemus hampei são os insetos-praga escolhidos para este levantamento porque
ocasionam grandes prejuízos em culturas como milho, algodão, batata, café, cana-de-açúcar,
soja, tubérculos, entre outros. O manejo integrado de pragas tem sido uma alternativa bastante
eficaz no combate às ameaças fitossanitárias e na promoção da sustentabilidade da produção
agrícola. O controle na S. frugiperda, tem sido realizado por produtos químicos, com a aplicação de
inseticidas de baixa toxicidade residual. O combate de M. fimbriolata também é feito quimicamente,
mas outros métodos como de variedades selecionadas também são utilizados. A L. coffeella tem
sido combatida por agentes químicos e biológicos naturais, enquanto para D. speciosa o principal
método de controle é químico. Já no controle de H. hampei são realizados vários métodos como
controle biológico com uso de fungos entomopatogênicos, controle químico e controle cultural
realizando podas, adubação e controle de ervas daninhas. Conclusão: Portanto, a produtividade
e a qualidade podem ser influenciadas positivamente quando controlada de forma precisa, existe
uma diversidade de métodos para realizar tais controles, onde cada praga possui método e forma
própria de ser combatida. Apoio: CNPq, UNIVALE
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Cyperus esculentus: benefícios
na nutrição e farmacologia
Aristeles Correia da Silva, Poliana Lopes Siqueira, Jean Carlos Rodrigues Martins, Maykon Dias
Cezário (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tiririca-amarela, alelopatia, nutrição

Introdução: Cyperus esculatus atinge várias lavouras e é considerada uma planta invasora
principalmente pela sua característica alelopata, além de multiplicar-se rapidamente e ter grande
poder de competição. Entretanto possui grande potencial benéfico. Objetivo: O propósito deste
trabalho foi buscar informações sobre o Cyperus esculatus e apontar a importância desta planta na
farmacologia, biotecnologia e nutrição. Metodologia: Utilizou-se pesquisa qualitativa com método
de revisão bibliográfica. Resultados: Verificou-se na literatura que os tubérculos e rizomas de
C. esculatus são ricos em proteínas, lipídeos, sacarose, ferro e diversas outras vitaminas e
nutrientes. Sendo assim, apresenta um grande potencial para auxiliar na desnutrição em todo o
mundo. No uso medicinal, estudos comprovam que as plantas da espécie C. esculatus, também
como tiririca-amarela, junça, e tiriricão possuem moléculas chamadas de terpenos, que penetram
na placa bacteriana e a remove, esse efeito bactericida foi testado em laboratório com roedores e
foi comprovada sua eficácia. Entretanto ainda não foram feitos testes em seres humanos para que
o produto seja licenciado e comercializado. Como atividade anti-inflamatória o óleo extraído dos
tubérculos mostrou uma atividade semelhante à cortisona. Tem atividade antialérgica, antifebril,
demostrando também atividade estrogênica que alivia os sintomas da TPM e da menopausa,
auxiliando também no controle da diabetes. Na agricultura ela também pode ser útil como inseticida,
fungicida e larvicida quando o seu extrato é associado com o jaborandi falso. Conclusão: Concluise que é necessário um maior aprofundamento nas pesquisas com a espécie C. esculentus no
intuito de potencializar seu aproveitamento. Apoio: UNIVALE
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Distribuição de torque no
desempenho da potência de um
trator agrícola
Maria Olívia Zuccolotto Gomes Moreira, Marcos Gleidson Pereira dos Santos, Mariana de Souza
Farias, Yan Silva Gomes Oliveira, Júlia Gomes Siqueira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: eixo trativo, mecanização agrícola, dimensionamento mecanizado, tração

Introdução: O torque é responsável pela capacidade do motor produzir força motriz, ou seja,
o movimento giratório, sendo assim, é produzido a partir da tomada de potência podendo ser
utilizado tanto para tracionar equipamentos quanto para vencer a resistência ao rolamento que
está relacionada à locomoção do trator. Essas são algumas das principais características a serem
analisadas nos tratores agrícolas. Objetivo: Elucidar sobre as demandas de torque necessário
para acionar implementos agrícolas em diferentes tipos de trabalhos e situações. Metodologia:
Utilizou-se pesquisa qualitativa com revisão bibliográfica baseada em artigos científicos. Portanto,
foi realizada a comparação quanto a demanda de torque por dois implementos agrícolas. Os
implementos comparados no estudo foram enxada rotativa e difusor de dois discos. Resultados:
Verificou-se que os implementos agrícolas apresentam variações de demanda de torque quando
alteradas a velocidade de trabalho do ajuntamento mecanizado. Em condição de atividade, o
distribuidor centrífugo de dois discos é o que mais exige torque e potência em operação. Contudo,
a enxada rotativa, demanda potência apenas pela TDP. A determinação do torque nos rodados
motrizes dos tratores agrícolas complementa os ensaios de tração e permite o cálculo da distribuição
dos esforços trativos entre os eixos produzido no motor, onde é transmitido e multiplicado até os
rodados motrizes, convertido em força tangencial e disponibilizado na barra de tração na forma
de tração líquida. Conclusão: A capacidade de torque do trator é um fator imprescindível a ser
considerada para o dimensionamento dos implementos. O distribuidor centrífugo de dois discos é
o que mais exige torque e potência em operação. A enxada rotativa demanda potência apenas da
TDP. Apoio: UNIVALE
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Avaliação da digestibilidade in
vitro de gramíneas e leguminosas
tropicais
Betina Borges, Jalise Fabíola Tontini, Joseane Anjos da Silva, Viviane da Silva Hampel, Cesar
Henrique Espírito Candal Poli (Orientador)

Palavras-chave: desmodium incanum, nutrição de ruminantes, pastagem, qualidade nutricional.

Introdução: A eficiência dos sistemas de produção em pastagem está diretamente relacionada
com o potencial produtivo das forrageiras e com a qualidade nutricional. A capacidade do animal
utilizar os nutrientes da pastagem em maior ou menor escala é uma resposta a digestibilidade
do alimento. Objetivo: Avaliar a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) de gramíneas e
leguminosas tropicais durante o verão e outono. Metodologia: As espécies avaliadas de gramíneas
foram: Capim Aruana (Panicum maximum cv. IZ-5) e Capim Bermuda (Cynodon spp. cv. Tifton-85);
e as leguminosas: Pega-pega (Desmodium incanum), Feijão Guandu (Cajanus cajan cv. Anão),
Soja (Glycine max), Estilosantes (Stylosanthes macrocephala cv. Campo Grande) e Amendoim
Forrageiro (Arachis pintoii). As espécies foram distribuídas em um delineamento de blocos ao
acaso com quatro repetições, em canteiros de 3 m². Para a análise da DIVMS as amostras foram
liofilizadas e moídas à 0,5 mm. Após, foram introduzidas no fermentador ruminal DAISYII por 48
horas a uma temperatura de 39°C, seguindo a técnica de ANKOM®. Foi realizada análise de
variância (PROC MIXED, SAS 9.4) a um nível de significância de 5 %. Resultados: A DIVMS
foi 6,5% maior nas amostras coletadas durante o verão com médias de 71,6 ± 0.56 comparada
com o período de outono (67.2 ± 0.56). A leguminosa Amendoim Forrageiro apresentou maior
digestibilidade (80%) quando comparada com as gramíneas e com a leguminosa Feijão Guandu. A
leguminosa nativa Pega-pega teve a menor DIVMS (< 50%). Conclusão: : Há uma grande variação
na DIVMS das pastagens tropicais, e nem todas as leguminosas apresentam maior digestibilidade
comparada as gramíneas. Neste estudo o Amendoim Forrageiro se destacou pela sua elevada
DIVMS. Apoio: CAPES, CNPq
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Comportamento ingestivo de
cordeiros jovens em pastagem
tropical com alturas contrastantes
Joseane Anjos da Silva, Jalise Fabíola Tontini, Lívia Raymundo Irigoyen, Betina Borges, Cesar
Henrique Espírito Candal Poli (Orientador)

Palavras-chave: capim aruana, ovinocultura, tempo de ruminação, taxa de bocado

Introdução: A eficiência dos sistemas de produção de ruminantes em pastejo está diretamente
associada ao comportamento ingestivo dos animais e às características estruturais das pastagens.
Objetivo: Avaliar o comportamento ingestivo de cordeiros jovens em três alturas diferentes de
Capim Aruana (Panicum maximum). Metodologia: O experimento foi realizado em dois anos
consecutivos, nos quais 30 cordeiros testers (4–5 meses de idade) foram divididos igualmente
em três piquetes (tratamentos), em um delineamento de blocos ao acaso. Os tratamentos
correspondiam a diferentes alturas médias do pasto de Capim Aruana: (1) Alto-75 cm; (2) Médio-50
cm; e (3) Baixo-25 cm. As avaliações do comportamento ingestivo foram realizadas a cada 28
dias, por meio de observações a cada 10 minutos das principais atividades dos animais (pastejo,
ruminação, ócio) e da taxa de bocado, do nascer ao pôr do sol. Além disso, foram avaliadas
as características produtivas e qualitativas das pastagens. Resultados: Apesar das diferenças
na estrutura da forragem, o tempo de pastejo e o tempo de ócio foram semelhantes entre os
tratamentos (P = 0,4266 e P = 0,2939, respectivamente). O menor tempo de ruminação (P =
0,0181) foi registrado no tratamento Baixo. Os cordeiros deste tratamento também apresentaram
23% mais bocados por minuto (P = <0,0001) do que os animais pertencentes aos tratamentos Alto
e Médio. O comportamento dos animais ao longo do dia mostrou dois picos de pastejo, na parte da
manhã (07h30-09h20) e no entardecer (por volta de 17:20h). Conclusão: Assim, nossa pesquisa
mostra que as diferentes alturas do pasto do Capim Aruana alteram principalmente as taxas de
bocado dos cordeiros, sendo esta a principal variável comportamental que reflete as diferenças de
altura do pasto. Apoio: CAPES, CNPq
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Comportamento ingestivo de
cordeiros submetidos a diferentes
sistemas de produção em
pastagem tropical
Ariane da Silva Andrades, Jalise Fabíola Tontini, Viviane da Silva Hampel, Mariana de Souza
Farias, Cesar Henrique Espírito Candal Poli (Orientador)

Palavras-chave: gramínea tropical, leguminosa tropical, tempo de pastejo, taxa de bocado.

Introdução: A presença de leguminosas tropicais em sistemas de produção de cordeiros a pasto
pode influenciar o comportamento ingestivo (CI) dos animais. Objetivo: Avaliar o CI de cordeiros
sob pastejo contínuo submetidos a diferentes sistemas de alimentação com a presença de
leguminosa tropical. Metodologia: Dois anos de estudo, conduzidos em uma área experimental de
1,8 ha localizada na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Cinquenta e quatro cordeiros “testers” machos, castrados e desmamados, com idades entre
3-4 meses, distribuídos em três sistemas de alimentação diferentes: 1) monocultura de gramínea
aruana (Panicum maximum cv. IZ-5; GA); 2) monocultura de leguminosa feijão guandu (Cajanus
cajan cv. Anão; FG) e 3) piquete contíguo de GA + FG (MISTO). O experimento foi estabelecido em
um delineamento de blocos ao acaso. Seis cordeiros foram alocados por piquete. Para cada ano
de estudo, o CI dos animais foi realizado em 3 períodos distintos, os animais foram observados do
nascer ao pôr do sol com registros a cada 5 min., foram medidos o tempo de pastejo, ruminação,
ócio e taxa de bocado (TB). Resultados: Os diferentes sistemas de alimentação e a presença de
leguminosas tropicais não apresentaram efeito significativo sobre as variáveis do CI (P> 0,05),
onde o tempo médio de pastejo foi 433 ± 13,5 min., ócio 170 ± 12 min., ruminação 117 ± 10,1 min.
e a TB foi de 27,1 ± 1,5 nº de bocados por minuto. O período de avaliação influenciou as variáveis,
mostrando que o desenvolvimento de pastagens tropicais pode interferir no CI mais do que as
espécies forrageiras. Conclusão: Diferentes sistemas de alimentação de cordeiros em pastagem
tropical com presença de leguminosas não alteram os parâmetros de CI dos animais. Apoio:
CNPq
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Árvore da decisão para
comportamento ingestivo de
cordeiros em altura contrastante
de Capim Aruana
Joseane Anjos da Silva, Lívia Raymundo Irigoyen, Betina Borges, Cesar Henrique Espírito Candal
Poli (Orientador), Jalise Fabíola Tontini (Coorientador)

Palavras-chave: pastagem tropical, ovinocultura, tempo de pastejo

Introdução: Os sistemas de produção a pasto são excelentes para o aumento da produção
sustentável de ruminantes e sua eficiência está relacionada ao conhecimento do comportamento
dos animais e do pasto com o qual trabalhamos. Objetivo: Identificar através da análise multivariada
Árvore da Decisão os principais fatores que influenciam o tempo de pastejo (TP) de cordeiros jovens
em altura contrastante de Capim Aruana (Panicum maximum). Metodologia: O experimento foi
realizado em dois anos consecutivos, nos quais 30 cordeiros testers (4–5 meses de idade) foram
divididos igualmente em três piquetes (tratamentos), em um delineamento de blocos ao acaso. Os
tratamentos correspondiam a diferentes alturas médias do pasto de Capim Aruana: (1) Alto-75 cm;
(2) Médio-50 cm; e (3) Baixo-25 cm. As avaliações do comportamento ingestivo foram realizadas
a cada 28 dias, por meio de observações a cada 10 minutos das principais atividades dos animais
(pastejo, ruminação, ócio) e da taxa de bocado, do nascer ao pôr do sol. Além disso, foram
avaliadas as características produtivas e qualitativas das pastagens. Os dados foram submetidos
à análise multivariada da árvore de decisão realizada pelo software JMP (SAS). Resultados: O
TP foi semelhante entre os tratamentos (P = 0,4266). A árvore de decisão, identificou em ordem
hierárquica que o peso inicial dos animais e a altura do pasto explicaram 62% (R2 = 0,621) da
variação, sendo as variáveis com maior influência no TP. O peso inicial explicou 48% do modelo.
Conclusão: O estudo demonstra que em sistema com utilização de pastagem tropical o peso
inicial dos animais é um dos principais fatores que influenciam o TP, visto que esta variável torna
os cordeiros mais susceptíveis a mudanças na altura do pasto. Apoio: CAPES, CNPq
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ST 15. Psicologia: pesquisa,
intervenção e interdisciplinaridade
Proponentes: Omar de Azevedo Ferreira, Tandrécia Cristina de Oliveira

Ementa: Essa sessão temática visa apresentar as diversas produções teórico científicas no
campo da pesquisa e da intervenção em Psicologia, evidenciando as práticas interdisciplinares
nos segmentos acadêmico, social, político-institucional na contemporaneidade.
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Presença de ansiedade e estresse
em estudantes durante o período
de pré-entrada no ensino superior
Tiago de Castro Silva, Sueli Siqueira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: vestibular, estresse, ansiedade, ensino médio, orientação profissional.

Introdução: Os vestibulares, junto ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) são as principais
formas de ingressar em uma faculdade brasileira. Anualmente, estudantes de todo o Brasil se
preparam para o ENEM e principais provas de vestibular do país com apenas o objetivo de entrar
na universidade. Os meses que antecedem os exames podem ser bastante frustrantes, podendo
gerar ansiedade e estresse. Objetivo: O presente artigo de revisão bibliográfica tem por objetivo
discutir sobre a presença de estresse e ansiedade em estudantes durante o período que antecede a
entrada na universidade, apontando suas possíveis causas e formas de superá-las. Metodologia:
Através de uma revisão bibliográfica, com busca ativa no banco de dados das plataformas
“SciELO” e “Google Acadêmico” mediante o cruzamento dos termos chave “vestibular”, “estresse”,
“ansiedade”, “ensino médio” foram selecionados 10 artigos. Resultados: Os estudos demonstram
que a fase de pré-entrada na universidade pode ser extremamente frustrante, uma vez que os
jovens encaram esse período como um processo de transição para a vida adulta, o que gera
grande pressão para aprovação nos exames. Além disso, nota-se que há grande autocobrança
em relação à escolha profissional, o que pode aumentar ainda mais a ansiedade. Conclusão:
Conclui-se que esta fase da vida é marcada por grandes tensões e não há, nas escolas e nas
famílias, um cuidado especial com a saúde mental, nesse sentido, é necessário incentivar medidas
antiestresse nas escolas e cursos pré-vestibular, como sessões de terapia individual ou em grupo,
e também incentivar a prática de atividades físicas, além de programas de orientação vocacional a
fim de sanar as dúvidas dos estudantes e auxiliá-los a tomar decisão observando seu bem-estar.
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Quando o home e o office dividem
espaço: consequências para
saúde mental
Adriana Mara Pimentel Maia Portugal, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: home office, pandemia, saúde mental

Introdução: A possibilidade de trabalhar no recinto doméstico figura-se como um desejo do
retorno ao tempo em que os artesãos dividiam o espaço do lar com o labor. Com a revolução
industrial e a nova organização do trabalho dela resultante a separação trabalho/residência se
estabeleceu. A revolução tecnológica iniciada no final do século XX e em plena ascensão no
século XXI abre possibilidade de uma nova organização e o sonho do trabalho em casa parece
ficar mais próximo. A pandemia do coronavirus ocorrida no acender das luzes da segunda década
do século XXI no Brasil transmutou o desejo em necessidade. Esse trabalho em home office,
fruto da necessidade, carreia consequências à saúde mental do trabalhador? Objetivo: identificar
efeitos do trabalho em home office imposto por necessidade em virtude da atual pandemia na
saúde mental do trabalhador. Metodologia: Análise de artigos, publicações em jornais e revistas
no ano de 2020. Resultados: Como fruto da pandemia temos um aumento da violência contra
mulheres, crianças e adolescentes; concentração ainda maior do trabalho doméstico nas mãos
das mulheres; aumento da carga horária de trabalho; dificuldades em separar o tempo de trabalho,
lazer; medo de contaminação, da morte; sentimentos de desamparo, abandono; aumento do
controle patronal; mulheres acadêmicas sofrendo mais e submetendo menos artigos que os
homens, proporcionalmente; sintomas de ansiedade, depressão, pânico, estresse pós-traumático,
dentre outros. Conclusão: A mudança brusca do local de trabalho para o ambiente doméstico
sinaliza para consequências significativas à saúde mental dos trabalhadores nesse momento de
pandemia embora seja importante considerar os benefícios apontados por estudos anteriores para
trabalhadores em home office.
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Experiência discente em um
grupo de extensão em saúde
mental
Cátia Vanessa Rodrigues dos Santos

Palavras-chave: enfermagem, saúde mental, relações comunidade-instituição

Introdução: É esperado que discentes da área da saúde, em especial os de enfermagem,
desenvolvam um nível menor de estigma devido aos componentes curriculares e a proximidade
precoce com pessoas portadoras de transtornos mentais. Objetivo: Neste contexto, o
presente trabalho objetiva relatar as experiências e vivências relevantes no processo de ensino
aprendizagem e construção de caráter profissional proporcionando pela prática extensionista no
grupo Humanamente. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência,
referente às atividades realizadas pelo grupo de extensão “Humanamente”, da Universidade
do Estado da Bahia - UNEB, Campus VII, em Senhor do Bonfim-BA. O estudo ocorreu durante
um período de 12 meses no ano de 2018, no mesmo município de instalação da Universidade.
Resultados: As atividades desenvolvidas durante este tempo de permanência basicamente
foram: a participação em reuniões científicas para discussão de artigos sobre saúde mental, a
visitação e aplicação de formulário com profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS
I e CAPS AD), a Unidade de Saúde da Família Gilse Miranda Bessa (I Centro), a Comunidade
Terapêutica Ebenézer e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), tudo isso para
que posteriormente iniciasse a preparação de uma capacitação em transtornos mentais voltada
para trabalhadores da área da saúde. Conclusão: Diante do exposto, conclui-se que este trabalho
contempla uma reflexão coletiva sobre a realidade vivenciada na saúde mental através da ótica
do grupo de extensão, ademais, para os discentes a vivência permitiu a reflexão crítica sobre
os achados, o desenvolvimento de habilidades e o aperfeiçoamento do conhecimento em saúde
mental. Acredita-se que este estudo incentiva o alavancamento de iniciativas semelhantes à do
grupo aqui relatado.
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Qualidade de vida, prática de
exercício físico e desempenho
acadêmico de jovens
universitários: Uma investigação
com graduandos de Educação
Física
Ana Paula Campos Fernandes, Allisson Roberto Isidorio, Mauro Lucio de Oliveira Junior, Maurício
Almeida

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: qualidade de vida, educação física, estudantes universitários.

Introdução: A Qualidade de Vida (QV) é amplamente investigada por diversos profissionais,
trazendo definições múltiplas. Considera-se que a QV na modernidade envolve diversos fatores,
como, ambientais, físicos, psicológicos e sociais. Logo, acredita-se que ela possa influenciar
diretamente o processo de ensino e aprendizagem. Objetivo: Discutir sobre a prática de Exercício
Físico (EF) como um dos fatores de QV para a melhoria do processo de Ensino e Aprendizagem.
Metodologia: Inicialmente, realizou-se revisão bibliográfica sobre a conceituação do termo QV.
Após, os alunos responderam a um questionário relatando sua percepção em relação a QV
(adaptação do “WHOQOL – BRIEF”), prática regular de EF e qual a frequência. Responderam
o protocolo alunos matriculados no último ano do curso de Educação Física de uma instituição
particular de Governador Valadares. Resultados: Responderam ao instrumento 51 alunos com
idade variando de 21 a 33 anos. Eles avaliaram sua QV como Boa (61%), seguido de muito
boa (20%) e Nem ruim nem boa (19%). Desses, 59% realizavam EF pelo menos três vezes por
semana, 25% uma ou duas vezes e 16% não realizavam. Quanto à capacidade de desempenhar
as atividades da faculdade, 6% estava Muito insatisfeito, 16% Insatisfeito, 25% Nem satisfeito
nem insatisfeito, 45% satisfeito e 8% Muito satisfeito. Conclusão: Percebe-se que, os alunos
apresentaram boa QV, bem como, em sua maioria, realizavam EF de maneira regular. Ademais,
em relação a realização de atividades da faculdade mais da metade alega estar satisfeito com seu
desempenho. Sugere-se que intervenções voltadas para prática regular de EF possa potencializar
a melhora da QV, assim como o desempenho acadêmico de jovens universitários.
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O uso da arte na atuação do
psicólogo
Marcela Marques Rocha

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arte, terapia, diagnóstico, processo, psicológico e psicologia.

Introdução: Na história da Psicologia, o uso da arte é muito recente e, principalmente no Brasil,
acaba sendo pouco falada. O fazer artístico está presente na vida humana desde a pré-história;
um exemplo são as pinturas rupestres que eram usadas como forma de comunicação e até hoje
o desenho vem acompanhando o homem como meio de comunicação como nas sinalizações de
trânsito. A arte é um meio de comunicação, uma forma de expressar a cultura, experiências de vida,
subjetividade e o inconsciente. Objetivo: Identificar como a arte tem sido utilizada por psicólogos
em sua prática clínica. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada através da
busca de artigos científicos, utilizando-se as bases de dados Google Acadêmico e Scielo. Foram
encontrados oito artigos que mais se encaixavam nos objetivos do estudo, selecionados a partir
da leitura dos títulos e, posteriormente, da leitura na íntegra. Do total, quatro foram selecionados
por serem mais condizentes com o objetivo do estudo. As palavras chaves utilizadas foram
arte; terapia; diagnóstico; processo; psicológico e psicologia. Resultados: Em geral, o presente
estudo identificou do uso da arte como método terapêutico e de acesso ao inconsciente, além de
psicólogos considerarem-na como um meio de se estabelecer diálogo com crianças, descobrir
casos de abuso, identificar déficit cognitivo, auxiliando, portanto, no processo de psicodiagnóstico.
Conclusão: Conclui-se que a arte é um importante método na atuação do psicólogo, podendo
ajudar no estabelecimento de vínculo e no trabalho com as demandas em clínica. Apoio: UNIVALE
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O uso de tecnologias em tempos
de isolamento social e seu acesso
pelos deficientes intelectuais (DIs)
Ana Carolina Bragança Reis, Adelice Jaqueline Bicalho

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: corona vírus, deficiência intelectual, tecnologia, acessibilidade.

Introdução: Com a chegada do Novo Corona Vírus foi imposto a sociedade o isolamento social,
com isso o uso das tecnologias se tornou o principal meio de estudo, trabalho e entretenimento
da população. Porém tem-se visto que as pessoas com deficiências não tiveram o mesmo
acesso aos recursos tecnológicos neste momento de pandemia. Assim, vale o questionamento
se os deficientes intelectuais (DIs) também obtêm esse acesso e a facilidade para se adaptar ao
momento da pandemia com o uso das tecnologias. Objetivo: Objetiva-se provocar uma reflexão
em torno dos Deficientes intelectuais em tempos de COVID-19 e sua acessibilidade para o uso das
novas tecnologias. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho analítico, com
estudos em textos científicos referentes ao tema. Resultados: Pesquisas declaram preocupação
por parte da população com os DI’s, conduzindo algumas instituições a adaptarem informações
com formatação acessível a este público, todavia, estudos também apontam que as pessoas com
deficiência intelectual se enquadram em sua maioria em situação de pobreza, não possuindo
acesso a internet e até mesmo televisão, o que impede estes pacientes a possuírem o conhecimento
acerca do cenário atual. Ademais, alguns tratamentos foram interrompidos, e com a ausência das
aulas presenciais e a falta de entretenimento os DI’s situam-se em um quadro ainda maior de
vulnerabilidade. Conclusão: Pesquisas com a população deficiente é de suma importância para
que seja possível compreender as reais necessidades apresentadas por estes durante o período
de isolamento social. Além do mais, torna-se fundamental uma maior abrangência em recursos
tecnológicos direcionados ao público DI, para realmente garantir os seus direitos de acessibilidade
digital e tecnológica. Apoio: UNIVALE
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Saúde mental em tempos de
isolamento social decorrente da
pandemia: relato de experiência
Isabel Biondo Sá, Adriana Mara Pimentel Maia Portugal (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: saúde mental, isolamento social, pandemia

Introdução: O distanciamento social foi uma medida adotada para reduzir as interações entre
pessoas e o avanço do contágio da Covid-19. Apesar do isolamento social provocar o achatamento
da curva de disseminação da doença, evitando a sobrecarga e colapso do sistema de saúde,
a saúde mental apresentou-se como uma preocupação, o que levou a execução do projeto
denominado Respirarepsico. Objetivo: O objetivo foi promover uma conscientização sobre a
importância da saúde mental e como mantê-la em tempos pandêmicos. Logo, durante o período de
desenvolvimento houve um foco principal na conscientização, porém sem deixar a coleta e análise
de dados de lado. Metodologia: Como Atividade Prática Supervisionada da disciplina História da
Psicologia durante maio a julho de 2020 foram desenvolvidas estratégias através de uma página
na rede social Instagram com o objetivo de trazer em uma linguagem clara e concisa, cuidados
com a saúde mental diante da pandemia. As orientações realizadas foram feitas por profissionais
qualificados, trazendo assim embasamento científico à fala empregada. Resultados: pode-se
concluir que o principal foco dos profissionais de saúde diante a pandemia foi a saúde física e
combate do patógeno, questões ligadas à saúde mental foram deixadas em segundo plano. Foi
identificado também fatores psicológicos como medo e tensão durante o isolamento documentado
por meio dos posts, enquetes e conversas entabuladas. Conclusão: Além de colaborar com o
desenvolvimento pessoal e favorecer a melhora na qualidade da saúde mental, o projeto serviu
para apontar quanto é necessário políticas voltadas para saúde mental. É indiscutível que as
políticas primárias de saúde empregadas trouxeram forte impactos no âmbito da saúde mental,
portanto é necessário adotar medidas que visem amenização desses efeitos a longo e curto
prazos. Apoio: UNIVALE
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Aceitação de uma intervenção
preventiva para reduzir fatores de
risco de transtornos alimentares
em jovens universitárias
Thainá Richelli Oliveira Resende, Hemanoelly Ferreira Almeida, Vivianny Maria Gonçalves Moura
Gomes, Victória Leão Dutra, Thayna Dias de Souza

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: transtornos alimentares, intervenções, jovens universitárias

Introdução: Os transtornos alimentares (TAs) são patologias psiquiátricas ocasionadas por
múltiplos fatores. Seus tratamentos apresentam alto custo e com recorrente remissão, resultando
em incentivos para a realização de intervenções preventivas para reduzir fatores de risco para os
TAs. Vale ressaltar que as mulheres apresentam elevada incidência de comer transtornado, o que
pode ser atrelado a alta internalização do corpo magro ideal e consequentemente, alta incidência
de insatisfação corporal. Com isso, considera-se importante realizar intervenções com foco na
internalização do ideal de corpo magro para prevenir riscos futuros de TAs e avaliar se essa
população possui boa aceitação em programas com esse fim. Objetivo: Avaliar a taxa de retenção
de jovens universitárias em um programa de intervenção para TAs em 24 semanas de follow-up.
Metodologia: Foi realizado uma intervenção preventiva respaldada pela literatura científica em
jovens mulheres matriculadas na Universidade Federal de Juiz de Fora – GV que manifestaram
interesse em participar. Essa consistiu em quatro encontros, ao longo de quatro semanas, com
duração de 60 minutos cada. Nas quais, temas referentes ao corpo foram discutidos, com fim de
obter uma reflexão crítica aos ideias corporais. Os efeitos da intervenção foram acompanhados
ao longo de 24 semanas de follow-up. Resultados: Ao todo, 38 mulheres com idade média de 21
anos (dp = 2,79) manifestaram interesse em participar das intervenções, destas, 33 participaram
de toda pesquisa, obtendo-se assim, taxa de retenção de 86,84%. Conclusão: Os resultados
demonstram elevada taxa de retenção no programa de prevenção, o que sugere aceitação deste
tipo de intervenção que vem sendo descrita como eficaz na redução de fatores de risco para TAs.
Apoio: CAPES, UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
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A insatisfação corporal está
associada às características
étnico-raciais de homens jovens
universitários?
Maurício Almeida, Thainá Richelli Oliveira Resende, Priscila Figueiredo Campos, Pedro Henrique
Berbert de Carvalho(Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: imagem corporal, grupos étnicos, homens adultos

Introdução: A insatisfação corporal (IC) tem sido caracterizada pelos pensamentos e sentimentos
negativos que as pessoas têm em relação ao próprio corpo e/ou aparência física. Evidências
científicas apontam que a IC está relacionada ao desenvolvimento de algumas psicopatologias.
Ademais, tem ocasionado prejuízos para saúde física e para o funcionamento psicossocial.
Contudo, pouco se sabe sobre a relação da IC com características étnico-raciais. Objetivo:
Identificar se a IC de homens jovens universitários está associada as características étnicoraciais. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal, no qual participaram homens jovens de
18 a 30 anos, regularmente matriculados na Universidade Federal de Juiz de Fora - Governador
Valadares-MG. Os alunos responderam a um questionário autorrelatando sua idade, cor/raça
(seguindo os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Além disso, responderam
a uma questão aberta sobre sua IC (satisfeito ou insatisfeito). Análises de associação foram
conduzidas por meio do teste de qui-quadrado (χ2) e o efeito foi avaliado por meio de V de Cramer.
Resultados: Responderam ao questionário 178 jovens (Midade = 20,51, DP = 2,45 anos). Do
total, 48,3% estavam insatisfeitos, em comparação a 51,7% que apresentaram baixa IC. Em
relação aos grupos éticos, 57,9% eram Pardos, seguido de Brancos (32,6%) e Negros (9,6%).
Associação significante não foi observada entre IC e a classificação étnico-racial (χ2(2) = 3,747,
p = 0,15, V-Cramer = 0,154). Conclusão: Observa-se que a IC é independente da classificação
étnico-racial em homens universitários. Novos estudos são necessários buscando compreender
se as atitudes e comportamentos relacionados a IC apresentam diferenças em relação aos grupos
étnicos. Apoio: CAPES

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

463

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Planejamento da gravidez:
desejos conscientes e
inconscientes
Rafaelle Teixeira de Oliveira, Nara Júlia Mendes Ozório, Aline Valeria de Souza(Orientador), Flavia
Rodrigues Pereira (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: planejamento da gravidez, desejos conscientes, desejos inconscientes

Introdução: No Brasil, existem políticas públicas relacionadas aos direitos reprodutivos, sexuais,
métodos anticoncepcionais e planejamento familiar, que garantem às pessoas a decisão de forma
livre e responsável para ter ou não filhos. Entretanto, o planejar e o desejar sobressaem aos
direitos estabelecidos. Nesse sentido, há diferentes perspectivas relacionadas, principalmente ao
planejamento da gravidez, o que pode interferir na vivência desse momento pela mulher. Objetivo:
Descrever o planejamento da gravidez, para além do desejo consciente. Metodologia: Tratase de uma revisão de literatura, com busca de artigos na plataforma Scientific Eletronic Library
Online – SCIELO e livros, atemporal, utilizando os descritores: gestação, desejo, planejamento.
Resultados: A gravidez é um momento de grandes transformações físicas e psicoemocionais na
mulher, quando não planejada é definida como não programada e descrita como um desafio no
enfrentamento da saúde pública. O não planejamento da gravidez não deve ser desvinculado da
possibilidade de se tornar desejada ao longo da gestação, além da possibilidade do planejamento
ou desejo inconsciente, representado pela pulsão de fantasias e imaginações além dos relatos de
falha no uso dos métodos anticonceptivos. Com a chegada do segundo trimestre, a regulação dos
hormônios e a mudança do corpo na mulher, há o restabelecimento dos sinais ligados às primeiras
vivências de satisfação inconscientes que poderão tornar a gravidez desejada conscientemente.
Conclusão: O planejamento da gravidez não está vinculado somente ao uso de métodos
contraceptivos, que representam o desejo consciente. Há que se pensar no contexto de vida
pessoal, afetivo e emocional da mulher durante a gestação e assim associá-lo ao planejamento e
desejo inconsciente.
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Práticas interdisciplinares da Liga
Intensamente na promoção de
saúde mental
Vitória Reis Soares, George Luiz Neris Caetano, Lucas Oliveira Torres, Shaylla Christina De Freitas
Nóbrega, Diane Maria Scherer Kuhn Lago (Orientador)

Palavras-chave: extensão, prevenção, saúde mental

Introdução: Este resumo sistematiza três ações realizadas pela Liga Acadêmica IntensaMente,
centradas na qualidade de vida e bem-estar da comunidade acadêmica da Universidade de Brasília.
Tais ações surgem como respostas às demandas por cuidados em Saúde Mental da comunidade
escolar. Objetivo: Relatar três experiências de práticas interdisciplinares da Liga IntensaMente
na promoção de cuidados em Saúde Mental. Metodologia: Baseia-se na oferta de oficinas, rodas
de conversa e práticas integrativas complementares no contraturno das aulas, possibilitando a
participação ativa dos alunos em ações de autocuidado, autogerenciamento afetivo e compreensão
da relação indivíduo/território. Resultados: A Liga IntensaMente desenvolve estratégias e práticas
mitigadoras de adoecimento mental, dentre as quais o “CineLoucura”, o “CaféComLoucura” e o
“Boletim IntensaMente” destacam-se. A partir de obras cinematográficas, o CineLoucura é um
momento de resgate identitário e partilha das experiências pessoais de vida, correlacionandoas às do filme exibido. Esta atividade tem revelado que é possível, a partir da intersecção com
o cinema, apontar entendimentos e reflexões multifatoriais da Saúde Mental. O CaféComLocura
é uma ação que abraça demandas espontâneas do grupo, cuja estratégia está na escuta ativa e
acolhedora, além da discussão de leituras anti-estressoras. O Boletim IntensaMente é uma ação
de informação coletiva, alicerçada no tripé autocuidado-atualização-diversão. Democratizado nas
redes sociais da Liga, há a oferta conteúdo livre, contando também com videoconferências e rodas
de conversa on-line sobre cuidados em Saúde Mental. Conclusão: Estratégias interdisciplinares
de cuidados em Saúde Mental, propostas pela Liga IntensaMente, corroboram para mitigar o
adoecimento mental e físico, além de enfrentar o suicídio no ambiente acadêmico.
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Humanização hospitalar: Anjos da
Alegria no hospital
Izabela Ulhôa Netto de Miranda, Victor Glória Gomes, Enara Cristina Silva Glória Roberto
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: palavras chaves: palhaçoterapia, paciente pediátrico, hospital público

Introdução: O Projeto de Extensão Anjos da Alegria acontece no Hospital Municipal de Governador
Valadares e visa contribuir para a humanização e melhoria da qualidade da assistência prestada
à comunidade. Contribui para a formação dos profissionais da área da saúde e educação da
Universidade Vale do Rio Doce – Univale. Esse projeto envolve os cursos de Nutrição, Fisioterapia,
Enfermagem Pedagogia, Medicina e Odontologia em uma ação interdisciplinar. A proposta do projeto
é levar a figura do palhaço para dentro do hospital, tendo como referência o trabalho dos Doutores
da Alegria. O foco do projeto é nos pacientes da ala pediátrica, ocorrendo eventuais interações
com outros grupos, presentes em áreas próximas do hospital. Objetivo: Avaliar a atuação de
palhaços em hospitais, tendo como referência o conceito ampliado de saúde, ou seja, segundo a
Organização Mundial da Saúde que define que saúde é um estado de completo bem-estar físico,
mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Metodologia:
Revisão de literatura baseado nos bancos de dados Lilacs e SciELO, no período de 2017 a 2020.
Resultados: A palhaçoterapia proporciona bem-estar físico, emocional e social ao paciente infantil
e melhora relações com os profissionais da saúde, humanizando o atendimento. Causa quebra
da rotina, uma abstração momentânea das emoções padrão. Possibilitando aos pacientes estar
no momento presente, retomando a autoconsciência e se visualizando além dos procedimentos e
rotinas. Essas ações resgatam valores como solidariedade, colaboração, afetividade nas relações,
respeito à diversidade, valorização das queixas, cuidado com o outro, ressignificando o ambiente
hospitalar. Conclusão: Os palhaços alteram o ambiente hospitalar. É importante que se estude
práticas lúdicas e terapêuticas enquanto ferramentas de de cura.
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Matching-To-Sample na
aprendizagem e manutenção de
classes de estímulos equivalentes
sobre sensações aversivas
e malefícios de substâncias
psicoativas
Bárbara Layla Tavares de Oliveira, Larissa Kathlem Rodrigues Fonseca, Igor Eduardo Coutinho
Madeira (Orientador)

Palavras-chave: equivalência de estímulo, matching-to-sample, substância psicoativa, sensação
aversiva, malefício

Introdução: O presente estudo baseou-se na equivalência de estímulos, pelo estabelecimento
de relações arbitrárias, de identidade entre símbolos e seus referentes, formando-se classes de
estímulos equivalentes com o uso do método matching-to-sample. Objetivo: O estudo teve como
objetivo verificar a aprendizagem e manutenção do conhecimento de sensações aversivas e
malefícios de 6 substâncias psicoativas em estudantes do 8º ano de escola pública. Metodologia:
Com caráter experimental, escolheu-se randomicamente 5 estudantes que passaram por uma
seleção prévia, entretanto, duas finalizaram o experimento. As participantes foram submetidas
ao jogo, no qual 4 conjuntos de estímulos foram empregados para a programação das tarefas
(nomenclaturas das substâncias - estímulo A; imagens das substâncias – estímulo B; imagens
das sensações aversivas - estímulo C; e nomenclatura dos malefícios - estímulo D). Em seguida,
foram submetidas ao método matching-to-sample para a formação de 6 classes de equivalência
com 4 estímulos cada uma. O procedimento dividiu-se em 5 etapas (1ª: Pré-teste de linha de
base e Pré-teste de familiarização; 2ª. Ensino de relações condicionais/Teste de linha de base
AB, AC, AD; 3ª: Teste de simetria BA, CA e DA; 4ª: Teste de equivalência BC, CB, CD e DC, DB,
BD; 5ª: Relações de manutenção em períodos de 2 a 5, 10 a 15 e 20 a 25 dias). Resultados: Os
resultados mostraram que as participantes atingiram o critério de 90% de acertos nas Fases de
Ensino e Teste das Relações Condicionais, sem necessidade de repetição. Verificou-se escores
relativamente inferiores nas classes de estímulo C. Com relação a fase de Manutenção, os escores
se mantiveram estáveis ao longo dos períodos com poucas variações. Conclusão: Concluiu-se
que há evidências da eficácia do método a partir da formação de classes de estímulos equivalentes.
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O papel do psicólogo na equipe
de cuidados paliativos frente
à elaboração de luto em um
hospital privado no município de
Governador Valadares-MG
Milene Sabini Gomes de Barros, Mauro Lucio de Oliveira Junior

Palavras-chave: cuidado paliativo, luto, multidisciplinariedade, psicologia.

Introdução: Entende-se por cuidados paliativos uma prática multidisciplinar, com a máxima de
dar ao paciente que não tem mais chance de cura, um atendimento digno e integrador, com vista
à redução do sofrimento. Além disso, esses cuidados não envolvem apenas o paciente mas sua
família, amigos e equipe de saúde. Nesse sentido, é necessário aliviar a dor física, psíquica e
emocional, dando lugar à elaboração do luto. Objetivo: Descrever experiências vivenciadas na
UTI de um hospital privado em relação a prestação de apoio a família e pacientes levando estes a
vivenciarem um momento de fim da vida com maior dignidade e suporte emocional. Metodologia:
Trata-se de um estudo de relato de experiência sobre o papel do psicólogo na equipe de cuidados
paliativos frente à elaboração do luto ocorrido em pacientes internados em UTI. Resultados:
Realizou-se contato constante com toda equipe de cuidados, bem como familiares por meio de
trocas que permitiram ao psicólogo ter maior conhecimento do paciente e de sua família. Houve
também a escuta ativa nos atendimentos, visando sinalizar pontos necessários as famílias, amigos
e pacientes sem cura da doença. Essa abordagem tinha como objetivo proporcionar a amenização
da dor, momentos sublimes de simples contato, abraços, estar ao lado, além de permitir acertos
que não foram elaborados ao longo da existência do paciente, proporcionando uma passagem da
vida à morte com mais sobriedade e dignidade. Conclusão: O psicólogo em seu fazer na UTI,
esteve presente em todas as passagens de notícias à família - paciente. Exerceu notável atuação
auxiliando na amenização da dor, colocando a possibilidade de perda à tona, tornando o lugar do
familiar um facilita a dor. Neste momento de fim da vida, a dor emocional entra em cena como ator
principal da instauração do luto, sendo primordial a atuação do psicólogo.
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Acesso à informação sobre a
pandemia do COVID 19 pelas
pessoas com necessidades
especiais
Adelice Jaqueline Bicalho, Talita Pereira de Souza

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: acessibilidade, informação, necessidades especiais, pandemia

Introdução: Em meio à pandemia, muitas restrições foram impostas às pessoas, atingindo
também aquelas com necessidades especiais. Houve o isolamento e distanciamento social que
impactaram a vida destas pessoas, principalmente com relação à acessibilidade digital, visto que
muitas adequações e adaptações não foram feitas para promover o acesso tecnológico para
esta população, interferindo principalmente no acesso às informações sobre a pandemia e ao
COVID 19 Objetivo: O estudo pretende analisar como se deu o acesso às informações sobre a
pandemia, pelas pessoas com necessidades especiais Metodologia: Trata-se de um estudo de
uma pesquisa bibliográfica, com análise qualitativa em textos da plataforma google que abordam
esta temática Resultados: Com o avanço da tecnologia e técnicas de implementação para
melhorar a vida de pessoas com necessidades especiais, em tempos de pandemia e isolamento
social, a acessibilidade digital criou um novo método de relacionamento através da internet,
porém os estudos apontam que não forma criadas estratégias para que a informação sobre a
pandemia e o COVID 19 chegasse ao público com deficiência de maneira eficaz, com clareza e
de forma completa. Conclusão: Conclui-se que as orientações e visibilidade para as pessoas com
necessidade especial, acerca da pandemia, ficaram em segundo plano, onde não foram criadas
ações que possibilitassem um entendimento melhor sobre a COVID-19, fato que foi potenciado
pela dificuldade de acesso à internet, o qual interferiu negativamente no direito ao acesso de
informações sobre a crise pandêmica mundial Apoio: UNIVALE
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A insatisfação corporal está
associada ao estado nutricional
em jovens universitárias?
Thainá Richelli Oliveira Resende, Maurício Almeida, Priscila Figueiredo Campos, Pedro Henrique
Berbert de Carvalho (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: insatisfação corporal, estado nutricional, jovens universitárias

Introdução: A insatisfação corporal (IC) consiste na avaliação negativa que os indivíduos têm
em relação ao seu corpo. As mulheres são o grupo que apresenta índices mais elevados de IC,
principalmente pela internalização do ideal magro, tornado a busca pela perda de peso recorrente.
Um dos índices mais utilizados para avaliar o estado nutricional por meio do peso, é o índice de
massa corporal (IMC). Devido sua grande utilização clínica, torna-se importante esclarecer se as
mulheres que apresentam um IMC mais elevado estão mais insatisfeitas com seus corpos. Objetivo:
Identificar se a IC de jovens universitárias está associada ao estado nutricional. Metodologia:
Estudo transversal, no qual participaram 74 mulheres (18 a 30 anos), matriculadas na UFJF-GV.
As alunas responderam a uma questão aberta se estavam satisfeitas versus insatisfeitas com
seus corpos e autorrelataram, a massa corporal e estatura, para cômputo e classificação do IMC
(kg/m²). Foram considerados inadequados, aqueles que não estavam na faixa de 18,5 a 24,9 kg/
m². Análises de associação entre a IC e o estado nutricional foram conduzidas por meio do teste de
qui-quadrado (χ2). Resultados: Cerca de 73% das participantes estavam insatisfeitas com seus
corpos e 36% não estavam na faixa adequada de IMC. Não foi observada associação significante
entre a IC e o estado nutricional (χ2 = 4,99; p = 0,09). Conclusão: Observa-se que o estado
nutricional das participantes é independente da avaliação que elas têm dos seus próprios corpos. O
que nos faz refletir que as mulheres que estão insatisfeitas com seus corpos, não necessariamente
possuem um IMC inadequado. A IC parece acometer jovens universitárias independente de seu
estado nutricional, o que sugere atenção igualitária a este grupo. Apoio: CAPES
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ST 16. A saúde em pauta
discussões teóricas e práticas em
seus diversos níveis de atenção.

Proponentes: Mônica Valadares Martins, Elizabete Maria de Assis Godinho, Micael Alves dos
Santos, Lilian Costa e Silva, Ana Paula Almeida Nesser Issa Campanha, Valéria de Oliveira
Ambrósio, Flávia Rodrigues Pereira, Heloine Martins Leite
Ementa: Ementa: O campo da saúde abarca discussões interdisciplinares e metodológicas para
além das questões assistenciais e individuais. Trata-se de um campo rico de perspectivas territoriais,
contextualizadas em aspectos administrativos, sociais, culturais, econômicos e educacionais
que transitam nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário. Assim, tal sessão
oportuniza o debate das diversas circunstâncias em que se observa a produção de saúde a partir
de estudos teóricos e/ou práticos que culminem em ações de gestão, educação em saúde e
permanente, de práticas assistenciais, de pesquisas e de envolvimento com a comunidade.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Libras e Saúde Pública: o que
dizem produções científicas?
Edmarcius Carvalho Novaes, Larissa Silva Teixeira, Elaine Toledo Pitanga Fernandes

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: Libras, saúde pública, dissertações, teses, estado da arte.

Introdução: A Libras – Língua Brasileira de Sinais é uma língua espaço visual, que utiliza de
movimentos visualmente perceptíveis e expressões faciais como meios de comunicação. A
comunicação nesta língua seguem os parâmetros que lhes são exigidos para expressar de forma
correta o que se pretende: configurações das mãos, movimento, direção, pontos articulares e
expressões faciais. Objetivo: Analisar como a relação da Libras com a saúde pública tem
sido abordada no Brasil nos últimos dez anos (2009-2019), em produções acadêmicas, mais
especificamente em dissertações e teses. Metodologia: Utilizou-se da produção de estado
da arte da temática, cuja finalidade é mapear e discutir as produções encontradas, a partir do
Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior / MEC. Resultados: Foram encontradas 4 dissertações e 2 teses. As produções
abordam a qualidade de vida de pessoas surdas que se comunicam por meio de Libras, expõem
a importância da disciplina de Libras para que os profissionais de saúde obtenham sucesso na
realização dos atendimentos qualificados, ao conhecerem aspectos da cultura surda, e apontam
que a falta desta formação afeta a inclusão do grupo nas campanhas de promoção e prevenção
à saúde, além de gerar frustração. Conclusão: A relação da Libras com a saúde pública tem
sido abordadas em produções científicos no sentido de se legitimar ainda mais a valorização e o
reconhecimento por parte dos profissionais de saúde sobre aspectos linguísticos da comunidade
surda, para se garantir campanhas e atendimentos nos serviços de saúde pública eficazes. Apoio:
UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Perfil socioeconômico e
demográfico de mulheres com
diagnóstico de sífilis congênita
Beatriz Alves de Pinho Bicalho, Valeria de Oliveira Ambrosio, Leonardo Oliveira Leão e Silva,
Marileny Boechat Frauches (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: sífilis, sífilis congênita, perfil socioeconômico e demográfico, gestantes.

Introdução: A sífilis é um problema de saúde pública, sendo uma patologia transmitida por via
sexual e vertical, e raramente por transfusão sanguínea. A sífilis congênita (SC) é a infecção
do feto pelo Treponema pallidum por via transplacentária, podendo ocorrer em qualquer fase
da gestação. A SC pode ser evitada quando o diagnóstico ocorre precocemente e o tratamento
efetuado de forma adequada no prazo máximo de finalização de até 30 dias antes do parto.
Objetivo: Caracterizar o perfil socioeconômico e demográfico de mulheres com diagnóstico de
sífilis congênita. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizado por uma
análise de artigos indexados na base de dados Periódico CAPES. Os descritores utilizados para a
pesquisa foram: sífilis, sífilis congênita, perfil socioeconômico e demográfico, gestantes. Seguindo
os critérios de inclusão/exclusão, os artigos deveriam estar disponíveis na base de dados indicada
acima, na íntegra, na língua espanhola, inglesa e portuguesa, publicados entre 2015 e 2020.
Resultados: Foram encontrados 25 artigos relacionados aos descritores citados, sendo que
16 atendiam aos critérios de inclusão. Os resultados demonstraram quanto às características
pessoais das mulheres com sífilis gestacional, a maioria era solteira, cor parda, cuja idade variava
entre 20 à 35 anos. Apresentavam ainda baixa escolaridade, eram donas de casa e moravam na
zona urbana. Conclusão: Evidenciou-se que o perfil socioeconômico e demográfico é um fator
de risco para adquirir a sífilis congênita, sendo necessário realizar educação em saúde para esta
população, visando levar conhecimento para prevenção de novos casos. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Perfil sociodemográfico dos
usuários de substâncias
psicoativas (SPA): revisão da
literatura
Bruna Teixeira de Oliveira, Leonardo Oliveira Leão e Silva, Suely Maria Rodrigues, Elaine Toledo
Pitanga Fernandes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: perfil, substâncias psicoativas, internação, usuários, saúde.

Introdução: As substâncias psicoativas (SPA) são aquelas que atuam no cérebro causando
disfunção, podendo ocasionar mal humor, depressão, ilusões, entre outros. Atualmente, observase um crescimento acelerado do uso destas substâncias na população e consequentemente
a ocorrência de problemas individuais e sociais causados pelas dependências físicas e
psíquicas, corroborando para uma problemática de saúde pública. Objetivo: Descrever o perfil
sociodemográfico dos usuários de substâncias psicoativas no Brasil. Metodologia: Trata-se de
um estudo de revisão da literatura, realizada por meio de análise de artigos indexados nas bases
de dados SciELO e Google Acadêmico. Conforme critérios de inclusão/exclusão selecionou-se
7 artigos, publicados em português entre 2014 a 2020. Foram utilizados os descritores: perfil,
substâncias psicoativas, internação, usuários, saúde. Resultados: Com base na literatura
consultada, o perfil mais recorrente de usuários de substâncias psicoativas, corresponde a
homens, na faixa etária de 21 a 30 anos, solteiros, com poucos anos de estudo, dependentes de
cocaína, crack e maconha em associação com o uso de álcool. Conclusão: O perfil de usuários
de substâncias psicoativas no Brasil corresponde a indivíduos predominantemente do gênero
masculino, adultos jovens em idade produtiva, estado civil solteiro e com baixa escolaridade. O
conhecimento deste perfil constitui um referencial relevante para formulação de políticas públicas
para prevenção e combate ao uso de drogas, bem como para subsidiar melhorias nos serviços de
saúde ofertados a essa população. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A ação extensionista como
formação interprofissional na
graduação de enfermagem: um
relato de experiência com Projeto
Anjos da Alegria/Univale
Alissa Alves Silva, Lorrayne Batista de Morais, Flavia Rodrigues Pereira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: humanização, interprofissionalidade, projeto de extensão, anjos da alegria.

Introdução: O Projeto de Extensão Anjos da Alegria/Univale tem como objetivo o desenvolvimento
de um olhar humanizado, além de contribuir para a formação de seus alunos extensionistas no
aspecto interprofissional e no contexto hospitalar. Objetivo: Relatar as experiências vivenciadas
pelas acadêmicas de enfermagem, extensionistas do Projeto de Extensão Anjos da Alegria.
Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir das vivências das acadêmicas
de enfermagem no projeto, enquanto parte da formação acadêmica. Resultados: O projeto
tem como integrantes discentes e docentes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina,
Nutrição, Odontologia e Pedagogia. Suas atividades são desenvolvidas em duas etapas, com
formações que acontecem no campus da Univale e intervenções na pediatria de forma pontual e
pelos corredores da clínica médica e pronto atendimento, de forma geral, do Hospital Municipal de
Governador Valadares. Tanto nas formações quanto nas intervenções, há o desenvolvimento de
habilidades voltadas para a humanização da assistência e do relacionamento interpessoal a partir
da comunicação verbal e não verbal, por meio da abordagem lúdica, teatral, musical e sempre
na perspectiva da palhaçaria. Os resultados observados são crianças, adultos, acompanhantes,
profissionais e extensionistas experimentando momentos de interação, descontração, acolhimento
e emoções expressadas por sorrisos ou lágrimas. Conclusão: Por meio do projeto de Extensão
Anjos da Alegria/Univale é possível vivenciar semanalmente, o quanto tais habilidades perpassam
a formação do profissional enfermeiro, preparando para o mundo do trabalho com foco na
interprofissionalidade e humanização do cuidado, de forma especial no ambiente hospitalar.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Relato de experiência:
acadêmicas Univale e dificuldades
enfrentadas durante a elaboração
do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC)
Ana Carolina da Silva Pereira, Ana Paula Auxiliadora Pereira, Lorane Pereira Chargas, Valeria de
Oliveira Ambrosio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tcc, enfermagem, sífilis congênita, estigmas, dificuldades.

Introdução: A compreensão das questões que permeiam os estigmas que o assunto “sífilis
congênita” trás mostrou-se essencial no desenvolvimento desta pesquisa, direcionando uma
abordagem mais humana durante as etapas da mesma. Objetivo: Descrever a experiência
vivenciada pelas acadêmicas de enfermagem durante a execução da pesquisa em campo para
elaboração do referido projeto. Metodologia: Relato de experiência do Diário de bordo da pesquisa
de campo, com identificação das dificuldades encontradas durante o processo de coleta de dados
nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e nas entrevistas com as mães. Resultados: Dentre
as dificuldades encontradas se destacaram o acesso ao profissional enfermeiro das ESFs bem
como na disponibilização dos dados do prontuário das pacientes, observando uma resistência dos
profissionais diante da relevância do tema tratado, visto que a maioria dos dados concedidos eram
incompletos, incorretos ou inexistentes. Seguido pela dificuldade em entrar em contato com as
mães por meio dos dados cadastrais registrados, assim como pela aceitação das mesmas, tendo
em vista o receio delas em reviver este momento e de compartilhá-lo com pessoas desconhecidas.
Conclusão: Foram identificadas diversas dificuldades, que foram superadas para desenvolver a
pesquisa como planejado, com insistência foram levantados os dados nas ESFs e com as mães
atendemos os critérios de horário/disponibilidade, local onde seria concedido a entrevista, e o
respeito para com elas, para que as mesmas se sentissem o mais confortáveis. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Serviço de Saúde Mental:
satisfação dos assistidos em um
Centro de Atenção Psicossocial
Bruna Teixeira de Oliveira, Leonardo Oliveira Leão e Silva, Marisa Pinto Coelho, Suely Maria
Rodrigues, Elaine Toledo Pitanga Fernandes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: avaliação de serviços de saúde; satisfação do usuário, serviços de saúde mental,
avaliação de resultados (cuidados de saúde).

Introdução: A avaliação dos serviços de saúde mental por meio da perspectiva do usuário tem sido
recomendada, visando assegurar que os cuidados ofertados por esses serviços sejam adequados
às necessidades dos usuários e de seus familiares. Objetivo: Conhecer a satisfação em relação
à assistência recebida, dos usuários em acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial
álcool e drogas (CAPSad) do município de Governador Valadares. Metodologia: Estudo descritivo,
de recorte transversal e de abordagem quantitativa. Os sujeitos da pesquisa foram 15 usuários,
com idade igual ou superior a 18 anos, funcionalmente independentes, atendidos no CAPSad do
município estudado. A satisfação dos usuários com os serviços foi analisada por meio da Escala
de Avaliação da Satisfação dos Pacientes com os Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR). Para
análise dos dados foi utilizado o software Excel. Resultados: O escore médio encontrado para a
satisfação geral foi de 4,29 (DV= 0,49) indicando que os usuários do CAPSad estão satisfeitos e/
ou muito satisfeitos com o serviço. O escore médio de satisfação em relação à ajuda e acolhida
da equipe foi de 4,5 (DV=0,24), em uma escala que possui variação de 1 (baixa satisfação) a 5
(muito satisfeito); com a competência e a capacidade de escuta dos profissionais a média foi de
4,4 (DV= 0,11). O fator com menor escore de avaliação referiu-se às condições físicas e conforto,
com média de 3,3 (DV=0,09). Conclusão: O grau de satisfação geral do usuário com o serviço
avaliado pode ser considerado muito bom, especialmente em relação à assistência recebida e
a acolhida da equipe. Percebeu-se insatisfação com relação às estruturas físicas e conforto do
serviço. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Voluntariado em tempos de
pandemia da COVID-19: um relato
de experiência de graduandas do
Curso de Enfermagem da Univale
Ana Paula Auxiliadora Pereira, Lorane Pereira Chargas, Nara Júlia Mendes Ozório, Rafaelle
Teixeira de Oliveira, Flavia Rodrigues Pereira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pandemia, covid-19; enfermagem; voluntariado, governador valadares

Introdução: A pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, trouxe vários desafios
para os gestores, profissionais de saúde e população, por ser uma doença desconhecida e
de grande velocidade de transmissão. Objetivo: Relatar a experiência do trabalho voluntário
das acadêmicas do 9º período de enfermagem junto à Gerência de Epidemiologia (GEPI) de
Governador Valadares, nas ações relacionadas à alimentação do banco de dados e informações
da COVID-19. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir das vivências
das acadêmicas de enfermagem do voluntariado na GEPI de Governador Valadares, no período
de julho até os dias atuais. Resultados: Diante do alto número de notificações, da necessidade de
alimentação e atualização do sistema de informação da COVID-19 e, considerando a parceria entre
o Curso de Enfermagem e GEPI/GV, as graduandas do nono período firmaram voluntariamente,
uma agenda de atividades semanais junto ao setor, com a supervisão direta da enfermeira gerente
e intermediação da professora responsável pelo projeto de pesquisa do Curso de Enfermagem.
A atividade voluntária se dá em home office e se constitui de: leitura, análise e lançamento das
informações que compõem as notificações, em uma planilha da Microsoft Excel, padronizada, o
que permite a condensação diária dos casos para serem lançados no boletim epidemiológico.
Conclusão: A vivência da atividade voluntária reafirmou a importância da prática dos conhecimentos
teóricos discutidos em sala de aula com a demanda da GEPI, e o quanto essa oportunidade tem
causado impacto direto na geração de informações, com análise epidemiológica da COVID-19
no município, facilitando as proposições de prevenção e intervenção em seus desdobramentos.
Apoio: Departamento de Vigilância em Saúde Gov Valadares
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Principais alterações clínicas e
laboratoriais de conceptos com
sífilis congênita
Beatriz Alves de Pinho Bicalho, Valeria de Oliveira Ambrosio, Leonardo Oliveira Leão e Silva,
Marileny Boechat Frauches (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: sífilis congênita; gestantes; transmissão vertical de doença infecciosa; doenças
do recém-nascido; conceptos.

Introdução: A sífilis congênita (SC) é a transmissão do Treponema pallidum por via transplacentária
da gestante infectada para o recém-nascido durante a gestação. Podendo ser classificada em
precoce (diagnosticada até os dois anos de vida) e tardia (após esse período). Objetivo: Descrever
as principais alterações clínicas e laboratoriais dos conceptos com sífilis congênita. Metodologia:
Estudo de revisão bibliográfica, realizado por uma análise de artigos indexados na base de dados
Periódico CAPES. Os descritores utilizados foram: Sífilis congênita; Gestantes; Transmissão
vertical de doença infecciosa; Doenças do recém-nascido; Conceptos. Seguindo os critérios de
inclusão/exclusão, os artigos deveriam estar disponíveis na base de dados indicada acima, na
íntegra, na língua espanhola, inglesa e portuguesa, publicados entre 2014 e 2020. Resultados:
Foram encontrados 35 artigos relacionados aos descritores citados, sendo que 11 atendiam
aos critérios de inclusão. Os resultados demonstraram que as principais alterações clínicas e
laboratoriais dos conceptos são: prematuridade, baixo peso, hepatomegalia, esplenomegalia, lesões
cutâneas, periostite, osteomielite, osteocondrite, sofrimento respiratório com ou sem pneumonia,
rinite serosanguinolenta, icterícia, anemia, alterações liquóricas, linfadenopatia generalizada,
trombocitopenia, leucocitose ou leucopenia, surdez, déficit de aprendizagem, síndrome nefrótica
e neurosífilis. Conclusão: Tais achados demonstraram que a SC pode causar patologias graves
aos conceptos, assim, tendo a necessidade de uma abordagem mais ampla nas unidades de
saúde para expressar a magnitude real do problema com o intuito de maior divulgação junto aos
profissionais de saúde e a comunidade. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Papel do enfermeiro na atenção
básica: contribuições para o
desenvolvimento da criança
Amanda Teixeira Spinola, Iana Clara Lacerda Damasceno, Maurício Almeida, Mauro Lucio de
Oliveira Junior (Orientador), Tatiane Bettoni (Coorientador)

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: criança, saúde da criança, enfermeiro, atenção básica.

Introdução: A infância é o período de maior desenvolvimento físico, mental e emocional na vida
do ser humano. A promoção da saúde das crianças é prioridade nos sistemas de saúde. No âmbito
do Sistema Único de Saúde a atuação do enfermeiro tem como foco a Atenção Básica de Saúde
(ABS) e envolve atividades, como: consultas de puericultura, cartão vacinal, incentivar a prática do
aleitamento materno, orientar a introdução alimentar, além de prevenir as principais doenças que
acometem as crianças. Objetivo: Identificar as intervenções desenvolvidas pelo enfermeiro para
o desenvolvimento integral da criança no âmbito da ABS. Metodologia: Trata-se de um estudo de
revisão bibliográfica, de natureza narrativa e descritiva, que analisou artigos científicos da base
de dado BIREME, Scopus e SciELO. Os descritores utilizados foram: “criança”, “enfermeiro”,
“saúde da criança”, “desenvolvimento”, “atenção básica”. Foram incluídos artigos de 2012 a
2020, somente em língua portuguesa. Resultados: As atribuições do enfermeiro envolveram a
realização consultas, desenvolvimento de ações educativas para fornecer melhores informações
para os acompanhantes das crianças, identificação não só situações de saúde da criança, mas
também condições de vida. Além de orientação e supervisão das atividades realizadas pela equipe
multiprofissional, bem como atuaram de forma eficaz potencializando as ações desenvolvidas pela
unidade básica de saúde (UBS). Conclusão: O enfermeiro é de grande importância dentro das
UBS, principalmente, no que se refere a saúde da criança, desde o seu pré-natal, até as consultas
de puericultura. Sendo necessário que o profissional de enfermagem tenha um bom desempenho
na área para garantir a essas crianças um adequado desenvolvimento biopsicossocial.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Perfil socioeconômico das mães
de filhos diagnosticados com
Sífilis Congênita na cidade de
Governador Valadares no ano
2016
Ana Paula Auxiliadora Pereira, Ana Carolina da Silva Pereira, Lorane Pereira Chargas, Valeria de
Oliveira Ambrosio (Orientador), Flavia Rodrigues Pereira (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: perfil socioeconômico da sífilis, sífilis congênita, Governador Valadares

Introdução: A Sífilis é definida como uma doença infectocontagiosa. Seu agente causador é
o Treponema pallidum, e pode ser classificada em: Sífilis e Sífilis Congênita(SC). A SC se dá
através de transmissão vertical da mãe para o feto através da mãe infectada não tratada ou,
inadequadamente tratada. Alguns fatores podem contribuir para o tratamento inadequado como
o nível socioeconômico da mulher e/ou família. Objetivo: Conhecer os fatores socioeconômicos
associados à ocorrência de SC, tomando como recorte, casos diagnosticados na cidade de
Governador Valadares no ano 2016. Metodologia: 
Estudo observacional e descritivo, com
abordagem quantitativa de uma amostra composta por mães de filhos diagnosticados com SC no
ano 2016, incluindo natimortos, registrados pela Gerência de Vigilância Epidemiológica (GEPI) de
Governador Valadares. Tal estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Vale do Rio Doce (CEP-UNIVALE) com o parecer n° 2.893.587. Resultados: Diante de um total de
45 mulheres com filhos diagnosticados com Sífilis Congênita no ano de 2016, registrados na GEPI,
o estudo se compôs de 07 que aceitaram ser entrevistadas. A idade entre as mulheres variou entre
18 e 25 anos, o nível de escolaridade predominante foi o baixo: 58% com ensinoFundamental
I completo/fundamental II incompleto; 72% com estado civil solteira e 100% com classificação
econômica D e E. Conclusão: De acordo com os dados encontrados, observou-se um perfil
socioeconômico da amostra estudada compatível com a literatura: baixas escolaridade, renda
e idade, o que pode determinar socialmente a prática sexual segura ou não e assim aumentar a
vulnerabilidade da SC.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

O estigma relacionado ao doente
mental
Beatriz Kellen dos Santos Silva, Bárbara Ellen Peres da Silva, Jennifer Kathleen Carla Maria da
Silva, Lara Ribeiro Barcelos, Ana Maria de Souza Germano (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: estigma, saúde mental, enfermeiro.

Introdução: O indivíduo com transtorno mental é vítima do preconceito, o que contribui indiretamente
para que não receba os cuidados oportunos, por conseguinte, impede o exercício pleno do direito
de cidadania, além de exteriorizar o seu sofrimento psíquico. Objetivo: Compreender o sofrimento
mental relacionado ao estigma no convívio social e a história da loucura no Brasil, sob o olhar do
profissional enfermeiro, da família e comunidade. Metodologia: Estudo de abordagem exploratória
descritiva, nas bases cientificas do Google Acadêmico, BVS, SCIELO, livros e legislação.
Resultados: Estudos apontam que desde os primórdios, os indivíduos considerados loucos eram
abandonados à própria sorte. A hospitalização em espaços desumanos e sem estrutura, abrigavam
diversos alienados. As mudanças em relação a esses maus tratos só começaram a acontecer
após a Reforma Psiquiátrica iniciada na década de 70. Após evolução das políticas públicas,
instituiu-se a Rede de Atenção à Saúde Mental, formada por diversos serviços hospitalares e extra
hospitalares, como o Centro de Atenção Psicossocial, residências terapêuticas, ambulatórios de
saúde mental e centros de convivência. Conclusão: Diante dessa evolução ainda hoje, o doente
mental sofre com o preconceito e o estigma, que interferem diretamente no seu tratamento e
reabilitação. Neste contexto, o enfermeiro como membro da equipe multiprofissional, tem papel
fundamental no cuidado e na conscientização sobre a doença mental, para a família e comunidade.
Deve acolher e criar vínculo para melhor adesão ao tratamento e uma melhor qualidade de vida do
indivíduo com doença mental, o que contribui para a redução do trauma. Apoio: UNIVALE
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Libras, Surdez e Saúde Pública:
relato de experiência da tradução
e interpretação em um projeto de
pesquisa
Edmara Carvalho Novaes, Edmarcius Carvalho Novaes, Vanessa Castro dos Santos Reis

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tradução e interpretação, Libras, surdez, saúde pública, relato de experiência.

Introdução: As pessoas surdas usuárias da Libras encontram dificuldades comunicativas em
coletividades, sobretudo no atendimento em serviços de saúde pública, uma vez que há uma
carência de profissionais da saúde habilitados nesta língua. A partir desta hipótese, alunos
e professores pesquisadores da Univale investigam vivências de algumas pessoas surdas em
um projeto de pesquisa. Uma das etapas foi a realização de entrevistas em Libras, exigindo a
tradução e interpretação para se estabelecer o diálogo e fluidez da pesquisa. Objetivo: Relatar a
experiência de tradução e interpretação em Libras em uma pesquisa com pessoas surdas sobre
o atendimento em serviços de saúde pública. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência,
de natureza qualitativa, a partir de registros em diário de bordo realizados após a execução
de pesquisa de campo na associação de surdos local, em que aplicou-se questionário semiestruturado em Libras. As entrevistas foram gravadas pela Univale TV e transcritas para a língua
portuguesa na modalidade escrita. Resultados: Percebemos que muitos surdos possuem plano
privado de saúde, que é assegurado pelas empresas das quais são colaboradores em razão da
lei de cotas. Os que utilizavam do SUS, mostraram-se, em muitos momentos, insatisfeitos com
a inexistência dos tradutores intérpretes de Libras no serviços de saúde, o que segundo eles,
dificulta o acesso as orientações dadas pelos profissionais. Conclusão: A experiência de atuar na
tradução interpretação em Libras em uma pesquisa no campo da saúde possibilitou conhecer a
realidade vivenciada por pessoas surdas, bem como a utilização de conhecimentos prévios sobre
técnicas tradutórias para a Libras e para a narrativa interpretativa em Língua Portuguesa do que
era relato pelos entrevistados surdos por meio de sinais. Apoio: UNIVALE
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O processo de Residência em
Enfermagem como uma proposta
de pós-graduação
Alícia Amorim Firmino, Ingrid Gabriel Grigorio, Raissa Pereira de Moura, Valeria de Oliveira
Ambrosio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: residência multiprofissional, residência em enfermagem, pós-graduação.

Introdução: A residência é um programa de ensino de pós-graduação que é destinado a
profissionais recém-formados que desejam fazer uma especialização caracterizada por ensino
em serviço. Programas de residência na área de saúde propõem orientações aos profissionais
baseadas nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), acarretando mudanças
no perfil profissional e na prática assistencial. Objetivo: Descrever os benefícios da residência
em enfermagem como uma modalidade de pós-graduação. Metodologia: Estudo exploratório e
descritivo, com levantamento bibliográfico nas bases de dados Google Acadêmico e Scielo. Foram
utilizados os termos residência multiprofissional, residência em enfermagem, pós-graduação.
Resultados: Os programas de residência se incluem em uma modalidade de pós-graduação
lato sensu, visam o treinamento em serviço e se caracterizam por uma ferramenta de ensino e
aprendizagem no campo de trabalho, permitindo ao residente aliar a teoria adquirida durante o
processo de graduação com a prática assistencial e vivência das técnicas realizadas diariamente no
ambiente em que foi inserido, podendo ser um ambiente hospitalar, unidade básica de saúde, centro
cirúrgico, entre outros. Assim os dados mostram que o processo de residência em enfermagem
proporciona ao enfermeiro subsídios para o alcance da experiência proporcional, assim como
ampliação de seus conhecimentos específicos na área de concentração. Conclusão: A residência
em enfermagem oferece aos recém-formados uma visão estratégica de trabalho e ampliação do
conhecimento experimentado através de uma prática real. Identificamos os benefícios quanto a
uma qualificação profissional e uma superação desafiadora em todo processo presente na vida
dos egressos. Apoio: UNIVALE
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Coronavírus transmissão e
prevenção enquanto não existe
vacina
Ana Clara Perazzio Assis

Palavras-chave: covid-19, vírus, transmissão, prevenção.

Introdução: O covid-19 do novo coronavírus sars-coV-19, iniciou no final de 2019, em Wuhan, China,
como uma epidemia e tornou-se, no ano de 2020 uma pandemia. Objetivo: Descrever os meios de
transmissão e as formas de prevenção, enquanto não existe imunização eficiente. Metodologia:
É a revisão bibliográfica através de busca ativa, nos sites Scielo e Google Acadêmico, de artigos
sobre o tema. Resultados: Em dimensões lisas e não porosas o transporte do vírus é mais eficaz
por ser uma estrutura simples, composta de uma única cadeia de RNA(estrutura genética da célula)
coberto por uma bicamada lipídica e com picos de proteica(chamadas proteínas spike) que o torna
mais resistente, mas a utilização do álcool 70% e sabão é eficaz em sua eliminação por interagir
com sua camada apolar dissolvendo a capa lipídica do vírus, destruindo assim a sua estrutura e
eliminando-o através da exteriorização do material genético ao meio. O vírus permanece até três
horas no ar, 24 horas em papelão, três dias em plásticos e aço inoxidável. A doença, também, é
transmitido pela tosse que consegue liberar mais ou menos 3 mil gotículas e fica no ar por até 3
horas, por isso recomenda-se o uso da mascara. Conclusão: A transmissão do Covid-19 se dá
por contato direto ou indireto com pessoas ou objetos. Lavar as mãos com água e sabão, ficar
em isolamento social e evitar aglomeração são medidas recomendadas pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) para conter a disseminação do vírus, até que uma vacina permita a imunização
da população. Outras ações recomendadas são o uso de álcool 70% para desinfectar os objetos e
as mãos, ficar no mínimo a um metro de distância de outras pessoas, usar máscara com o objetivo
de ser uma barreira física para secreções da boca e do nariz. As orientações devem ser seguidas
pelo sistema de de saúde publica. Apoio: UNI
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Importância do posicionamento
correto de crianças com paralisia
cerebral: revisão bibliográfica
Ana Carolina Vieira Ribeiro, Mayrone Oliveira Braga, Gledison Roberto de Oliveira, Rosalina
Tossige Gomes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: paralisia cerebral, posicionamento, prevenção

Introdução: A paralisia cerebral (PC) é uma das causas mais comuns de deficiência em crianças,
com predominância do tipo espástica. Essa condição traz consequentemente alterações posturais,
biomecânicas e possíveis deformidades ósteo articulares, que podem acarretar restrições
da participação social e limitações de atividades. O correto posicionamento pode amenizar,
prevenir ou impedir o agravamento dessas deformidades. Objetivo: Descrever os benefícios do
posicionamento correto em crianças com PC. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica
por meio de pesquisa de artigos científicos publicados entre os anos de 2007 a 2019, nas bases de
dados Pubmed e LILACS. Resultados: Para o posicionamento adequado são utilizados métodos
objetivando posicionar a criança o mais correto possível, de forma confortável com atenção a
mudança no posicionamento durante longos períodos. Alguns casos a utilização de órteses são
recomendadas, com o objetivo de fornecer estabilidade e evitar alterações nos segmentos. Há
também roupas ortopédicas como os theratogs, que visam posicionar corretamente um segmento,
facilitar ou inibir movimentos. Outro método utilizado é o ajuste na superfície de assentos. Esses
ajustes ocorrem de acordo com a idade, topografia e tipo da PC, da posição e do objetivo que se
pretende alcançar. Esses recursos visam prevenir deformidades e contraturas, auxiliar no correto
posicionamento e na musculatura aumentando sua funcionalidade, e consequente melhora
na marcha e no padrão postural. Conclusão: Há grande relação entre o desenvolvimento e o
alinhamento postural, os impactos vão desde a funcionalidade até a participação social. Crianças
com menos deformidades que conseguem se manter em posições ortostática e sentada conseguem
manter maiores participações sociais e melhor realização de atividades.
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Influência da prática de atividade
física na qualidade de vida dos
acadêmicos de medicina
Andressa Pitanga Serafim da Silva, Marcos Túlio Pereira Carvalho, Thiago Lorentz Pinto
(Orientador), Tâmaro Chagas Mendes (Coorientador)

Palavras-chave: atividade física, qualidade de vida, estudante de medicina.

Introdução: A Organização Mundial de Saúde define qualidade de vida (QV) como a percepção
do indivíduo de sua posição na vida, no contexto cultural e nos seus sistemas de valores e
também em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Nesse contexto,
os acadêmicos de medicina são alvos de pesquisas, pois estão suscetíveis ao sofrimento físico
e/ou emocional, e a atividade física (AF) é sugerida para amenizar os impactos negativos do
curso na QV desses estudantes. Objetivo: Buscar evidências sobre a influência da prática de
atividade física na qualidade de vida dos acadêmicos de medicina. Metodologia: Realizou-se
uma revisão narrativa da literatura, por meio da busca de artigos relevantes nas bases de dados
MEDLINE, LILACS e SCIELO publicados entre 2015 e 2020. Foram utilizados os seguintes
descritores controlados: atividade física, qualidade de vida e estudante de medicina. Resultados:
Em diversos estudos, o exercício físico melhorou a capacidade para lidar com o estresse. Além
do aspecto biológico, a AF também interfere na dimensão psicossocial. Um trabalho realizado
em uma escola médica dos EUA observou que a participação regular de AF diminui o estresse e
aumenta a QV no nível físico, mental e emocional quando comparado ao grupo sedentário. Além
de impactar diretamente na QV do estudante notou-se que, quando formados, os que estavam
fisicamente ativos aconselharam com mais assertividade a AF para seus pacientes, repercutindo
também na QV deles. Conclusão: Existem evidências robustas de que a prática de AF influencia
positivamente na QV de acadêmicos de medicina e deve ser estimulada. No entanto, ainda é um
tema de pesquisa incipiente que precisa ser ampliado.
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A formação acadêmica do
profissional enfermeiro: relato de
experiência
Edilene Esteves dos Santos, Emily Souza dos Anjos, Letícia Barreto da Silveira, Thaís Silva
Sardinha, Aline Valeria de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: enfermagem, formação profissional, desafios

Introdução: A profissão de enfermagem faz parte das profissões essenciais de utilidade pública, de
valor social inquestionável a qualquer sistema de saúde que pressupõe atendimento de qualidade.
É alicerçada em um processo de trabalho moderno e tecnicamente aceitável em sociedades
desenvolvidas. Objetivo: Relatar a experiência de egressa do curso de enfermagem nos aspectos
e influências da formação acadêmica. Metodologia: Estudo descritivo do tipo relato de experiência
com abordagem qualitativa, realizada com enfermeira egressa do curso de enfermagem da
Universidade Vale do Rio Doce. A entrevista com roteiro guiado, realizada em maio de 2020
por meios digitais, foi gravada e transcrita Resultados: Os sentimentos relatados pela egressa
de enfermagem durante a graduação são de medo e ansiedade que estão relacionadas com a
entrada em uma situação desconhecida, a insegurança pessoal que gerou tensões e frustrações
quanto a capacidade e conhecimento para exercer a profissão. Ao aproximar dos períodos mais
práticos surge ainda o medo e insegurança para agir, falar e prestar cuidados ao paciente. Tais
sentimentos são descritos ainda pela egressa como modificáveis a partir da evolução do curso, as
oportunidades que o curso proporciona como o estágio, projetos de extensão e o ambulatório de
lesão dermatológicas, é capaz de alterar o comportamento introspectivo e dá lugar a capacidade
de compreensão e desenvolvimento de respostas as necessidades dos pacientes. Conclusão:
A graduação é carregada de sentimentos que variam desde a expectativa e a fascinação com os
novos conhecimentos, até o sofrimento por sentir-se incapaz e inseguro para exercer a profissão
após a formação. O medo e ansiedade podem ser considerados uma reação natural que é atribuído
as situações desconhecidas que podem ou não de modo negativo interferir no aprendizado.

488

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Análise descritiva das
características da criança sobre
o óbito infantil na Macrorregião
de Saúde do Leste Mineiro (20082019)
Fillipe Reis Silva, Davi Nilson Aguiar e Moura, Mateus Figueiredo Gonçalves, Waneska Alexandra
Alves (Orientador), Romulo Batista Gusmão (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: mortalidade infantil, fatores de risco, prematuridade.

Introdução: A taxa de mortalidade infantil (TMI) é um dos indicadores mais sensíveis em saúde
pública, sofrendo forte influência de determinantes sociais, que condicionam o organismo infantil, um
complexo psicobiológico em formação, a um prognóstico favorável ou não, conforme as condições
de contexto. Nesse sentido, prematuridade e baixo peso ao nascer têm aumentado em algumas
regiões do país, demarcando desigualdades e maior risco de ocorrência do óbito infantil. Objetivo:
Descrever as variáveis infantis sobre a TMI na Macrorregião Leste Mineira. Metodologia: Estudo
descritivo, observacional, analisando as variáveis da criança, relacionadas sobre o óbito infantil,
na população residente durante o período de 2008 a 2019, obtidas nos Sistemas de Informação
de Mortalidade (SIM) e de Nascidos Vivos (SINASC). Resultados: A análise dos dados infantis,
revelam que as maiores TMI aconteceram no sexo masculino (15,6 óbitos por mil nascidos
vivos), na raça branca (20,6), e em bebês cujo nascimento foi no domicílio (328,2). Foi observada
uma relação inversa entre o peso ao nascer e a TMI, e estreita relação entre a prematuridade e
mortalidade infantil. Conclusão: Os resultados apontam para a necessidade de estudos mais
aprofundados no sentido de buscar compreensão do contexto no qual se tem desenvolvido a
assistência ao neonato no ambiente hospitalar, bem como o cuidado no período pós neonatal em
ambientes da Atenção Primária à Saúde, favorecendo a identificação de elementos que sirvam à
efetiva organização de uma linha de cuidado materno-infantil integral no território estudado.
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As condições geradoras do
adoecimento mental dos policiais
militares
Adrianne Modesto Moreira, Juscilene Souza Dias da Fonseca, Jarbas Reis da Paz

Palavras-chave: adoecimento mental de militares, adoecimento de policiais, assistência
psicológica.

Introdução: De acordo com a literatura, os policiais militares estão no grupo de risco de profissionais
tendentes a desenvolver o adoecimento mental em virtude da natureza das atividades que
desempenha. Objetivo: Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo verificar as condições
geradoras de adoecimento mental em policiais militares, de acordo com a literatura nacional.
Metodologia: Tratou-se de um estudo bibliográfico, em que foram feitas buscas de materiais
científicos, brasileiros, nas bases de dados: Scielo, Pepsic e Lilacs. Utilizando os descritores:
adoecimento mental de militares, adoecimento de policiais, assistência psicológica.Após isso, foram
realizadas leituras exploratórias, seletivas e analíticas de artigos, para a construção do presente
resumo. Resultados: Segundo as pesquisas, as condições geradoras de adoecimento mental,
mais citadas, são: exposições constantes a situações de perigo e vulnerabilidade, sobrecarga de
trabalho, uso de drogas (álcool e medicamentos), condições insalubres, incerteza dos julgamentos
morais dos outros, atividades repetitivas, má remuneração, treinamentos insuficientes, tarefas
padronizadas, impossibilidade de criatividade, a hierarquização e a doutrina militar, falta de
reconhecimento e perspectiva de crescimento profissional, situações limítrofes. Conclusão:
Observou-se que as condições geradoras do adoecimento psicológico de policias militares estão
relacionadas as atividades laborais de exposição a estressores constantes e a falta de gestão de
pessoal/recursos humanos voltadas para o desempenho e a saúde mental do servidor. Outro fator
importante, pode ser a não procura desses profissionais a serviços de saúde mental, muitas vezes
motivados por padronizações históricas e sociais quanto ao perfil esperado para um policial militar.

490

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Características maternas
da mortalidade infantil na
Macrorregião de Saúde Leste de
Minas Gerais
Davi Nilson Aguiar e Moura, Fillipe Reis Silva, Mateus Figueiredo Gonçalves, Waneska Alexandra
Alves (Orientador), Romulo Batista Gusmão (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: mortalidade infantil, fatores de risco, enfermagem materno-infantil

Introdução: A mortalidade infantil é fomentada por diversas condições sociais e biológicas, sendo
os fatores de risco maternos preponderantes para o seu agravamento. No âmbito epidemiológico,
a taxa de mortalidade infantil (TMI) é um indicador que, nacionalmente, tem apresentado boa
evolução. Contudo, nota-se disparidades regionais, o que é evidenciado no contexto da
Macrorregião de Saúde Leste de Minas Gerais (macro-Leste), cuja TMI extrapola a média estadual
e a nacional. Objetivo: Descrever variáveis maternas relacionadas ao óbito infantil na macroLeste. Metodologia: Estudo descritivo com dados secundários dos sistemas de informações
sobre Mortalidade e sobre Nascidos Vivos. Foram coletados dados acerca do número de nascidos
vivos (NV) e óbitos infantis (OI) ocorridos na macro-Leste de 2008 a 2019, correlacionados à idade
e escolaridade materna, tipo de parto e duração da gestação. Calculou-se TMIs específicas para
cada variável. Resultados: A TMI foi maior em mães de faixas etárias extremas, evidenciandose as categorias de 10 a 14, 45 a 49 e 55 a 59 anos, com respectivamente 27,5; 52,6 e 1.000 OI
por 1.000 NV. Quanto ao grau de educação, houve tendência crescente da TMI à medida que a
escolaridade diminuía, com maior valor em mães sem escolaridade (123,5 OI/1000 NV). O parto
vaginal conferiu um pequeno aumento na TMI, enquanto que na variável gestação, a TMI progrediu
de forma exacerbada e inversamente proporcional à quantidade de semanas. Conclusão: A
presença de fatores maternos que aumentam o risco de óbito infantil, sinaliza a necessidade
de estudos que apontem elementos para reorganização da linha de cuidado materno-infantil no
território, de modo a qualificar seu desempenho, através de uma atenção integral à mulher, criança
e gestante.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

491

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A atuação do enfermeiro nas
consultas de pré-natal
Filipe Ânderson Cardoso Roberto, Bruna Teixeira de Oliveira, Lorrayne Batista de Morais, Valeria
de Oliveira Ambrosio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: consulta de enfermagem, enfermeiro e pré-natal.

Introdução: Pela sua competência e conhecimento, o enfermeiro é apto a atender consultas
de pré-natal na atenção primária, sendo a ele delegadas algumas ações como: avaliação da
gestante, solicitação de exames, realização de testes rápido, bem como anamnese, preparo da
gestante para o parto, orientações de como lidar com a maternidade, dentre outras. Objetivo:
Descrever a atuação do enfermeiro no atendimento às consultas de pré-natal, bem como suas
habilidades e ações. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão da literatura, realizada por
meio de análises de artigos listados na base de dados Google Acadêmico. Foram selecionados
6 artigos, publicados em 2019 e 2020, que atendiam os critérios deste estudo. Foram utilizados
os descritores: consulta de enfermagem, enfermeiro e pré-natal. Resultados: Com base na
literatura consultada, o atendimento de pré-natal realizado pelo enfermeiro precisa ser acolhedor,
baseado em cuidado humanizado, estabelecendo vínculo com cada gestante, de forma a
perceber suas necessidades, além de reconhecer os sintomas sugestivos de riscos elevados
para dar encaminhamentos necessários, efetuar a realização de exames físicos e a solicitação
de exames e se preciso prescrever as medicações que estão dentro do protocolo da instituição.
Conclusão: O enfermeiro ao receber uma gestante para primeira consulta deve estabelecer o
primeiro contato a fim de obter da mesma uma boa comunicação e confiança, corroborando em
bons resultados no final deste acompanhamento. Estabelecendo um cuidado humanizado, criando
vínculo e atendimento da gestante de forma holística, atentando para questões sobre o bem-estar
físico, biológico, psicológico, sociocultural e econômico da paciente a qual se presta a assistência,
levando em consideração as necessidades de cada indivíduo, prestando assim um atendimento
equânime. Apoio: UNIVALE
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A educação em saúde durante
a pandemia da COVID-19:
experiências do Núcleo Ampliado
de Saúde da Família no uso de
redes sociais em Governador
Valadares/MG
Daniela Geber de Melo, Micael Alves dos Santos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação em saúde, atenção primária à saúde, covid-19, uso de redes sociais

Introdução: A educação em saúde é uma estratégia fundamental à promoção da saúde e ao
estímulo para o autocuidado apoiado. Durante a pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2,
as atividades educativas em grupo sofreram restrições e os atendimentos no âmbito da Atenção
Primária à Saúde pelo Núcleo Ampliado de Saúde da Família precisaram ser remodelados para
atendimento às novas demandas. Objetivo: Relatar a experiência da educação em saúde em
redes sociais pelo Núcleo Ampliado de Saúde da Família em Governador Valadares/MG durante
a pandemia da COVID-19. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo, descrito-exploratório,
do tipo relato de experiência realizado a partir das experiências de uso de redes sociais para a
educação em saúde pelos profissionais das 11 equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família
no município de Governador Valadares desde as medidas de restrições sociais em março de 2020.
Resultados: As atividades educativas em saúde foram veiculadas nas redes sociais Facebook e
Instagram. Os profissionais produziram vídeos educativos gravados em domicílio ou nas Unidades
de Saúde, além de flashcards com o objetivo de estimular o autocuidado e orientar a população
acerca da pandemia da COVID-19, alimentação, exercícios físicos, vacinação, saúde mental e
outros assuntos pertinentes às campanhas e demandas apresentadas às equipes. Conclusão:
Apesar das dificuldades provocadas pela pandemia nos serviços de saúde da Atenção Primária
à Saúde, as redes sociais mostraram-se bastante úteis para a educação em saúde, uma vez que
são de livre acesso, possuem boa adesão da população e permite comunicação direta, acessível
e com recursos audiovisuais com baixo custo.
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Estresse e Ansiedade: riscos para
o sistema cardiovascular?
Giovanna Aniele Martins Pinheiro, Fernanda Ferreira Batista, Aline Valeria de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: estresse, ansiedade, risco cardiovascular.

Introdução: O estresse é a resposta da interação do indivíduo com o meio externo, capaz de gerar
excitação emocional e desencadear a ansiedade – condição de saúde mental mais prevalente no
mundo. Tais alterações estão associadas ao sistema nervoso autônomo, em especial ao Sistema
Nervoso Simpático (SNS) gerador de reações imediatas capazes de afetar o sistema cardiovascular.
Objetivo: Compreender a relação da ansiedade decorrente do estresse e os riscos para o sistema
cardiovascular. Metodologia: Trata-se de revisão bibliográfica, com busca de artigos na plataforma
Scientific Eletronic Library Online – SCIELO, sem período temporal definido. Com descritores:
estresse, ansiedade e risco cardiovascular. Resultados: As causas e consequências relacionadas
ao estresse e ansiedade são frequentemente desencadeadas na ativação do SNS, podendo levar
ao aumento do risco cardiovascular relacionado aos sinais e sintomas como contração do músculo
cardíaco resultando em vasoconstrição, redução do fluxo sanguíneo e oferta de oxigênio aos
tecidos, taquicardia e hipertensão arterial que poderá levar a isquemia miocárdica – infarto agudo
do miocárdio e insuficiência cardíaca com alterações na sístole e a diástole, condições capazes de
desenvolver danos irreversíveis e letais ao sistema cardiovascular e cerebrovascular. Conclusão:
É evidente a relação das alterações cardíacas em detrimento a ativação do SNS pós estresse e
ansiedade. Sendo necessário considerar que o organismo de cada pessoa lida de formas distintas
com algumas situações de estresse, pois a reação de cada indivíduo dependerá das emoções e
adaptações as situações vivenciadas.
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Saúde mental em tempos de
pandemia
Giovanna Aniele Martins Pinheiro, Fernanda Ferreira Batista, Aline Valeria de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: covid-19, ansiedade, pandemia, saúde mental.

Introdução: Em dezembro de 2019 foi registrado o primeiro caso do Coronavírus no mercado de
Wuhan, na China. Logo após o vírus começou a ser reconhecido em outros países, afetando cerca
de 50 países no mundo. No dia 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou como emergência de Saúde Pública de importância internacional e posteriormente como
pandemia. Dentre as medidas de controle, destaca-se o distanciamento social que pode refletir
na saúde mental da população. Objetivo: Apresentar as causas e principais distúrbios mentais
relacionados ao isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. Metodologia: Trata-se
de revisão integrativa onde foram selecionados 11 artigos no ano de 2020, na plataforma SCIELO
- Scientific Eletronic Library Online, com descritores: Covid-19, ansiedade, pandemia e saúde
mental. Resultados: Os estudos analisados traçam a mesma vertente que justifica o medo e
a ansiedade na sociedade e em grupos específicos como profissionais de saúde, com ênfase
para enfermeiros. A exposição excessiva a doença, restrição no retorno ao domicílio, a falta ou
escassez de equipamento de proteção individual (EPI) são descritas como causas específicas
para este grupo. As causas da população em geral como a exacerbação de informações
midiáticas, o desconhecido, a falta de interação social, prejuízos econômicos, ausência de clientes,
desempregos, fechamento de grandes e pequenas empresas são fatores gerais causados pelo
isolamento social. Conclusão: Foi concluído que a ansiedade, depressão e TETP (Transtorno do
Estresse Pós-Traumático) aumentaram de forma significativa diante à pandemia da Covid-19 e
o agravo dessas doenças estar relacionado às restrições de convívio social, além da incerteza e
medo do futuro desconhecido e a falta de informações concretas sobre vacinas.
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Desafios para o fortalecimento
do Sistema Único de Saúde –
SUS em meio a pandemia do
novo coronavirus: evidencias
cientificas da literatura
Keuri Silva Rodrigues, Annarelly Morais Mendes, Bianca Barroso de Sousa, Janine de Araujo
Ferro, Gustavo André Guimarães Nunes

Palavras-chave: coronavirus, pandemia, sistema único de saúde.

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS), é destaque positivo do país no combate a
pandemia de COVID-19. Objetivo: Identificar na literatura existente os desafios traçados pelo
sistema de saúde público para seu fortalecimento no contexto da pandemia do novo coronavirus.
Metodologia: Revisão de literatura, bem como um estudo descritivo, observacional e qualitativo. Foi
realizado um amplo levantamento bibliográfico através das plataformas digitais SCIELO, MEDLINE
e LILACS, sendo a busca feita por artigos completos publicados em 2020. Utilizou-se os (DeCS):
“Coronavirus”, “Pandemia”, e “Sistema Único de Saúde”. Os critérios de inclusão foram: artigos
completos em Língua Portuguesa e Inglesa que discorrem sobre a questão definida, difundidos
no recorte temporal. Resultados: Diante da literatura, os serviços preventivos e assistencial
do país passam por desafios eminentes diante da pandemia, como: não corresponder com as
demandas, à ausência de materiais e infraestrutura adequados para assistência aos pacientes
infectados, considerando o estado para elencar ações de emergência no que se diz respeito a
inserção de hospitais temporários de elevada complexidade em estádios, escolas, ginásios e áreas
descampadas. O SUS, sua organização e gestão dos serviços encaram grandes problemas, por
parte principalmente dos municípios brasileiros que não alcançam artifícios necessários para um
melhor desempenho do sistema de saúde. Dessa forma, o fortalecimento do SUS tem desfecho
direto no colapso que a saúde pública tem enfrentado nos últimos meses. Conclusão: O SUS está
na luta em um dos seus maiores desafios da história, situação está de rever a gestão, tendo em
vista o seu fortalecimento para uma melhor assistência na demanda da pandemia que a cada dia
faz centenas de vítimas.
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Surdez e saúde pública: O que
dizem produções brasileiras?
Larissa Silva Teixeira, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador), Elaine Toledo Pitanga Fernandes
(Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: surdez, saúde pública, dissertações, teses, estado da arte.

Introdução: A surdez é classificada como a dificuldade de ouvir e/ou perda de audição, podendo
suas causas variar, sendo por excesso de cera de ouvido, otite, meningites, uso de medicamentos
ou drogas, causas genéticas, exposição à volumes altos, idade, traumas, causas congênitas como
a sífilis, rubéola e toxoplasmose, tumores, entre outros. Já em uma perspectiva socioantropológica,
a surdez diz respeito à uma proposta de ver e entender a pessoa surda que vivencia uma diferença
cultural, e não de uma patologia ou deficiência. Objetivo: Analisar como a relação da surdez com
a saúde pública tem sido abordada no Brasil nos últimos dez anos (2009-2019), em produções
acadêmicas, mais especificamente em dissertações e teses. Metodologia: A metodologia
empreendida nesta pesquisa é o estado da arte, cuja finalidade permite mapear e discutir as
produções encontradas sobre a temática analisada. Para tanto, utilizou-se o Catálogo de Teses
e Dissertações da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior /
MEC. Resultados: Foram encontradas 18 produções, sendo o montante de 13 dissertações e 5
teses. Os estudos abordam uma discussão socioantropológica, que em sua maioria, centraliza-se
na falta de comunicação em Libras com o paciente surdo. Tal falha acarreta em diversos efeitos:
atendimento desumano e sem qualidade, desconforto tanto do paciente quanto do profissional
no atendimento, falhas no ato de autocuidado, desvalorização da língua e da cultura surda, falta
de conhecimento acerca das políticas. Conclusão: As produções analisadas indicaram que há
uma necessidade de novas pesquisas para assessorar esse grupo, assim como de qualificar o
profissional da saúde em Libras para o cuidado, prevenção e inclusão.
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Perfil epidemiológico da dengue
em Governador Valadares nos
anos de 2010 a 2019
Jennifer Kathleen Carla Maria da Silva, Laís Porto Agostinho, Kályta Michaelly Silva Glória, Flavia
Rodrigues Pereira (Orientador), Monica Valadares Martins (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: dengue, perfil epidemiológico da dengue, governador valadares

Introdução: A dengue é uma patologia grave, causada por um arbovírus. Atualmente existem
quatro tipos de vírus da dengue, sendo eles sorotipos 1, 2, 3 e 4. De acordo com estudos, uma
vez infectado por algum dos sorotipos da doença, a pessoa adquire imunidade permanente para
determinado antígeno. O Brasil apresenta vulnerabilidade aos casos mais graves, aumentando o
risco de letalidade. Objetivo: Levantar o perfil epidemiológico da dengue em Governador Valadares
nos anos de 2010 a 2019. Metodologia: Estudo quantitativo, observacional e descritivo dos dados
levantados no tabulador genérico de domínio público TABNET-MG e organizados no software
Excel®. Resultados: Os dados coletados na série histórica de 2010 a 2019, em junho de 2020,
apontaram um total de 23.372 casos de dengue confirmados. A faixa etária entre 15 a 24 anos
apresentou o maior percentual registrado, com 23% do total. O sexo feminino configurou 55% dos
casos e o sexo masculino 45%. Em relação aos casos confirmados por ano, destacaram 2013 com
4.775 e 2018 com 274 casos registrados, maior e menor quantitativo, respectivamente. Quanto
aos óbitos por dengue, foram registrados 09 em 2010, 19 em 2016 e 08 em 2018, totalizando 36
casos notificados. Conclusão: Os dados estudados sobre dengue em Governador Valadares nos
anos de 2010 a 2019 demonstraram oscilações importantes de incidência, além da ocorrência
maior no sexo feminino e faixa etária entre os 15 a 24 anos. Ainda foi possível observar que o
número de óbitos, embora não ocorrido em todos os anos, é um indicador importante a ser avaliado
simultaneamente aos fatores associados à ocorrência da doença no município, o que implica na
necessidade de um olhar mais cuidadoso na aplicação de medidas educativas, preventivas e
terapêuticas. Apoio: UNIVALE
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Principais desafios dos
profissionais da saúde diante a
infecção da Covid-19
Isis Juliana Lima Gonçalves, Mayra Huandra Martins de Azevedo, Thawany Lopes de Souza,
Thaís Silva Sardinha, Aline Valeria de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: profissional de saúde, covid-19, desafios, hospital.

Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou em janeiro de 2020 uma pandemia
relacionada a infecções pelo vírus Sars-CoV-2 e classifica como emergência de importância global.
Os profissionais da saúde, linha de frente, recebem maior impacto pelo convívio diário com pacientes
contaminados. Objetivo: Apresentar os desafios que os profissionais de saúde enfrentam no
combate à pandemia em ambiente hospitalar. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica com
descritores: profissional de saúde, Covid-19, desafios e hospital, com busca de artigos publicados
nas plataformas SCIELO e Google acadêmico no ano vigente - 2020. Resultados: No Brasil
e em outros países, muitos profissionais de saúde foram afastados de suas atividades laborais
por contaminação com a Covid-19 e/ou mortalidade. Os principais desafios enfrentados por este
grupo, em especial no ambiente hospitalar, referem-se à exaustão física e mental, dificuldades
na tomada de decisão, ansiedade pela dor da perda de pacientes e colegas, risco de infecção,
possibilidade de transmitir para familiares, escassez de equipamentos de proteção individual
(EPI), sobrecarga de trabalho e longas jornadas laboral, além de ausência de treinamento para
atuar na linha de frente. Torna-se essencial seguir recomendações e protocolos institucionais,
fortalecer a comunicação, a empatia, manter-se atualizados e saudáveis. Conclusão: Os desafios
enfrentados pelos profissionais de saúde diante a Covid-19 são biopsicossocial e interferem na
capacidade e qualidade do trabalho. O sucesso do controle e prevenção da disseminação do
vírus, está relacionado as habilidades e competências técnico-científicas e ao controle emocional
minimizando o risco para si e demais pessoas do convívio. Torna-se fundamental apoio psicológico
para que possam superar situações de culpa, medo, raiva e frustrações. Apoio: UNIVALE
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Projeto para confecção de
cadeiras de baixo custo para
posicionamento correto de
crianças com paralisia cerebral da
cidade de Governador ValadaresMG
Gilziane Ramos Leite da Silva, Denise Goulart do Carmo Melo, Sarah Santos Rodrigues, Rosalina
Tossige Gomes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: paralisia cerebral, deformidade, posicionamento adequado, fisioterapia.

Introdução: A paralisia cerebral (PC) é uma desordem no movimento e postura causada por
um dano cerebral não progressivo, com alterações que se instalam e progridem ao longo do
crescimento (efeito cascata), tem alta incidência e sua classificação varia de acordo com o quadro
do paciente. Alterações posturais podem limitar os movimentos, a participação social e a realização
de atividades. Estas alterações podem ser prevenidas com o posicionamento adequado, porém
recursos como cadeiras adaptadas para crianças com PC possuem preços elevados e muitas
famílias de baixa renda não possuem condições para obtê-las. Objetivo: Confeccionar cadeiras
de baixo custo para o posicionamento correto de crianças com PC estudantes das escolas públicas
na cidade de Governador Valadares - MG e avaliar a funcionalidade antes e após sua utilização.
Metodologia: Trata-se de um projeto de trabalho de conclusão do curso de Fisioterapia que será
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa antes do seu início. Será realizado a confecção de
cadeiras de baixo custo sob medida para posicionamento correto das crianças com PC que estudam
em escolas públicas na cidade de Governador Valadares e avaliação da funcionalidade destas
crianças antes e após a utilização do recurso. A cadeira proposta neste projeto será confeccionada
com quatro camadas de folhas inteiras de papelão, cola, látex e demais materiais necessários.
Se trata de uma cadeira resistente, de fácil higienização e durabilidade longa. Resultados: É
esperado com esse projeto confeccionar cadeiras de baixo custo para o maior número de crianças
com PC que estudam em escolas públicas de Governador Valadares-MG. Conclusão: O uso
das cadeiras proporcionarão às crianças melhor desenvolvimento das atividades tanto escolares,
quanto nos demais ambientes sociais, possibilitando também maior inserção escolar e social.
500

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Realidade do setor de obstetrícia
de um hospital do interior do Rio
Grande do Norte na assistência ao
aborto
Francisca Joice Souza Silva, Nayanne Victória Sousa Batista

Palavras-chave: enfermagem, ética em enfermagem, saúde da mulher, aborto

Introdução: A Pesquisa Nacional sobre Aborto (PNA) de 2010 mostrou que o aborto induzido é
frequente e que, aos 40 anos, um quinto das mulheres de áreas urbanas no Brasil já o realizaram
alguma vez. Quanto ao aborto espontâneo, estudos estimam que atinja cerca de 15% a 20% de
todas as gestações até a 22ª semana. O atendimento em ambos os casos é delicado e ainda há os
riscos hemorragia, expulsão incompleta do saco gestacional, perfuração da parede do útero com a
cureta, etc. Objetivo: Descrever a assistência a usuárias atendidas em um setor de obstetrícia em
casos de aborto. Metodologia: Estudo qualitativo descritivo, realizado em um setor obstétrico de
um hospital do interior do Rio Grande do Norte, com a participação de 22 profissionais. Resultados:
Segundo os participantes, no setor de obstetrícia nunca se provocou aborto. Os relatos de todos
da equipe de enfermagem, sejam profissionais novos ou com mais de trinta anos de serviço,
afirmam não haver histórico, no setor, da realização do procedimento, mesmo em caso legalmente
permitido. No entanto, apontaram que já houve o atendimento a mulheres com complicações
devido a procedimentos realizados clandestinamente. Em geral, uma mulher chega ao setor com
sinais gerais de abortamento, pede-se uma confirmação da morte fetal, após a apresentação do
devido laudo da ultrassonografia, a equipe inicia os procedimentos para esvaziamento uterino.
Conclusão: Pôde-se perceber que o aborto não é um procedimento presente nas demandas
desse serviço, nem mesmo em casos previstos por lei e quando ocorre a equipe fornece suporte
técnico necessário para o cuidado da usuária. Essa pesquisa se faz relevante para estudos futuros,
visto que instiga a curiosidade e reflexão de como é feito o atendimento às usuárias atendidas com
abortamento.
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O enfermeiro e a análise de
risco físico para a ergonomia do
trabalho
Karollyne Bélo de Paula Germano, Jessiane dos Santos, Thaynara Ribeiro Vale, Sheila Aparecida
Ribeiro Furbino (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: enfermeiro, ergonomia, risco físico, saúde ocupacional

Introdução: O enfermeiro em sua formação acadêmica estuda que o objeto de trabalho é a interação
do homem com utensílios, equipamentos, máquinas e ambientes e para garantir uma atividade
laboral livre de danos faz-se necessário garantir um sistema com relações de modo a formar um
todo. Dessa forma a ergonomia que tendo um cunho científico estuda a relação entre o homem e a
máquina preocupando com a segurança e eficiência na interação destes dois e estes com o meio.
Para haver benefício, é necessário ocorra uma integração de forma adequada, prevenindo assim,
danos físicos e mentais à saúde do trabalhador. Dessa forma a ergonomia deve se adequar ao
ambiente de trabalho favorecendo a qualidade de vida ao indivíduo e processos de trabalhos livres
de danos. Objetivo: Conhecer a importância da atuação do enfermeiro em aplicar a ergonomia no
local de trabalho. Sendo o objetivo específico relacionar a aplicação da ergonomia no ambiente
físico. Metodologia: Trata-se de uma abordagem qualitativa e descritiva com revisão bibliográfica.
Realizou-se uma busca virtual na base de dados da Biblioteca Virtual da Saúde, priorizou-se
artigos completos disponíveis e em português relativos ao tema proposto, atemporal. Resultados:
O papel do enfermeiro é aplicar a ergonomia no ambiente físico oferecendo promoção a saúde e
proteção contra riscos adversos das atividades laborais através da prevenção em saúde, garantindo
a segurança, o bem-estar físico, mental, psicossociais e biológicos do trabalhador, evitando danos
a saúde ocupacional. Conclusão: Portanto, é fundamental incorporar a ergonomia, às políticas
públicas de saúde do trabalhador, contribuindo para configuração no processo de trabalho seguro,
com conforto e desenvolvendo técnicas eficientes e seguras com as atividades laborais.
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Os impactos causados pelos
agrotóxicos na saúde humana
pelas vozes de gestores,
produtores e consumidores de
Governador Valadares
Gabriel Nascimento Rodrigues, Lorrayne Batista de Morais, Bruna Teixeira de Oliveira, Flavia
Rodrigues Pereira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: meio ambiente e saúde, agrotóxicos, saúde pública, saúde coletiva.

Introdução: O meio ambiente se constitui de agentes físicos, químicos, biológicos e de fatores
sociais, com efeito direto e indireto sobre os seres vivos. A partir da interferência humana ou não,
pode sofrer consequências e se estender para seus habitantes. Uma dessas consequências pode
ser provocada pelo uso desordenado dos agrotóxicos na produção agrícola, fato que impacta
a saúde humana e coletiva e/ou pública. Objetivo: Conhecer os impactos causados pelos
agrotóxicos na saúde humana pelas vozes de gestores, produtores e consumidores de Governador
Valadares. Metodologia: Pesquisa básica, descritiva e exploratória; utilizada a técnica de coleta
de dados por meio de um questionário semiestruturado, em uma pesquisa de opinião e sem
identificação nominal, sendo assim dispensada de aprovação ética, conforme Resolução 510 com
alguns produtores, consumidores e gestores de Governador Valadares. Os dados foram tabulados
por meio do programa Excel e discutidos com a literatura levantada. Tal pesquisa é produto do
Seminário Integrador do Curso de Enfermagem de 2018/2. Resultados: A amostra se compôs de
53 entrevistados, dentre as três categorias, sendo 43% do sexo masculino e 53% feminino, com
faixa etária predominante entre os 35 a 60 anos. De acordo com a maioria dos entrevistados (91%),
ao serem perguntados sobre os impactos causados pelos agrotóxicos na vida humana, discorreram
sobre as doenças respiratórias e dermatológicas, tanto para quem os maneja quanto para quem
consome. Tal afirmativa foi corroborada pela literatura levantada. Conclusão: Percebeu-se que
há de se pensar novas propostas de produção agrícola com mínimo de consequências a vida. É
importante considerar, que o tema é de grande pertinência na formação do profissional de saúde,
em especial do enfermeiro, que é por excelência um agente social e educativo na comunidade.
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Impacto do atendimento
fisioterapêutico no
desenvolvimento motor em
lactentes de uma instituição de
abrigo infantil em Governador
Valadares
Kamila Pacheco Martins, Mariana Athayde da Silva, Érica Cesário Defilipo (Orientador), Alessa Sin
Singer Brugiolo (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: desenvolvimento infantil, criança institucionalizada, saúde da criança, fisioterapia.

Introdução: As instituições de abrigo infantil são consideradas ambientes desfavoráveis para o
desenvolvimento. Objetivo: Descrever o impacto do atendimento fisioterapêutico no desenvolvimento
motor de lactentes assistidos em uma instituição de abrigo infantil de Governador Valadares, MG.
Metodologia: Estudo realizado com crianças institucionalizadas durante o período de janeiro de
2016 a dezembro de 2019, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O desenvolvimento
motor dos lactentes foi avaliado pela Alberta Infant Motor Scale. Foram incluídos lactentes com
idade entre zero e dezoito meses. Todos os lactentes receberam atendimento fisioterapêutico
individualizado, uma vez por semana, para estimulação do desenvolvimento motor. Os lactentes
foram avaliados no momento da admissão e a cada dois meses, até a adoção ou retorno à família. A
duração do tratamento variou de acordo com o tempo de permanência na instituição. Resultados:
Participaram deste estudo 17 lactentes, sendo 9 do sexo feminino (52,9%), com idade média de
7,3 meses. Três lactentes (17,6%) eram prematuros e baixo peso ao nascer. Na primeira avaliação
do desenvolvimento motor, no momento da admissão, sete lactentes (41,2%) apresentaram atraso
(percentil <10%). Após receberem atendimento fisioterapêutico, seis lactentes apresentaram
desenvolvimento adequado (percentil≥10%) até a terceira avaliação. Uma foi adotada, não sendo
possível prever desfechos futuros. Conclusão: A intervenção fisioterapêutica em instituição de
abrigo infantil mostrou-se eficaz para melhorar as habilidades motoras e reverter o quadro de
atraso motor das crianças avaliadas. A inserção de profissionais fisioterapeutas nesse ambiente é
indispensável para promover o desenvolvimento motor dos institucionalizados. Apoio: BOLSISTA
BIC UFJF.
504

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x
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Implicações da memória da dor no
desenvolvimento de dor crônica:
uma revisão de literatura
Jordana Gabriela Araújo Santana

Palavras-chave: dor crônica, memória, memória episódica.

Introdução: Fatores cognitivos, afetivos e experiencias anteriores são influentes na percepção e
lembrança da dor, o que torna o desenvolvimento de memória negativa um fator de risco à futura
resistência a atenção médica, bem como a maior dor e angústia em experiencias posteriores. A fim
de avaliar a evolução da dor crônica (DC), estudos revelam uma incoerência entre a experiência e
a memória. Objetivo: Visa-se analisar a confiabilidade da memória de dor em pacientes com DC,
bem como a influência de recordações na cronificação da dor. Metodologia: Foi realizada uma
revisão de literatura nos bancos de dados Pubmed, Scielo, Lilacs e Cochrane Library em setembro
de 2020. Utilizaram-se os descritores: “memoria da dor” e “dor crônica”, nos idiomas português
e inglês. Foram encontrados 29 artigos e, desses, 6 atenderam aos critérios de inclusão: artigos
disponibilizados na íntegra, publicados nos últimos 5 anos e abordagem direta da relação entre
DC e memória da dor. Resultados: A ansiedade e catastrofização da dor, a hipótese de que a
memória é processada conforme a dor mais intensa e da média semanal, o humor após um evento
doloroso e possíveis comorbidades psicológicas podem influenciar a memória de dor e gerar
lembranças excessivamente negativas, o que prediz maior chance de desenvolvimento de DC a
longo prazo. Por outro lado, a DC poderia promover uma aprendizagem ante memórias duradouras
desagradáveis e, apesar de contraintuitivo, a exclusão social – recorrente em indivíduos com DC
– foi associada a uma recordação exata ou mais positiva da dor, possivelmente explicada pela
inibição da dor física em decorrência da dor social. Conclusão: A DC ainda é mal compreendida e
hipóteses sugerem a superestimação da dor pela memória ou a precisão da lembrança do evento
doloroso. Os mecanismos dessa relação carecem de estudos aprofundados.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Infecção por HIV em paciente de
Governador Valadares-MG: relato
de caso PET-Saúde
Haissa Moreira dos Santos Oliveira, Melissa Nathielle de Lima Souza, Claudine de Menezes R
Pereira (Orientador), Valeria de Oliveira Ambrosio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: hiv, relato de caso, pet-saúde interprofissionalidade.

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Interprofissionalidade)
é desenvolvido pelo Ministério da Saúde, ensino e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS),
buscando a construção de uma política de orientação de práticas formativas, interprofissionais e
potencializadoras da prática colaborativa. Elegeu-se um caso-problema para estudo e resolução
interprofissional. Paciente do sexo feminino, residente em Governador Valadares-MG, portadora
do vírus HIV, diagnosticada em 2007 e em acompanhamento desde 2008 no Centro de Referência
em Atenção Especial à Saúde Ladislau Salles – CRASE. A escolha para estudo e acompanhamento
do caso deu-se pela adesão unilateral ao tratamento medicamentoso, mas falta de adesão às
consultas/exames e demais tratamentos complementares. Objetivo: Descrever o caso problema e
propor soluções quanto a adesão e efetividade do tratamento. Metodologia: Relato de experiência
da pesquisa exploratória realizada através de visitas domiciliares, acompanhamento clínico e
laboratorial, busca ativa e entrevistas. Elaboração de um plano de ação para resolutividade do
caso problema. Resultados: Educação em saúde da como forma de conscientização à adesão as
consultas e exames de rotina. Agendamento de consulta com o infectologista, psicólogo e dentista.
Inclusão da paciente no programa de cesta básica, oferecido aos usuários do CRASE - Material
educativo para conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Conclusão:
Os resultados obtidos com o estudo apontam que a população tem acesso a informações sobre
as doenças, entretanto não possuem conhecimento do assunto, sendo necessário a educação
em saúde individual e coletivo de maneira interprofissional efetiva para obtenção de resultado
satisfatório no tratamento a longo prazo de HIV e outras ISTs. Apoio: UNIVALE
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Educação em saúde para
catadores: relato de experiência
discente
Késsia Stefany Rodrigues Pereira, Ana Karoline Sabino da Silva Gomes, Gabriel Damázio Zaidan,
Lilian Costa e Silva (Orientador), Monica Valadares Martins (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação em saúde, enfermagem, catadores, equipamento de proteção individual

Introdução: O catador informal trabalha como participante de uma equipe considerada
“trabalhadores autônomos”, cujo resultado laboral resulta na seleção de resíduos recicláveis.
No processo de seleção, os catadores passam pelas etapas de recebimento, identificação e
separação dos materiais. Ao contrário do que muitos acreditam, grande parte dos resíduos
gerados pelo homem não passa por tratamento apropriado, indo direto para os lixões que
servem de cenário de sobrevivência dos mais necessitados. Objetivo: Apresentar as ações de
educação em saúde desenvolvidas por acadêmicas de Enfermagem da Univale, aos catadores,
no projeto de Extensão Rede Solidária Natureza Viva. Metodologia: Estudo descritivo com relato
de experiência de atividades de educação em saúde desenvolvidas pelas extensionistas do
projeto aos catadores, durante a sala de espera para o atendimento odontológico, no segundo
semestre de 2019. Resultados: Um dos maiores problemas de saúde relacionados aos catadores
e à reciclagem é a contaminação e ocorrência de doenças, devido à falta ou uso inadequado
de equipamentos de proteção individual e coletiva. As intervenções educativas aconteceram
quinzenalmente e abordaram sobre imunização, saúde mental, diabetes e hipertensão, sendo,
posteriormente, propostos outros temas como leptospirose, dermatites de contato, infecções
gástricas, verminoses, infecções sexualmente transmissíveis, uso de equipamentos de proteção,
dentre outros. Conclusão: Concluiu-se que as atividades de educação em saúde realizadas
pelas acadêmicas de Enfermagem oportunizaram aos catadores maior conhecimento de temas
cotidianos e reflexão sobre o risco de doenças, importância do uso de equipamentos de proteção
individual e fortaleceram o vínculo entre a universidade e a comunidade. Apoio: UNIVALE
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Enfermeiro Assistencial do
Serviço Móvel de Urgência:
Atuação e desafios
Gianne Tavares Neves, Alanna Lindolfo Pitol Araujo, Mariana Pinheiro Caldas, Iara Alves Bastos,
Heloine Martins Leite (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: enfermeiro, atendimento móvel, emergência

Introdução: O atendimento pré-hospitalar (APH) envolve toda assistência prestada ao paciente
fora do ambiente hospitalar, sendo móvel ou fixo. O APH móvel é representado pelo Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), instituído através da Portaria nº 1.863. A atuação
do enfermeiro nesse serviço é essencial, ampla e é regulamentada pelo Conselho Federal
de Enfermagem por meio das Resoluções nº 375/2011 e 389/2011. Objetivo: Descrever as
atividades desenvolvidas pelo enfermeiro assistencial do SAMU e os desafios enfrentados por
esses profissionais. Metodologia: Trata-se de uma revisão literária através de uma abordagem
qualitativa. Os descritores utilizados foram: atendimento pré-hospitalar móvel, enfermagem e
emergência. Optou-se por artigos em português, sendo selecionados seis artigos, publicados entre
os anos de 2010 a 2019. Resultados: O enfermeiro assistencial do APH móvel atua diretamente
no atendimento aos pacientes visando a estabilização destes até a chegada ao hospital, o que
envolve cuidados de enfermagem mais complexos, como manobras de reanimação, atendimento
a vítimas de acidentes de trânsito, quedas, arma de fogo e arma branca, dentre outros. Essas
atividades englobam uma série de desafios enfrentados por esses profissionais, os quais precisam
raciocinar e tomar decisões em situações limítrofes, possuir bom condicionamento físico e lidar com
dor, sofrimento e morte, gerando desgaste físico e mental. Além disso, o cenário de atuação aberto
é propício a riscos climáticos e sociais, como chuva e violência verbal, física e social. Conclusão:
Conclui-se que a atuação do enfermeiro assistencial do APH móvel exige competências específicas
com destaque para a capacidade de tomar decisões sob pressão e limite de tempo. Ademais,
os vários desafios enfrentados podem influenciar negativamente na qualidade do atendimento
Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Descrição do comportamento
da variável “idade da mãe” de
nascidos vivos do município de
Governador Valadares
Gabriela Andrade Carmo, Lia Francisco Paiva Baia, Victória Eler Fava, Vitor Oliveira Alves, Romulo
Batista Gusmão (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mortalidade infantil, fatores de risco, enfermagem materno-infantil

Introdução: Desde a década de 1970, observa-se mudanças no panorama da fecundidade no
Brasil, com aumento de gestantes em idades de alto risco (0 a 19 anos e maior ou igual a 35
anos). Assim, esta variável assume relevância no prognóstico das gestações, significando novas
demandas aos sistemas de saúde. Objetivo: Descrever o comportamento da variável “idade da
mãe” no contexto dos nascidos vivos do município de Governador Valadares (GV) relacionando
possíveis desfechos. Metodologia: Estudo transversal, retrospectivo e descritivo, com dados
secundários do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, de 2014 a 2018, considerando a
variável “Idade da mãe” por local de residência - GV. Resultados: À análise dos dados observouse discreto aumento na frequência de gestantes nos extremos de idade (de n = 1.138 em 2014 para
n = 1.242 em 2018), com ligeira queda no ano de 2016 (n = 1.081) e aumento pontual no ano de
2018 – maior valor da série histórica considerada. Essa tendência acompanha o comportamento
do Estado, porém não se assemelha à nacional, onde ocorre diminuição. Em GV a proporção entre
os dois grupos etários (adolescentes e 35 anos e mais) foi equivalente. Conclusão: Conclui-se a
necessidade de estudo estatístico do comportamento da variável idade e sua possível associação
com a Taxa de Mortalidade Infantil municipal; e o aprimoramento das políticas públicas orientadas
à gestação de alto risco, qualificando o processo assistencial antecipado à ocorrência de doenças
crônico degenerativas, anomalias cromossômicas, abortamentos e mortalidade materna naquelas
com 35 e mais, bem como complicações como baixo peso ao nascer, restrição do crescimento intra
útero, nas adolescentes. Medidas de qualificação dos programas de promoção da sexualidade
saudável para este último público precisam ser consideradas.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Assistência da equipe de
Enfermagem no atendimento ao
aborto
Francisca Joice Souza Silva, Nayanne Victória Sousa Batista

Palavras-chave: enfermagem, ética em enfermagem, saúde da mulher, aborto.

Introdução: O aborto é um tópico polêmico e considerado crime contra a vida. Muitas pessoas
abominam sua prática, entre elas estão profissionais da saúde. Estando em ambiente pessoal ou
profissional, as pessoas carregam opiniões e têm tendência a expressá-las. A problemática reside
quando os indivíduos as deixam interferir em seu processo de trabalho. Objetivo: Analisar a conduta
da equipe de enfermagem no atendimento ao aborto em um setor de obstetrícia. Metodologia:
Pesquisa qualitativa de cunho descritivo, que se utilizou da técnica de pesquisa de campo, com
a participação de 22 profissionais da equipe de enfermagem do setor obstétrico de um hospital
do município de Pau dos Ferros-RN. Resultados: Usuárias com sinais de aborto são recebidas
sem questionamentos, os profissionais não investigam a vida das mulheres e nem lhes fazem
perguntas relativos ao assunto. O atendimento segue de um modo tecnicista, através do qual se
busca saber a condição fetal e realizar os procedimentos necessários, mas sem predominar uma
atitude de investigação e julgamento. Não foi identificada uma conduta de orientações e apoio
psicológico ou social, os profissionais preferem o distanciamento e deixar a tomada de decisão
para o médico. Conclusão: A assistência de enfermagem prestada às usuárias em casos de
aborto é voltada em sua maioria para a parte técnica dos procedimentos, destacando as condutas
realizadas de forma ética. Os objetivos do estudo foram alcançados, assim contribui para estudos
subsequentes com o intuito de se buscar uma assistência de forma mais integral em situações de
abortamentos nesses serviços.
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Assistência do enfermeiro
no pré-natal: Importância e
comprometimentos
Larissa Silva Teixeira, Beatriz Alves de Pinho Bicalho, Valeria de Oliveira Ambrosio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: atenção primária à saúde; enfermagem; gravidez; cuidado pré-natal; satisfação
do paciente;

Introdução: Na assistência pré-natal o enfermeiro tem papel fundamental no acompanhamento
da gestante e do desenvolvimento do feto, classificação de risco, realização de exames e
orientações durante a gestação, parto e puerpério. Objetivo: Descrever a importância do pré-natal
e o acompanhamento do enfermeiro no ciclo gravídico-puerperal. Metodologia: Estudo qualitativo
a partir de revisão de literatura, desenvolvida com base em referenciais relacionados ao tema,
no período de 2010-2020, utilizando como base de dados o Google acadêmico. Resultados: Os
resultados das pesquisas mostram que o enfermeiro realiza a consulta de enfermagem, contribui
para a autonomia do cuidado por meio da educação em saúde e participa do acolhimento à mulher
grávida e sua família sendo esses requisitos fundamentais para a atenção de qualidade, com isso a
gestante reconhece a importância e papel do enfermeiro nesse processo. Em contrapartida, foram
identificados fatores que comprometem um atendimento de qualidade como a falta de capacitação
do profissional, carência de protocolos, demora nos resultados dos exames solicitados, ausência
de referência e contrarreferência, carência de recursos materiais, limitação dos enfermeiros na
solicitação de exames e falta de trabalho em equipe. Conclusão: Evidenciou-se que o enfermeiro
é de grande importância na Atenção Básica na realização do pré-natal por seu cuidado humanizado
e escuta qualificada, assim, criando vínculos, gerando confiança e segurança durante essa fase
tão marcante e singular na vida da gestante. Entretanto, ainda há uma necessidade de educação
continuada e melhoria na gestão de recursos essenciais para a assistência adequada. Apoio:
UNIVALE
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Correlação entre espiritualidade,
bem-estar e qualidade de vida:
uma revisão de literatura
Larissa Rangel Souto, Camilla Rodrigues Paiva, Beatriz Joia Tabai, Thiago Lorentz Pinto
(Orientador), Tâmaro Chagas Mendes (Coorientador)

Palavras-chave: espiritualidade, qualidade de vida, bem-estar

Introdução: Em 1988, a Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu a dimensão espiritual no
conceito multidimensional de saúde, reconhecendo sua contribuição para a promoção de saúde
e bem-estar das pessoas. A espiritualidade se refere a um conjunto de emoções e convicções
internas que remetem a questões como significado e sentido da vida. Atualmente, tem sido
atribuída maior importância à espiritualidade, sobretudo no que tange à compreensão de sua
relevância na melhoria da qualidade de vida. Esta pode ser compreendida como a percepção de
bem-estar resultante de um conjunto de parâmetros individuais, socioambientais, socioeconômicos
e culturais em que vive o ser humano, proporcionando melhores condições de saúde em todas
as suas dimensões. Objetivo: Buscar na literatura a relação entre espiritualidade, qualidade de
vida e bem-estar. Metodologia: A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados MEDLINE,
LILACS e SCIELO. Para o levantamento, foram utilizados os descritores controlados: qualidade
de vida, bem-estar e espiritualidade, além dos seus respectivos correspondentes em inglês. Os
critérios de inclusão foram: artigos originais completos, gratuitos, disponíveis online, entre 2016 e
2020, em português e inglês. Foram excluídos trabalhos não disponíveis online, dissertações de
mestrado, teses de doutorado, artigos de opinião e editoriais. Resultados: Foram encontrados 77
artigos e, após a leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 53 artigos que promoveram a
correlação das variáveis estudadas. Os estudos sugerem que a espiritualidade está associada a
melhores condições de saúde e qualidade de vida. Conclusão: O estudo da dimensão espiritual
na saúde tem ganhado destaque nos últimos anos e revela a correlação entre os conceitos
trabalhados nessa revisão.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Acidentes com perfurocortantes
em profissionais da Enfermagem
no município de Governador
Valadares nos anos de 2017 a
2019
Gabriel Damázio Zaidan, Késsia Stefany Rodrigues Pereira, Karolyne Stefane Freitas Soares,
Lorrayne Batista de Morais, Lilian Costa e Silva (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: acidentes com perfurocortantes, enfermagem, nr-32.

Introdução: Dentre os trabalhadores da área da saúde, os profissionais de enfermagem
encontram-se em maior número nos ambientes hospitalares, onde as situações de riscos são
diversas. A maioria das exposições que acontecem após a realização dos procedimentos, pode
ser diminuída com o uso sistemático dos dispositivos de segurança e a prática de precauções
padrão. Objetivo: Analisar o perfil de casos notificados por acidentes com perfurocortantes em
profissionais da Enfermagem em Governador Valadares/MG, de 2017 a 2019. Metodologia:
Estudo descritivo e retrospectivo de notificações ocorridas por acidentes com perfurocortantes
em profissionais da Enfermagem residentes em Governador Valadares/MG que atuam em todos
os âmbitos da atenção à saúde de 2017 a 2019, a partir dos dados do sistema de informações de
Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Tabnet). Resultados: No período a que se refere o estudo,
foram notificados 178 casos de acidentes com perfurocortantes em profissionais da Enfermagem.
Destes, 92,1% testaram positivo para hepatite C e 7,9% para hepatite B. Dentre eles, 1 profissional
testou positivo para HIV. Notou-se que, em cerca de 90% dos casos, estes profissionais não
estavam devidamente paramentados. A maioria dos acidentes (52,2%) ocorreram durante a
administração de medicamentos e por descarte inadequado de materiais. Conclusão: O índice de
infecção por hepatite C desencadeado por acidentes com perfurocortantes encontra-se elevado,
bem como a falta de uso adequado dos equipamentos de proteção individual. É imprescindível que
o profissional atualize seu esquema vacinal, lave as mãos antes e após realizar cada procedimento,
utilize as precauções padrão e descarte corretamente os resíduos de saúde de acordo com a
norma regulamentadora 32.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Aspectos relacionais entre o ano
internacional da enfermagem e a
pandemia do novo coronavírus
Gabriella Lopes Soares, Rhaniela Caren Barbosa dos Santos, Kêmilly Christinne Rocha Nascimento,
Aline Valeria de Souza (Orientador), Letícia Barreto da Silveira (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: enfermagem, florence nightingale, pandemia, covid-19

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Mundial de Saúde (OPAS)
definiu na 72ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em maio de 2019 em Genebra, que 2020
será o Ano Internacional da Enfermagem. Com o objetivo de valorizar, promover e reconhecer o
trabalho de enfermeiras(os) e parteiras. Objetivo: Descrever aspectos relacionais entre o ano
da enfermagem com a pandemia COVID-19. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica com
descritores: enfermagem, Florence Nightingale, pandemia e COVID-19, com busca de artigos
publicados nas plataformas SCIELO e google acadêmico, no período temporal de 2019 e 2020.
Resultados: O ano da enfermagem marca também os 200 anos do nascimento de Florence
Nightingale, pioneira da Enfermagem que se destacou com promoção de cuidados baseado na
Teoria ambientalista, que defende que as condições e influências externas afetam a vida e o
desenvolvimento do organismo, e são capazes de prevenir, suprimir, ou contribuir para a doença
e a morte. Os cuidados com a higiene ambiental e condições sanitárias são essenciais para a
prevenção de infecção, preceitos de alta relevância no enfrentamento e controle da infecção pelo
novo Coronavírus. Outra relação importante é o afloramento das desigualdades e condições de
trabalho dos profissionais de saúde. Na linha de frente, mais exposto ao contágio, a escassez
de recursos humanos e materiais é intensificado na pandemia, descrito nas metas para o ano da
enfermagem como um problema a ser enfrentado. Conclusão: A relação que a enfermagem tem
com a sociedade é permeada pelos conceitos e estereótipos que se estabeleceram na sua trajetória
histórica. Os múltiplos aspectos relacionais que envolvem o ano internacional da enfermagem e a
pandemia podem fortalecer a campanha de valorização e reconhecimento da profissão.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A importância do Suporte Básico
de Vida para leigos
Heloine Martins Leite, Ellen Moreira da Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: suporte básico de vida, emergências, ressuscitação cardiopulmonar.

Introdução: O Suporte Básico de Vida (SBV) são medidas iniciais e imediatas aplicadas a uma
vítima fora do ambiente hospitalar, a fim de evitar o agravamento das lesões e salvar vidas, até que
uma equipe especializada chegue ao local do acontecimento. Segurança da cena, acionamento
do serviço de emergência, ressuscitação cardiopulmonar (RCP), compressões de alta qualidade
e desfibrilação precoce são ações possíveis de serem realizadas por leigos, desde que tenham
treinamento adequado. Diante disso, a educação em SBV para leigos é de extrema relevância,
uma vez que os mesmos são, muitas vezes, os primeiros a chegar no local do evento Objetivo:
Descrever a importância do treinamento em SBV para leigos Metodologia: Foi realizada uma
revisão da literatura por meio da análise de nove artigos indexados nas bases de dados SciELO,
Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Google Acadêmico, publicados entre 2009 e 2020. Resultados:
De acordo com a literatura revisada, observou-se que 67,7% das pessoas entrevistadas em um
dos estudos selecionados, sequer sabiam o conceito de suporte básico de vida. Contudo, em
quatro obras analisadas, constatou-se que indivíduos pós treinamento obtiveram maior êxito
nos testes práticos e teóricos acerca dos procedimentos de SBV, sendo possível comprovar a
efetividade do aprendizado na atuação dos leigos em situações de emergência. Conclusão: É
inegável o valor do aprendizado de suporte básico de vida para leigos, sendo imprescindível o
acesso democrático e ampliado à todas as técnicas que envolvem a aplicabilidade das ações de
SBV. Esse conhecimento torna o indivíduo capaz de agir com autonomia e segurança, facilitando
o processo de atendimento às vítimas, diminuindo a probabilidade de óbito e agravos em seu
prognóstico Apoio: UNIVALE
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A prática de observação de
cenário de campo e a sua
importância na formação do
profissional de Enfermagem
Karolyne Stefane Freitas Soares, Ana Karoline Sabino da Silva Gomes, Késsia Stefany Rodrigues
Pereira, Aline Valeria de Souza (Orientador), Elizabete Maria de Assis Godinho (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: prática de observação, enfermagem, ensino-serviço.

Introdução: O Ensino Superior do curso de Enfermagem da Universidade do Vale do Rio Doce
abarca avanços com métodos de ensino prático como a Observação do Cenário de Campo que
é uma possibilidade dos acadêmicos dos períodos iniciais visualizarem sua área de formação,
fortalecendo a percepção na atuação do enfermeiro em campo prático. Objetivo: Descrever a
opinião dos alunos do curso de enfermagem da Universidade Vale do Rio Doce sobre a prática
de Observação de Cenário de Campo Metodologia: Estudo descritivo com pesquisa de opinião e
abordagem quantitativa, realizada através do google formulário, no período de 05/05 à 05/06/2019,
sendo preservado a privacidade dos participantes. Resultados: Obteve-se a participação de 97
alunos matriculados de todos os períodos do curso, sendo que 97,9% consideram importante a
prática de Observação de Cenário de Campo e afirmam que a mesma favorece a visualização da
área de formação, relatam ter tido uma experiência satisfatória, contribuindo com a decisão de
permanência no curso de 70,1% dos participantes, sendo que 85,6% recomendam a atividade no
1º período do curso. Conclusão: Esta pesquisa traz reflexões sobre a prática do ensino no curso
de enfermagem que através da opinião dos alunos no curso, podem ser pensadas estratégias
que ampliem a necessidade coletiva em busca de práticas de ensinos pautadas no “ver” e ou
“fazer”, conciliando saberes e práticas como elemento fundamentais na formação do profissional
enfermeiro. Apoio: UNIVALE
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Atuação do farmacêutico na Residência
Multiprofissional em Saúde da Família em
Governador Valadares/MG e contribuições
das práticas interdisciplinares: relato de
experiência
Marcos Vinícius Paranha de Oliveira, Josiany Chrish Ferreira de Almeida, Luiza Toledo Albergaria
(Orientador), Micael Alves dos Santos (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: residência não médica não odontológica, educação de pós-graduação em
farmácia, farmácia, atenção primária à saúde

Introdução: O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família é uma modalidade de
pós-graduação lato sensu de ensino em serviço, com carga horária de 5.760 horas e duração de dois
anos. A residência contempla as áreas de Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia,
Nutrição, Psicologia e Serviço Social e permite a atuação conjunta dos profissionais na Atenção
Primária à Saúde. Objetivo: Relatar as experiências de práticas interdisciplinares de residentes de
Farmácia no primeiro ano de residência na Atenção Primária à Saúde em Governador Valadares/
MG. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, qualitativo, do tipo relato de
experiência de dois residentes de Farmácia durante suas práticas interdisciplinares no Programa
de Residência Multiprofissional em Saúde da Família no município de Governador Valadares/MG.
Resultados: As atividades interdisciplinares da residência compreendem eixos transversais, em
que são trabalhadas disciplinas comuns a todos os profissionais em aulas teóricas e práticas.
As aulas teóricas permitem fazer discussões de casos clínicos com abordagem multiprofissional
enriquecendo e ampliando o debate. Durante as práticas transversais, são realizados momentos
de educação permanente, atendimentos compartilhados e visitas domiciliares com os demais
residentes e profissionais das Equipes Saúde da Família e do Núcleo Ampliado de Saúde da
Família. Essas atuações interdisciplinares permitem comunicação entre os membros da equipe
e ampliam o olhar do profissional através conhecimento dos diferentes saberes. Conclusão:
As experiências interdisciplinares da residência possibilitam o crescimento profissional através
da troca de conhecimentos e da atuação integrada, enriquecendo o fazer em saúde e a prática
farmacêutica com uma atuação voltada ao usuário e à comunidade. Apoio: SMS-GV
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Tratamento Diretamente
Observado em pacientes com
tuberculose
Luana kelby Carvalho de Andrade, Lucas Ornélio, Emily Souza dos Anjos, Sheila Aparecida Ribeiro
Furbino (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tuberculose, tratamento diretamente observado, morbimortalidade, enfermagem.

Introdução: O tratamento diretamente observado em pacientes com Tuberculose consiste no
acompanhamento contínuo e na supervisão da administração medicamentosa, sendo eficaz
para evitar o abandono por parte do paciente entre outros agravos, mas existem dificuldades
enfrentadas por enfermeiros (as) para que este ocorra adequadamente. Sendo a Tuberculose um
problema de saúde pública em todo território brasileiro, assim como em Governador Valadares, o
tratamento diretamente observado é imprescindível. Objetivo: Conhecer os desafios enfrentados
por enfermeiros (as) para realização do tratamento diretamente observado em pacientes
com Tuberculose. Metodologia: Revisão bibliográfica com abordagem qualitativa de caráter
exploratório com levantamento bibliográfico em bases científicas da Biblioteca Virtual de Saúde,
Google Acadêmico entre outras além de Boletins Epidemiológicos nacionais e de Minas Gerais,
Livros e Manuais sobre Tuberculose. Resultados: Os enfermeiros (as) encontram dificuldades e
desafios na adesão ao tratamento diretamente observado em relação a fatores ligados ao paciente
e sua situação socioeconômica, nível de escolaridade, desconhecimento e desinteresse sobre a
cura, em relação à comunidade pelo desemprego que gera pobreza, como também com a equipe
relacionadas à demanda de tempo do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família, adesão da
equipe, falta de comunicação dos profissionais e destes com a comunidade. Conclusão: Diante
do cenário encontrado acredita-se que o tratamento diretamente observado é uma estratégia
essencial para o controle e cura da Tuberculose através dos (as) enfermeiros (as) das unidades de
atenção primária à saúde. Apoio: UNIVALE
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Utilização do Lapbook na tomada
de decisão para resolução de
problemas: relato de experiência
Lavínia Stéfane da Mata Malaquias, Érika Ferreira de Oliveira Lima, Elizabete Maria de Assis
Godinho(Orientador), Sheila Aparecida Ribeiro Furbino(Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: lapbook, criatividade, material de ensino.

Introdução: Lapbook, ou livros dobrados, é uma ferramenta utilizada em atividades que possa
ser colocada dentro de uma pasta de forma criativa feito por estudantes na construção do
ensino e aprendizado. Nele, cada um poderá apresentar conceitos, fatos de um determinado
assunto, ou até mesmo um projeto. Objetivo: Relatar experiência relacionada à aplicabilidade
do Lapbook na tomada de decisão para solução de problemas. Metodologia: Trata-se de um
relato de experiência, com base na utilização do lapbook na tomada de decisão para a solução de
problemas, em formato de sala de aula invertida, em que se antecedeu discussão sobre o assunto,
a aplicação da metodologia e sua contribuição para a aprendizagem, Resultados: Observou-se
certa resistência inicialmente, devido às recomendações de listar os problemas, sejam eles no
âmbito acadêmico e/ou profissional, porém, houve autonomia dos estudantes na criação do produto
e na escolha das formas de apresentação, diante de um plano de aula proposto pela professora,
permitindo aos discentes a liberdade na construção de conhecimentos e desempenho de sua
capacidade crítica em tomadas de decisão para resolução de problemas, em que oportunizou
a aplicabilidade de forma criativa, alicerçadas em referenciais teóricos. Conclusão: O lapbook
contribuiu para sintetizar o aprendizado sobre a tomada de decisão para solução de problemas
diante de processos e instrumentos estruturados, possibilitando a criatividade do estudante no
próprio projeto e síntese de unidades de estudo. Proporcionou a participação ativa dos discentes,
promovendo sua compreensão e suporte com as limitações e possibilidades de sua utilização na
construção do conhecimento.
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Análise de prevalência da
tuberculose pulmonar no Brasil e
na Bahia entre 2015 e 2019
Mateus Silva Leal, Ícaro Silva de Santana, Tárcila Lorrane Fernandes de Souza Soares

Palavras-chave: tuberculose pulmonar, saúde pública, epidemiologia, prevenção primária.

Introdução: A Tuberculose Pulmonar (TP) é uma doença infectocontagiosa que pode ser fatal e
que progride silenciosamente. A TP tem maior incidência em países emergentes e atinge todas
as categorias populacionais com prevalência em pessoas do sexo masculino. Além disso, é
classificada como enfermidade reemergente devido ao aumento gradativo de casos associado ao
potencial de disseminação. Objetivo: Objetivou-se analisar epidemiologicamente a prevalência
da TP no Brasil e no estado da Bahia entre 2015 e 2019. Metodologia: Trata-se de um estudo
epidemiológico, descritivo e transversal de casos confirmados de TP no Brasil e no estado da Bahia.
Os dados foram obtidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A coleta
e tabulação dos dados foram realizadas em agosto de 2020. Resultados: No Brasil, foi possível
observar números aproximados em 2015 (72.313) e 2016 (71.908). Há um aumento gradativo
dos casos em 2017, 2018 e 2019, em número totais, 76.540, 79.649 e 80.606 respectivamente.
Na Bahia, os números tendem a uma linearidade nos anos de 2015 (4.602), 2016 (4.559) e 2017
(4.682). Em 2018 há um aumento relativo em números totais (4.827) e em seguida conta-se uma
queda em 2019 (4.690). Em âmbito nacional, os resultados crescentes podem estar associados a
elevação na qualidade da busca ativa dos pacientes. Vê-se a mesma perspectiva na Bahia, porém,
no último ano existe uma queda com fator desconhecido. Conclusão: O perfil epidemiológico da
TP é um tanto quanto peculiar devido a sua variabilidade de fatores: biológico, social, econômica
e cultural, além de se inserir em um contexto próprio demográfico de cada região. É preciso um
conjunto articulado de ações que perpassam a vigilância epidemiológica com o intuito de reduzir
os números, não por subnotificação, mas pela ausência da contaminação.
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Atuação da enfermagem no
exército e implicações na saúde
Mariana Pinheiro Caldas, Gianne Tavares Neves, Iara Alves Bastos, Alanna Lindolfo Pitol Araujo,
Aline Valeria de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: síndrome de burnout, enfermagem, exército

Introdução: A enfermagem no exército tem sua organização fundamentada na hierarquia e
disciplina, juntamente com os demais valores de um militar, podendo atuar em situações limítrofes,
o que pode favorecer o desenvolvimento da síndrome de Burnout, descrita como uma resposta
aos estressores laborais e caracterizada por sinais de exaustão emocional, despersonalização e
perda da realização profissional. Objetivo: Descrever as causas e consequências da síndrome
de Burnout nos enfermeiros militares. Metodologia: Trata-se de um estudo baseado em revisão
bibliográfica de artigos indexados nas plataformas PubMed, Scielo, e Revista científica do Exército,
sem período temporal definido com os descritores: enfermagem, exército, Síndrome Burnout.
Resultados: A atuação da enfermagem no Exército exige hábitos militares que possibilitem o
enfrentamento de cenários adversos e a tomada de decisões em situações de emergência e guerra,
incluindo quaisquer possíveis implicações decorrentes dessas situações, como a necessidade de
assistir feridos em local de combate. Ademais, as forças operacionais de combate participam
de missões internacionais e se deparam com barreiras transcultural e translinguistica que pode
ocasionar sobrecarga psicológica. Esses fatores podem provocar distúrbios e doenças psíquicas
como depressão, transtorno bipolar e estresse pós-traumático, o que contribui para a insatisfação
profissional, podendo motivar o afastamento do cargo. Conclusão: Conclui-se que o enfermeiro
militar pode desenvolver a síndrome de Burnout, designando-se de um fenômeno psicossocial e
multidimensional provocado por elevados níveis de tensão emocional e estresse crônico devido às
exigências e necessidades do ambiente de trabalho. Apoio: UNIVALE
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Exposição ao benzeno e sua
relação com as alterações
hematológicas
Leticia Amorim Silva, Danielly de Souza Torres, Bruno Tolentino Caixeta (Orientador)

Palavras-chave: benzeno, exposição ocupacional, hidrocarboneto e hematoxicidade.

Introdução: O benzeno quando em contato com o organismo do ser humano é biotransformado
gerando alguns metabólitos que possui alta capacidade de se alojar na medula óssea provocando
hematoxicidade e comprometendo altamente o sistema hematológico e imunológico do
indivíduo (SNYDER, 2012). Objetivo: Objetivou-se abordar aspectos gerais sobre o benzeno,
seu metabolismo e sua relação a possíveis alterações hematológicas em indivíduos expostos.
Metodologia: Revisão bibliográfica sistemática sobre o tema, elaborada com base em artigos,
teses e dissertações, disponíveis no acervo eletrônico, publicados entre os anos de 1991 a 2017.
Resultados: A leucopenia e anemia são consequências leves e reversíveis da exposição e
biotransformação do benzeno. Já a síndrome mielodisplásica, anemia aplásica e leucemia são
consequências graves, irreversíveis e que necessita de tratamento específico.Em relação ao
tempo de exposição, quanto mais prologado for essa exposição, mais os sintomas e alterações
ocorrem no organismo do indivíduo, e consequentemente menor as chances de o tratamento
oferecer reversão das patologias causadas. Conclusão: Concluiu-se que o benzeno quando
biotransformado no organismo do ser humano, gera metabólitos que possivelmente são os
responsáveis pela intoxicação da medula óssea. A ação oxidativa desses metabólitos modifica o
DNA celular e ainda interfere no processo gerando apoptose celular que por consequência gera
a depressão da hematopoese. É indispensável o monitoramento das dosagens de benzeno e
de seus metabólitos com biomarcadores específicos no organismo de indivíduos expostos. Além
disso, analisar periodicamente exames laboratoriais para identificação de alterações hematológicas
e detecção dos níveis de benzeno no organismo desses indivíduos para que possam identificar
possíveis alterações é de suma importância.
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Avaliação do processo de ensino
e aprendizagem em curso do
núcleo da saúde durante época de
pandemia
Monica Valadares Martins, Lilian Costa e Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tecnologia de informação e comunicação, ensino e aprendizagem, educação
virtual, pandemia

Introdução: A pandemia por COVID-19 no país modificou o cenário de vida. Desde a
suspensão das aulas presenciais em março de 2020, a maneira de viver, estudar e relacionar
foi consideravelmente remodelada. Neste cenário, um curso do núcleo da saúde, respaldado
por legislações do Ministério da Educação e portarias institucionais, iniciou a educação virtual
por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Objetivo: Conhecer a opinião
dos estudantes matriculados nas unidades disciplinares sobre as aulas remotas, por meio das
TIC. Metodologia: Estudo descritivo sobre a opinião dos estudantes regularmente matriculados
sobre as aulas desenvolvidas na modalidade de educação virtual, por meio das TIC, no primeiro
semestre de 2020. Foram selecionadas 4 turmas, aleatoriamente, cujos estudantes responderam
ao questionário semi estruturado via Google Formulário sendo, posteriormente, compilados os
dados preliminares. Resultados: 67% dos estudantes responderam ao formulário virtual. Quanto
ao uso das TIC, estas foram utilizadas por 100% dos docentes que permaneceram durante todo
o tempo em sala virtual durantes as aulas. Na avaliação da aprendizagem em educação virtual,
responderam totalmente satisfatória (42%), parcialmente satisfatória (55,5%) e insatisfatória
(2,5%). Fragilidades apresentadas pelos estudantes: ausência de disciplina para o estudo em
casa, uso de computador compartilhado, dificuldade de acesso à internet e grande número de
atividades e trabalhos acadêmicos. Conclusão: A aprendizagem parcialmente satisfatória
referida pela maioria dos estudantes pode se relacionar às dificuldades de acesso à internet,
compartilhamento do computador com outros membros da família, ausência de disciplina para o
estudo remoto, interferências domésticas e também à inexperiência docente na educação virtual.
Apoio: UNIVALE
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A educação permanente em
saúde durante a pandemia da
COVID-19: experiências no uso de
plataformas virtuais na Atenção
Primária à Saúde em Governador
Valadares/MG
Micael Alves dos Santos, Ana Paula Vilas Boas Wheberth, Daniela Geber de Melo

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação permanente, atenção primária à saúde, covid-19, formação à distância
através das tecnologias da informação e das comunicações

Introdução: A educação permanente em saúde é uma importante ferramenta para o processo
de trabalho na Atenção Primária à Saúde. Com a pandemia causada pelo coronavírus SARSCoV-2, observou-se a necessidade de reorganização de serviços de saúde para atendimento à
população e para a atualização e reunião de profissionais para o formato da educação virtual.
Objetivo: Relatar a experiência de práticas de educação permanente em saúde em formato virtual
durante a pandemia da COVID-19 na Atenção Primária à Saúde em Governador Valadares/MG.
Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo, descrito-exploratório, do tipo relato de experiência
realizado a partir das experiências de uso de ferramentas virtuais Google para as reuniões de
educação permanente em saúde com os profissionais da Atenção Primária à Saúde do município
de Governador Valadares desde as medidas de restrições sociais em março de 2020. Resultados:
Os encontros foram realizados com os profissionais das equipes de Saúde da Família, de Atenção
Primária e do Núcleo Ampliado de Saúde da Família por meio do aplicativo Google Meet, em
sua versão gratuita. A modalidade permitiu a comunicação remota e síncrona para discussão
do processo de trabalho e atualizações técnicas durante o horário de trabalho e sem haver a
necessidade de deslocamento para locais específicos, envolvendo profissionais de nível médio e
superior. Conclusão: Apesar das dificuldades provocadas pela pandemia, o uso das tecnologias
da informação e comunicação permitiu continuar as atualizações técnicas e profissionais com as
equipes da Atenção Primária à Saúde do município, reduzindo-se custos com deslocamento, o
uso de ambientes físicos específicos para isso e mantendo todos os profissionais de diferentes
equipes conectados simultaneamente e com respeito às restrições sanitário-sociais vigentes.
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A relevância da monitoria em
farmacologia na formação
acadêmica dos discentes do
curso de medicina: relato de
experiência de um monitor
Matheus Kenedy Portugal de Lima, Layla Dutra Marinho Cabral (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: farmacologia clínica, educação médica, tutoria, farmacologia, educação prémedica.

Introdução: A farmacologia é uma disciplina indispensável na prática médica independente da
área a ser seguida, seja clínica ou cirúrgica. Estuda medicamentos, seus mecanismos de ação,
principais efeitos e contra-indicações, estando presente na grade curricular de todos estudantes
de medicina do país, o que demonstra sua importância e imprescindibilidade, e desperta interesse
de acadêmicos a se voluntariarem ao programa de monitoria, o qual tem gerado grandes impactos
na formação acadêmica. Objetivo: Descrever a visão de um acadêmico de medicina, monitor de
farmacologia da UNIVALE, acerca da relevância da disciplina bem como da atividade de monitoria
na formação acadêmica e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo
relato de experiência, realizado a partir da vivência discente. Resultados: A prática da monitoria
é garantida por lei federal de 1968, tendo desde então revolucionado o modelo de ensino nas
Universidades do país, atuando como elo entre professor e alunos, sendo extremamente útil ao
potencializar o aprendizado dos acadêmicos, possibilitando discussões entre monitor e alunos,
promovendo trocas de conhecimentos. Ademais, vale ressaltar os benefícios que tal atividade
proporciona ao discente-monitor uma vez que gera hábito de revisar os conteúdos da disciplina,
mantendo-os sempre atualizados, ampliando conhecimentos da área, instigando o monitor
a pesquisar atualizações, sintetizar e discutir casos clínicos, expor vivências da prática clínica
aos alunos do ciclo básico, além de proporcionar novos relacionamentos. Conclusão: Diante
da importância da farmacologia na formação acadêmica do curso de medicina, é perceptível os
benefícios associados à monitoria uma vez que proporciona ganhos sócio-educativos ao discente
monitor e alunos assistidos.
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Infecção e amputação do membro
superior devido à fratura exposta
Maria Clara Argolo Lima, Matheus Andrade Moraes, André Moufarreg da Costa, Benicia Ferreira
Oliveira, Enzo Garajau Magalhães

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: fratura exposta, infecções, amputação, síndrome do compartimento

Introdução: A Fratura exposta ocorre quando o osso quebrado rompe os músculos e a pele, em
casos graves pode dar origem a infecções. A infecção osteoarticular acomete os ossos, podendo
evoluir em deformidades. A síndrome compartimental é caracterizada pelo aumento da pressão
intersticial sobre a pressão de perfusão capital. A amputação consiste na remoção cirúrgica de
um membro ou segmento de membro. O diagnóstico clínico do trauma é realizado por meio da
investigação clínica e exames físicos. Objetivo: Relatar um caso de fratura no osso rádio distal
direito com luxação de cotovelo seguido de complicações. Metodologia: Busca ativa do caso
clínico em hospital de Governador Valadares. Resultados: N.G.Q.; mulher, 44 anos, parda, natural
de São João Evangelista, sofreu uma queda de árvore com trauma em braço direito. A paciente
dá entrada no HMGV após ser encaminhada pelo hospital do município de S. João Evangelista
com fratura exposta de punho há 6 dias, que evoluiu com grande edema acompanhado de bolhas
serossanguinolenta, pulsos não palpáveis e saída secreção de odor fétido. Em decorrência da
evolução do caso a paciente foi submetida à cirurgia de desarticulação do membro superior direito.
Evoluindo bem no pós-operatório, a paciente recebeu alta 10 dias após a internação. Conclusão:
O olhar ampliado, o conhecimento ímpar acerca do caso clínico, dos fatores de risco e os achados
laboratoriais permitem o diagnóstico clínico da fratura exposta e a melhor conduta a ser seguida.
A humanização deve ser praticada, de forma que o PS assegure um tratamento eficiente e
respeitando a vida. Apoio: UNIVALE
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Desenvolvimento motor no
transtorno do espectro autista:
uma revisão da literatura
Marana Paula Reis Novais, Quézia Beatriz de Souza Costa, Tassia Veloso Berto, Ana Flávia
Ferreira Queiroz, Amanda Quenupis Alves Coelho

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: transtorno do espectro autista, atividade motora, desenvolvimento infantil,
desempenho psicomotor

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma alteração complexa que ocorre no
neurodesenvolvimento, com impacto principalmente em: interação social, habilidades comunicativas
e comportamento, podendo afetar o desenvolvimento motor (DM). Objetivo: Revisar a literatura
a respeito do DM de crianças com TEA. Metodologia: Realizou-se buscas nas bases de dados
Pubmed, Scielo, Web of Science e Scholar Google, dos anos de 2013 a 2020, utilizando-se para
isso a combinação dos termos, em português e em inglês: desenvolvimento motor, comportamento
motor, perfil psicomotor, criança, transtorno do espectro autista, autismo, infância. Resultados:
Selecionou-se 09 estudos, com indivíduos TEA de 2 a 17 anos, de ambos os sexos. Os principais
instrumentos utilizados para avaliar o DM foram a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) e o
Teste de coordenação corporal para crianças (KTK). Todos os trabalhos que utilizaram a EDM
encontraram desenvolvimento inferior ao esperado para a idade cronológica, com prejuízos nos
aspectos DM global, equilíbrio, linguagem e organização temporal; nas pesquisas em que se
utilizou o KTK, observou-se desempenho de baixo a regular na agilidade, velocidade e força.
Outros estudos verificaram em crianças e adolescentes com TEA prejuízos na coordenação
motora fina e grossa, e também na destreza manual, tanto da mão dominante quanto da não
dominante. Conclusão: A literatura aponta que crianças e adolescentes com TEA apresentam pior
DM em relação às crianças e adolescentes de desenvolvimento típico e ao esperado para a idade
cronológica. Embora o DM não seja critério de diagnóstico para autismo, deve ser considerado na
avaliação da criança e do adolescente, o que poderá contribuir para conhecer melhor o indivíduo
e direcionar a equipe de atendimento. Apoio: Bolsa de Iniciação Científica (BIC) UFJF
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A relação entre as condições do
saneamento básico e a ocorrência
das parasitoses intestinais
Manuella Loiola Leite de Andrade, Valeria de Oliveira Ambrosio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: saneamento básico, parasitose intestinal, higiene social, higiene pessoal,
educação em saúde, educação sanitária, promoção de saúde

Introdução: O saneamento ambiental é o conjunto de ações que visa preservar ou modificar as
condições do meio ambiente para prevenir doenças e propiciar uma melhora na qualidade de vida
e produtividade do indivíduo através do controle do meio físico. Como resultado dessa situação,
temos no Brasil uma disparidade de acesso ao saneamento entre as cidades e estados, e um
grande retardo na implantação do mesmo, principalmente em relação à coleta e tratamento de
esgoto. Objetivo: demonstrar a relação entre saneamento básico e parasitose intestinal, mostrando
os fatores de riscos, prevenção e métodos utilizados para prevenção e erradicação da doença.
Metodologia: Revisão bibliográfica de abordagem descritiva. Foram selecionados na pesquisa
inicial 35 artigos, destes, foram utilizados 16, como também livros e legislação pertinentes ao tema,
por atenderem aos requisitos. Resultados: Os dados apontaram que o risco de contaminação
ambiental é um fator preocupante que interfere diretamente na saúde das pessoas. Ações como
controle e tratamento da água, saneamento básico, controle do solo como, irrigação, fertilização
adequada, controle no consumo de carnes, peixes e cuidados com a saúde dos animais domésticos
são alguns exemplos de medidas de saneamento básico que potencializam a defesa contra o risco
de contaminação. Além de intervenções educativas que constituem uma ferramenta eficiente na
conscientização e direcionamento para as práticas básicas de higiene necessárias à prevenção
de contaminação e adoecimento por parasitoses. Conclusão: Cabe ao enfermeiro desenvolver e
aplicar técnicas cientificas para identificação e intervenção na eliminação do parasitos e tratamento
eficaz de suas doenças o que implica na necessidade de um olhar mais cuidadoso na aplicação de
medidas educativas, preventivas e terapêuticas.
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Os benefícios do método Pilates
na saúde da mulher: revisão
bibliográfica
Lorena Mayra Nunes Ferreira, Ana Carolina Santos, Thayane Gonçalves Vidal, Rosalina Tossige
Gomes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: saúde da mulher, pilates, revisão bibliográfica.

Introdução: O método Pilates foi criado pelo alemão Joseph Pilates, em 1923, e trata-se de
exercícios físicos que visam fortalecer e alongar o corpo de maneira global. A prática regular do
Pilates tem benefícios à saúde da mulher, como melhorar a saúde física e mental, prevenindo
assim o surgimento de algumas doenças. Objetivo: Avaliar, por meio de uma revisão bibliográfica,
os benefícios do método Pilates na saúde da mulher. Metodologia: Foi realizado uma revisão
bibliográfica de artigos científicos publicados no período de 2004 a 2017, na base de dados Pubmed,
PEDro e Scielo. Resultados: No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de
saúde nas primeiras décadas do século XX, referindo a problemas ligado a saúde física e mental,
que diz respeito exclusivamente às mulheres, abordando como um processo resultante de fatores
biológicos, sociais, econômicos, culturais e históricos. Nesse contexto, estudos demonstram que
a prática do Pilates auxilia na saúde da mulher reduzindo dores e desconfortos da coluna lombar,
fortalece o assoalho pélvico, melhora a circulação sanguínea, além de ser indicado como tratamento
em algumas doenças musculoesqueléticas. O método hoje é também muito utilizado pelas mulheres
durante a gestação, pois auxilia na preparação ao parto trabalhando respiração, alongamento e
fortalecimento. Conclusão: Portanto, é possível concluir que o método Pilates oferece diversos
benefícios a saúde das mulheres como flexibilidade, coordenação e força muscular, porém ainda
possui um pequeno número de bibliografias direcionado ao assunto abordado.
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Controle da Discricionariedade
Administrativa: orientações
científicas predominantes como
parâmetro para o controle da
Covid-19
Letícia Bandeira Rocha, Bárbara Trevizani Dutra, Fabiano Batista Correa(Orientador)

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: discricionariedade, ciência, três poderes, covid-19, atos administrativos

Introdução: O esboço científico analisa uma nova percepção do controle da discricionariedade
administrativa em vistas a prática de atos complexos em razão da crise sanitária que atinge a
humanidade. Desse modo, surge a possibilidade da invalidade do ato administrativo que for
contrário às orientações cientificas durante o momento pandêmico.Assim, o Estado deve adotar
políticas públicas que visam à preservação da saúde coletiva direcionado por orientações
científicas. Objetivo: O objetivo se estabelece na conjugação das orientações científicas de
combate ao Covid-19 com atos administrativos discricionários, sem que estes sejam considerados
inválidos por ultrapassarem os limites da liberalidade.No entanto, pode haver o controle judicial de
legalidade e de mérito(exceção) a fim de que os princípios constitucionais administrativos sejam
cumpridos. Metodologia: O método de abordagem e as técnicas de pesquisa utilizadas foram:
explicativo, expositivo, doutrinária, jurisprudencial e legislativa. Resultados: Constatou-se que o
Poder Judiciário poderá adentrar no mérito excepcionalmente quando o ato administrativo violar
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no entanto, este Poder não poderá substituir a
decisão administrativa quanto à adoção de critérios técnicos lastreados em recomendações médicas
e da OMS, por exemplo: obrigatoriedade do uso de máscaras e do álcool em gel. Esse respaldo em
estudos técnicos científicos qualifica a discricionariedade e reduz a intervenção do poder judiciário.
Conclusão: A edição de atos administrativos discricionários baseados em orientações científicas
que restringem a contaminação do Covid-19 deve ser realizada por gestores estaduais e locais que
vivenciam a realidade de combate ao vírus.O poder judiciário somente poderá controlar estes atos
quando houver violação axiológica(legalidade)
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O uso das TIC’s no ensino em
Enfermagem em tempos de
pandemia
Lilian Costa e Silva, Monica Valadares Martins

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tecnologia de informação e comunicação, enfermagem, ensino remoto, pandemia.

Introdução: A pandemia por COVID-19 mudou o contexto do ensino no Brasil e no mundo. Um
novo paradigma foi se formando com o passar dos meses e o uso de tecnologias de informação e
comunicação abriu espaço para aulas remotas síncronas e assíncronas. Essas metodologias de
ensino utilizadas na Enfermagem corroboram para a interdisciplinaridade das ações diferenciadas
diante do afastamento social estabelecido. Objetivo: Ilustrar as experiências desenvolvidas por
professores de enfermagem no ensino remoto durante a pandemia por COVID-19. Metodologia:
Trata-se de um estudo descritivo baseado em relato de experiência de professores do curso
de graduação em Enfermagem de uma instituição de ensino superior localizada no município
de Governador Valadares/MG. Resultados: A (re) invenção do ensino remoto apontou para a
resiliência de professores do curso de Enfermagem no desenvolvimento de novas metodologias
de ensino-aprendizagem para o atendimento às propostas pedagógicas da graduação. A área da
saúde envolve uma diversidade de fatores que corroboram para a adversidade durante o ensino
remoto e o uso das tecnologias de informação e comunicação não substituem, na integralidade,
a presença do professor, especialmente em aulas práticas, estágios e em atividades extramuros.
Conclusão: Neste contexto, visando a qualificação para a educação virtual, os professores
vivenciaram momentos de qualificação profissional para o ensino remoto, com o intuito de
proporcionar a aprendizagem de metodologias diferenciadas para sua integração junto aos alunos,
iniciativa relevante neste momento de pandemia.
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Encontro acadêmico de
Enfermagem: compartilhando
com leveza os caminhos do
curso em época de pandemia da
COVID-19
Lilian Costa e Silva, Monica Valadares Martins, Aline Valeria de Souza, Micael Alves dos Santos,
Fabricia Alexsandra Abelha

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: curso de enfermagem, covid-19, ensino superior, projeto pedagógico, ensino
online.

Introdução: A pandemia da COVID-19 modificou o cenário mundial. Desde então, a maneira
de viver, estudar, relacionar e interagir necessitou remodelagem, inclusive no ensino superior.
O curso de Enfermagem, conduzindo as propostas pedagógicas com foco na aprendizagem
e no fortalecimento do vínculo com os estudantes e, embasado em legislações ministeriais e
institucionais, realizou o XI Encontro Acadêmico por meio de Tecnologias de Informação e
Comunicação. Objetivo: Apresentar a experiência de socialização da agenda acadêmica semestral
com as propostas descritas no projeto pedagógico com oportunização da autonomia discente
na modalidade virtual. Metodologia: Relato de experiência sobre a condução do XI Encontro
Acadêmico de Enfermagem da Universidade Vale do Rio Doce em agosto de 2020 na modalidade
virtual utilizando-se o Google Meet e o Google Formulários. Resultados: Realizou-se uma aula
magna para a formação de líderes conscientes e integrais e a apresentação da agenda acadêmica,
das atividades curriculares semestrais e da proposta pedagógica do Curso durante a pandemia
a todos os estudantes e docentes. Os participantes responderam a um questionário no Google
Formulários, que indicou a presença de 155 participantes. Destes, 64% registraram comentários
e sugestões, dos quais 96% expressaram satisfação com a organização, métodos, depoimentos,
informações e, especialmente, com a expertise do palestrante em conduzir a aula magna com
leveza. Conclusão: Apesar das restrições impostas pela pandemia, o curso de Enfermagem
da Univale, por meio de planejamento integrado e coletivo através das ferramentas virtuais, se
(re) inventou e mostrou que, nas mais adversas situações, preza pela excelência do ensino e
forma profissionais com competências e habilidades para o exercício do cuidado no contexto
epidemiológico contemporâneo.
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A atuação de enfermeira do
serviço de controle de infecção
hospitalar no enfrentamento da
COVID-19: relato de experiência
Layla Lopes Simonceles, Letícia Barreto da Silveira, Sâmara Camile Silva, Aline Valeria de Souza
(Orientador), Monica Valadares Martins (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: enfermagem, atuação profissional, desafios, covid-19

Introdução: O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) é responsável por implantar
ações de biossegurança, estabelecer e adotar normas e procedimentos seguros nas instituições
de saúde. Durante a pandemia da COVID-19 tornou-se necessária a reinvenção diária da prática
profissional. Objetivo: Relatar experiência profissional de uma enfermeira atuante no SCIH
durante a pandemia da COVID-19. Metodologia: Estudo descritivo do tipo relato de experiência
com abordagem qualitativa. A entrevista com roteiro guiado à enfermeira egressa do curso de
enfermagem da Univale, foi realizada por meios digitais em maio de 2020, gravada e transcrita.
Resultados: Como resultado, espera-se do profissional do SCIH a implantação de ações
preventivas visando ao controle da disseminação de infecções e, neste cenário, o envolvimento
interprofissional é fundamental. Elencadas às atividades propostas ao SCIH estão a elaboração de
protocolos, parecer médico, visita técnica, avaliação da assistência à saúde, realização de corrida
de leito e busca ativa, monitoramento dos procedimentos técnicos e apresentações de indicadores
de saúde. Após a pandemia foram identificadas dificuldades relacionadas à mudança de hábitos,
aumento do fluxo de atendimento hospitalar, cancelamento de cirurgias eletivas, necessidade
de adequação dos protocolos de medidas de controle e prevenção de agravos e treinamento
atrelado às medidas restritivas de aglomeração, além da reorganização dos turnos de trabalho.
O surgimento de Fake News gerou (re) trabalho de processos. Conclusão: O enfermeiro é o
profissional capacitado para atuar nas mais adversas circunstâncias, pois sua formação oportuniza
o conhecimento em todos ciclos da existência da vida humana e o desenvolvimento de competência
para o enfrentamento das situações limítrofes impostas pela pandemia da COVID-19.
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Esquema vacinal completo como
meio de prevenção à transmissão
da Hepatite B por via intra-uterina
Maria Júlia Silva Gonçalves, Lorrayne Batista de Morais, Elizabete Maria de Assis Godinho
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: hepatite b, esquema vacinal, transmissão intra-uterina.

Introdução: A hepatite B é uma doença viral que pode evoluir para a forma aguda, ou crônica. Na
crônica pode ocorrer a fibrose e cirrose hepática, aumentando assim, o risco do desenvolvimento
de carcinoma hepatocelular e transmissão intra-uterina. As vias de transmissão são sanguínea,
parenteral, percutânea, vertical / intra-uterina, sexual e em acidentes com exposição a material
biológico. Objetivo: Entender a importância da vacinação da mulher na prevenção de transmissão
da Hepatite B por via intra-uterina durante a gestação. Metodologia: Revisão de trabalho
acadêmico do 5° período de enfermagem em 2020 1, com finalidade básica, abordagem descritiva
com procedimento bibliográfico. Resultados: A gestante infectada, HBsAg reagente, pode infectar
o feto durante a gestação ou no parto, sendo mais frequente nas mães portadoras crônicas. Com
menor frequência, os neonatos infectados desenvolvem hepatite B aguda. Os sintomáticos podem
apresentar icterícia, letargia, baixo peso, distensão abdominal e fezes acólicas. Ocasionalmente,
ocorre infecção grave com hepatoesplenomegalia, ascite e hiperbilirrubinemia. Raramente é
fulminante e fatal. Para gestantes não reagentes e sem comprovação de vacinação, recomendase 3 doses da vacina, duas anti DT e, após a 20° semana da gestação, uma dose anti DTPa,
considerando o histórico de vacinação anterior. Após o nascimento, os neonatos de mulheres
HBsAg reagentes devem receber imunoglobulina humana anti-hepatite B e a primeira dose do
esquema vacinal para HBV nas primeiras 12 horas após o parto. Conclusão: Constata-se através
dos estudos, a importância do esquema vacinal completo anti hepatite B pela gestante. A vacinação
protege a mãe e bebê contra a doença e as possíveis complicações que esse patógeno pode causar
logo após o nascimento, durante os primeiros meses de vida ou na infância. Apoio: UNIVALE
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A importância da notificação
compulsória no controle de
toxoplasmose gestacional ou
congênita
Maria Júlia Silva Gonçalves, Isabela Cristina de Sousa Costa, Lorrayne Batista de Morais, Elizabete
Maria de Assis Godinho (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: toxoplasmose, congênita, notificação compulsória.

Introdução: A toxoplasmose é uma doença zoonótica causada pelo Toxoplasma gondii. Ela pode
se manifestar de forma assintomática ou sintomática grave, variando de acordo com o grau de
infecção da doença. Já a gestacional ou congênita se caracteriza quando a doença é transmitida
para o bebê durante a gestação por meio intra-uterino. Embora possa ser assintomática para a
gestante ela é letal para o feto. Objetivo: Descrever a importância da notificação compulsória
no controle de Toxoplasmose gestacional ou congênita. Metodologia: Revisão de um trabalho
acadêmico do 5° período de enfermagem em 2020 1, com finalidade básica, abordagem qualitativa
e descritiva com procedimento bibliográfico. Resultados: A enfermidade no neonato pode estar
associada na maioria dos casos à prematuridade, baixo peso, coriorretinite, pós-maturidade,
estrabismo, icterícia, e até mesmo hepatomegalia, ocorrendo diferenças em relação aos trimestres
gestacionais que foi infectado. No segundo trimestre, o bebê pode nascer prematuro, com retardo
mental, calcificações cerebrais e intracranianas, sinais de encefalites com convulsões e outras. Já
no último trimestre as mais comuns são pneumonia, miocardite, hepatite causando icterícia; anemia
ou inexistência de ganho de peso ou mesmo apresentar-se assintomático e permanecer assim.
Conclusão: Diante das complicações que podem acometer o neonato, torna-se indispensável a
notificação compulsória da doença tanto na mãe quanto no bebê. A notificação, investigação e o
diagnóstico precoce oportuno dos casos agudos em gestantes viabilizam a identificação de surtos,
o bloqueio rápido da fonte de transmissão, a tomada de medidas de prevenção e controle, além
da intervenção terapêutica adequada e consequente redução de complicações, sequelas e óbitos.
Apoio: UNIVALE
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Estudo das taxas de mortalidade
infantil na Macrorregião de Saúde
no Leste de Minas Gerais (2008 a
2019)
Mateus Figueiredo Gonçalves, Davi Nilson Aguiar e Moura, Fillipe Reis Silva, Waneska Alexandra
Alves (Orientador), Romulo Batista Gusmão (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: mortalidade infantil, distribuição temporal, faixa etária do óbito

Introdução: A taxa de mortalidade infantil (TMI) representa um dos indicadores de saúde mais
sensíveis de uma população, pois trata-se de uma parcela de indivíduos vulneráveis. A TMI revela
nas últimas décadas uma tendência de queda a nível global e nacional. A TMI pode ser dividida em
três faixas etárias distintas, sendo elas: neonatal precoce (0 a 6 dias) associada à assistência do
parto e ao pré-natal; neonatal tardia (7 a 27 dias) associada à assistência hospitalar imediatamente
após o parto; pós neonatal (28 a 364 dias) associada às condições de saúde da população em
que a criança está inserida. Objetivo: Estudar das taxas de mortalidade infantil na Macrorregião
de saúde no Leste de Minas Gerais. Metodologia: Estudo descritivo com dados secundários
dos Sistemas de informação de Mortalidade e de Nascidos Vivos sobre óbitos infantis (OI) de
residentes da Macrorregião de Saúde Leste de Minas Gerais de 2008 a 2019. Resultados: A
TMI acumulada para o período foi de 14,3 óbitos/1.000 nascidos vivos. A TMI oscilou de 18,0 em
2008 para 14,9 em 2019, sendo revelado leve declínio na série histórica estudada. Apesar de tal
redução a TMI da região ainda se conserva maior que a nacional e estadual. Foram observadas
as menores TMI no componente neonatal tardio (9,6 a 6,1) seguido pelo pós-neonatal (5,0 a 3,6)
e por fim neonatal precoce (3,3 a 1,3), sem divergências desse padrão nas microrregiões, sendo
que a microrregião de de Peçanha/São João Evangelista se evidenciou pela maior TMI neonatal
precoce. Conclusão: Mediante o cenário apresentado é necessário maior enfrentamento com
medidas efetivas no sentido de reduzir a TMI nas cinco microrregiões, em especial nas relacionas
ao pré-natal e ao parto devido ao elevado componente neonatal precoce.
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Avaliação da utilização de
meios não-farmacológicos para
tratamento da dor em unidades
de terapia intensiva neonatais no
estado de Minas Gerais
Letícia de Melo Marques, Allice Luana Guimaraes Barros, Andrêssa Tavares Campos, Rosalina
Tossige Gomes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: neonatologia, fisioterapia, tratamento

Introdução: O novo cenário das unidades de terapia intensiva neonatais (UTIN) é marcado por uma
contemporaneidade representada pela evolução tecnológica e pela humanização dos cuidados
prestados a esses bebês. O recém-nascido (RN) ainda não tem alta sensibilidade de processar o
estímulo nociceptivo da dor, logo os procedimentos dolorosos repetidos podem ocasionar prejuízos
e levar a piora de seu quadro clínico. Dessa forma, recursos e técnicas não-farmacológicas são
indicadas para amenizar possíveis prejuízos ao bebê na UTIN, como posicionamento adequado,
método canguru, temperatura adequada da incubadora, luminosidade, massagens, dentre outros.
Objetivo: Avaliar a utilização dos meios não-farmacológicos para alívio da dor dentro das UTINs
do estado de Minas Gerais. Metodologia: Trata-se de um projeto de pesquisa de cunho qualiquanti, que será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, para realização do trabalho de
conclusão do curso de Fisioterapia. A coleta de dados será realizada por meio de um questionário
sobre a utilização dos meios não farmacológicos na UTIN, a ser respondido de forma remota por
fisioterapeutas inseridos nas UTINs do estado de Minas Gerais. Ao final da pesquisa, será realizado
uma capacitação sobre a massagem na UTIN. Resultados: Esperamos ter alta adesão dos
fisioterapeutas na pesquisa e encontrar alta incidência da utilização dos meios não-farmacológicos
para alívio da dor nas UTINs. Conclusão: Diante disso, espera-se encontrar profissionais que
utilizem os meios não-farmacológicos com diferentes técnicas e manobras nas UTINs a fim de
influenciar positivamente no desenvolvimento desses bebês.
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Caracterização de casos novos
de tuberculose em população
privada de liberdade, ocorridos
em Governador Valadares/MG,
2014 a 2019
Luana kelby Carvalho de Andrade, Ingrid Gabriel Grigorio, Maira Isadora Menezes Pereira, Flavia
Rodrigues Pereira (Orientador), Katiuscia Cardoso Rodrigues (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tuberculose, população privada de liberdade, Governador Valadares.

Introdução: Tuberculose (TB) é doença infectocontagiosa transmitida por via aérea. Todos os
tecidos podem ser acometidos pela TB, mas a forma clínica mais frequente e epidemiologicamente
mais relevante é a pulmonar. A população privada de liberdade (PPL) tem risco de adoecimento
28 vezes maior que a população geral, dadas as condições precárias como superlotação e
insalubridade, dentre outros fatores que contribuem para a transmissão. Objetivo: Caracterizar
os casos novos de TB entre PPL com ocorrência em Governador Valadares (GV) e descrever a
situação de encerramento, anos de diagnóstico de 2014 a 2019. Metodologia: Estudo quantitativo,
observacional e descritivo de casos novos de TB em PPL ocorridos em GV, coletados pelo
tabulador de domínio público TABNET-MG, organizados pelo software Excel®, em agosto/2020,
quanto a sexo, faixa etária, confirmação laboratorial, realização de HIV e encerramento nos anos
selecionados. Resultados: No período estudado, há 52 casos novos de TB em PPL notificados
em GV. 100% são homens, faixa etária 20-39 anos (82,7%). A forma clínica predominante é a
pulmonar (94,2%). 80,7% tinha algum exame positivo para TB, 34,6% foi testado para HIV. O
indicador de proporção geral de cura variou de 50% (2016) a 100% (2015) e o de abandono,
entre 0% (2015,2017 e 2018) e 50% (2016). Conclusão: O Programa Nacional de Controle de
Tuberculose preconiza testagem universal para HIV e proporção de cura em pelo menos 85% de
casos novos de TB confirmados laboratorialmente, e abandono menor que 5%. Conhecer a situação
operacional da TB em PPL tem importância por sua extensa vulnerabilidade, e pela relevância do
controle da doença no território. É essencial discutir estratégias para atenção integral e vigilância
da TB entre PPL, de forma integrada e intersetorial. Apoio: UNIVALE, DVS/SMS-GV
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A atuação da enfermagem no
sistema prisional: uma revisão de
literatura
Ronald Emerenciano dos Santos, Karolyne Stefane Freitas Soares, Kályta Michaelly Silva Glória,
Ana Karoline Sabino da Silva Gomes, Flavia Rodrigues Pereira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: enfermagem, instituição privada de liberdade, atenção à saúde de privados de
liberdade.

Introdução: O Brasil tem uma taxa de superlotação carcerária histórica, o que impõe dificuldades
para os profissionais de saúde em operacionalizar as ações de cuidado à saúde de forma holística e
garantir condições mínimas sanitárias, tornando a população privada de liberdade mais vulnerável
às doenças infecciosas transmissíveis, a exemplo da tuberculose. Objetivo: Conhecer a atuação
da enfermagem no sistema prisional. Metodologia: Estudo descritivo com revisão de literatura,
a partir das bases científicas da SCIELO e CAPES, utilizando os descritores: Enfermagem,
Instituição Privada de Liberdade, Atenção à saúde de privados de liberdade, ocorrido entre março
a junho de 2020. Tal pesquisa é resultado da atividade do Curso de Enfermagem: XXV Seminário
Integrador. Resultados: O profissional enfermeiro atua como integrante de uma equipe mínima
de saúde formada por médicos, cirurgião-dentista, técnico de enfermagem e técnico em saúde
bucal. Desenvolve o cuidado como prática social e oferta uma assistência integral aos privados de
liberdade, a fim de reduzir e controlar as patologias que acontecem nesse ambiente. O enfermeiro
adota o modelo de prestação de cuidados primários de saúde nas prisões e, mesmo em situações
de conflitos impostas nas relações hierárquicas, formais e informais, especialmente as que abarcam
dificuldades como equipe incompleta, superlotação e ambiente físico inadequado, desenvolve
atividades como: consultas de enfermagem. Conclusão: O estudo permitiu conhecer a atuação
de enfermagem no sistema prisional e despertou um olhar ampliado para a sua realidade, e que
requer em sua formação não só o desenvolvimento das habilidades técnicas, mas também nas
habilidades sociais, relacionais e educativas.
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A utilização do método canguru
na unidade de terapia intensiva
neonatal: revisão bibliográfica
Nicoly Uzai Valadares, Any Carolina Assunção do Nascimento, Francyele Gonçalves Vidal, Rosalina
Tossige Gomes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tratamento, método canguru, uti neonatal, fisiologia.

Introdução: O método canguru é um modelo de assistência oferecido na unidade de terapia
intensiva neonatal (UTIN) para neonatos prematuros e a termo. Tem por finalidade: atenção
humanizada do bebê e da família, atendimento individualizado, promoção do contato pele a pele,
participação da mãe nos cuidados diários e estimulação da presença dos pais no ambiente, trazendo
maior conforto ao neonato e familiares. Objetivo: Identificar os benefícios acerca da utilização
do método canguru na UTIN. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada nas
bases de dados Scielo e Pubmed. Os descritores utilizados foram: “método canguru”, “uti neonatal”
e “fisiologia” Resultados: Foram analisados 12 artigos publicados entre os anos de 2005 a 2019,
nos quais todos apontam benefícios que o método trouxe na melhora dos quadros clínicos e na
qualidade de vida dos neonatos internados na UTIN. Foi observado nos neonatos que utilizaram
o método: melhora na qualidade e redução do tempo de sono, aumento da temperatura, aumento
do aleitamento materno, redução da dor e do estresse provocado por procedimentos. Além disso,
o método proporcionou a criação do vínculo materno através do contato pele a pele, melhorando
tanto a relação entre mãe-filho quanto à satisfação com a equipe que permite que tal método
seja aplicado. Conclusão: Com base nos artigos analisados foi possível identificar que o uso
do método canguru nas UTINs traz benefícios tanto para os pais, quanto para o neonato, pois
proporciona aos pais um contato mais humanizado e precoce, sem trazer malefícios para a saúde
do bebê.
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A utilização do biomaterial Poliéter-éter-cetona modificada
(PEEK) em tratamentos protéticos
restauradores
Thainara de Sousa Silva, Jefferson David Melo de Matos, Guilherme da Rocha Scalzer Lopes,
Leonardo Jiro Nomura Nakano(Orientador), Valdir Cabral Andrade(Coorientador)

Palavras-chave: prótese dentária, pesquisa em odontologia, odontologia baseada em evidências,
odontologia

Introdução: O poli-éter-éter-cetona modificado (PEEK) é definido como um polímero termoplástico
semicristalino com excelente desempenho mecânico e estabilidade a altas temperaturas.
Diversas propriedades incentivam sua utilização na área da saúde, como biocompatibilidade,
radiolucidez e módulo de elasticidade compatível com o osso Objetivo: Descrever a aplicabilidade
e comportamento clínico do PEEK como biomaterial para reabilitações orais, por meio de uma
revisão integrativa da literatura Metodologia: Foi realizada uma busca eletrônica nas bases de
dados Pubmed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os seguintes descritores: Prótese
Dentária (Prosthodontics), Pesquisa em Odontologia (Dental Research), Odontologia Baseada
em Evidências (Evidence-Based Dentistry) e Odontologia (Dentistry), no qual coletou-se trabalhos
que foram publicados de 2000 a 2019. Foram inclusos estudos laboratoriais, relatos de casos,
revisões sistemáticas e revisões de literatura, que fossem desenvolvidos em indivíduos vivos
Resultados: Foram selecionados 29 artigos, os quais foram extraídos 26 artigos do PUBMED e
3 artigos da BVS. A resina PEEK é bioinerte, indicado para próteses removíveis, capaz de resistir
às forças mastigatórias e módulo de elasticidade semelhante à dentina, por isso, é indicada para
núcleos intrarradiculares. Quanto à osseointegração, ela não apresenta diferença com os materiais
convencionais de implantes (titânio e zircônia), porém possui menor proliferação celular na
superfície. Conclusão: O PEEK pode ser usado nas diversas áreas da Odontologia, devido suas
propriedades mecânicas e físicas semelhantes à dentina e ao osso, no entanto, mais pesquisas
são necessárias para melhor entender este material e seu comportamento clínico.
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A importância do uso dos
articuladores convencionais
e digitais em reabilitações
protéticas
Thainara de Sousa Silva, Jefferson David Melo de Matos, Guilherme da Rocha Scalzer Lopes,
Leonardo Jiro Nomura Nakano(Orientador), Valdir Cabral Andrade(Coorientador)

Palavras-chave: articuladores dentários, prótese dentária, oclusão dentária, pesquisa em
odontologia

Introdução: O articulador dentário é um instrumento que simula os movimentos da mandíbula
através da representação das articulações temporomandibulares. Em reabilitações protéticas este
aparelho assume grande importância nas etapas de diagnóstico, planejamento e tratamento. Os
articuladores virtuais oferecem a possibilidade de reduzir de maneira significante as limitações
dos articuladores convencionais. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi realizar uma busca
bibliográfica sobre o uso e importância dos articuladores convencionais na era digital. Metodologia:
Foi realizada uma busca bibliográfica nos principais bancos de dados de saúde PUBMED (www.
pubmed.gov), SCIELO (www.scielo.org) e Scholar Google (www.scholar.google.com.br), no qual
coletou-se trabalhos que foram publicados de 2001 a 2019. Foram inclusos estudos laboratoriais,
relatos de casos, revisões sistemáticas e revisões de literatura, que fossem desenvolvidos em
indivíduos vivos, e por conseguinte, foram excluídos artigos que não tratavam a respeito de
articuladores semi-ajustáveis e sua relação com os digitais, bem como da evolução dos próprios.
Resultados: Através da pesquisa bibliográfica foram selecionados 23 artigos, os quais foram
extraídos 10 artigos do PUBMED, 6 do SCIELO e 7 do Scholar Google. Os articuladores são
empregados com a finalidade de estudo, diagnóstico, planejamento e de execução do trabalho
definitivo, o qual reproduz de maneira bastante significativa as posições e movimentos da mandíbula.
Conclusão: Conclui-se que para um correto planejamento reabilitador o cirurgião dentista deve
ter o conhecimento básico de oclusão, além disso, saber a importância do uso dos articuladores
convencionais e sua relação com os digitais.
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Perfil da gestante com sífilis
no município de Governador
Valadares/MG entre os anos de
2009 e 2018
Nayanna Alves Pedro Gomes, Lavínia Stéfane da Mata Malaquias, Micael Alves dos Santos
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: sífilis, gestação, assistência pré-natal

Introdução: A sífilis na gestação é um grave problema de saúde pública. Trata-se de uma doença
de notificação compulsória, que requer manejo adequado durante o pré-natal e a necessidade
de conhecimento da real situação para análises mais apuradas sobre a doença nesse público.
Objetivo: Descrever o perfil da gestante diagnosticada com sífilis no município de Governador
Valadares/MG no período de 2009 a 2018. Metodologia: Trata-se de um estudo de natureza
básica, exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa, realizado por meio de pesquisa
documental nas notificações registradas na base de dados do DATASUS para os casos notificados
no período de 2009 a 2018 das gestantes residentes em Governador Valadares/MG. Resultados:
Durante o período analisado, 635 gestantes foram diagnosticadas com sífilis, cuja incidência foi
maior (32,1%) no biênio 2015-2016. Ser mulher com idade entre 10 a 29 anos (80,1%) e de
cor parda (47,7%) compõem o perfil da gestante com sífilis residente no município. No entanto,
as notificações não possuem todos os dados solicitados, o que pode-se observar nos apenas
34,6% dos casos com grau de escolaridade informado; destes, o maior número (n=81) é o com
ensino fundamental incompleto. A idade gestacional em que ocorreu a detecção da doença esteve
presente em 62,6% das notificações, predominando (n=178) o terceiro trimestre gestacional.
Conclusão: O perfil da sífilis gestacional no município é jovem, com baixo grau de escolaridade,
de cor parda e com diagnóstico tardio, fortalecendo a relação entre baixo nível socioeconômico e
a prevalência desta doença. Reitera-se a necessidade de melhorar a qualidade das notificações e
de se intensificar as políticas públicas de acompanhamento materno-infantis para erradicação da
doença. Apoio: UNIVALE
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A influência dos padrões de
masculinidade no diagnóstico
precoce do câncer de próstata
Samila Maria Pereira de Cristo, Karoline Gandra Pereira, Sueli Siqueira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: cultura, masculinidade, saúde do homem, câncer de próstata, toque retal.

Introdução: Na história do mundo ocidental, foram criadas concepções socioculturais acerca
da masculinidade que normalizavam uma ordem na qual expressar fragilidade vai contra o ideal
de ser másculo. Tal visão se perpetua nos dias atuais e, compromete os cuidados preventivos
para a saúde dos homens, tornando-os um grupo populacional com índices de morbimortalidade
preocupantes, sobretudo no que tange o câncer de próstata. Objetivo: O presente estudo tem
como objetivo descrever a influência dos padrões culturais de masculinidade no diagnóstico
precoce do câncer de próstata, salientando as condutas dos homens persuadidas por concepções
socioculturais. Metodologia: Trata-se de um estudo baseado em revisão bibliográfica. Foram
realizadas buscas ativas utilizando os descritores: “saúde do homem”, “masculinidade”, “câncer de
próstata”, “toque retal” e “cultura”, nos sites Scielo, Portal da Capes, PubMed, Google Acadêmico
e Revista Acadêmica Oswaldo Cruz. Resultados: Constatou-se que, para atingir os padrões de
masculinidade criados pela sociedade ocidental, os homens negam o autocuidado ao mesmo
tempo em que buscam menos os serviços de saúde e, por conseguinte, rejeitam meios de
prevenção e diagnóstico de doenças ofertados pelos sistemas de saúde brasileiros, sobretudo
no que se refere ao câncer de próstata. Entre as formas de diagnósticos, há o toque retal, exame
cercado de estigmas que geram constrangimentos dos homens e, consequentemente, a recusa
para realização de tal exame, fundamental para prevenção e diagnóstico. Conclusão: Concluiuse que concepções socioculturais acerca da masculinidade influenciam negativamente na saúde
de homens obstaculizando o diagnóstico precoce do câncer de próstata e, consequentemente,
levando a alarmantes números de óbito pela neoplasia.
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Perfil de casos de câncer
notificados no estado do Piauí,
Brasil, nos anos de 2015 a 2019
Thalyne Tavares Santos, Ingryd Clessiane Farias de Moura, Nailson Sotero Santos de Sousa,
Marilene Magalhães de Brito(Coorientador)

Palavras-chave: epidemiologia, incidência, neoplasias.

Introdução: O câncer é definido como uma enfermidade multicausal crônica, caracterizada pelo
crescimento infrene de células. Atualmente é considerado um problema de saúde pública no Brasil,
atuando no perfil de mortalidade do país. Nesse contexto, estima-se que o Piauí tenha cerca
de 7 mil novos casos de câncer em 2018 e 2019, com distribuição homogênea entre homens e
mulheres. Objetivo: Delinear o perfil dos casos de câncer notificados no estado do Piauí, Brasil, nos
anos de 2015 a 2019. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo de base populacional utilizando
dados secundários, registrados no Painel-Oncologia e disponibilizados no site do Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde. A amostra deste estudo incluiu todos os casos de
câncer diagnosticados no Piauí, durante os anos de 2015 a 2019. Resultados: Foram notificados
15.342 novos casos de câncer, com maior incidência no ano de 2019 (30,4%) e para sexo feminino
(55,8%). Os tipos de câncer mais prevalentes para o sexo masculino foram neoplasia maligna de
próstata (25,6%), seguido por neoplasia maligna de brônquios e pulmões (5,8%). Já para o sexo
feminino foram neoplasia maligna da mama (24,1%) e neoplasia maligna do colo do útero (14,8%).
Em relação a faixa etária, maior parcela acometida encontrava-se entre 45 a 79 anos. Quanto
ao estágio da doença, foi observado que 13,7%, 16,5% e 17,3% estavam nos estágios 2, 3 e 4,
respectivamente. Conclusão: Conclui-se que o perfil de indivíduos diagnosticados com câncer no
Piauí no período estudado era em sua maioria do sexo feminino, com maior incidência a partir dos
45 anos, sendo o câncer de próstata mais prevalente para homens e o de mama para mulheres.
Além disso, houve maior percentual de diagnósticos nos estágios 2, 3 e 4 da doença.
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O envelhecimento frente ao sexo
e a sexualidade
Rafaelle Teixeira de Oliveira, Nara Júlia Mendes Ozório, Sheila Aparecida Ribeiro Furbino
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: idosos, sexo, sexualidade, envelhecimento

Introdução: Em cada fase da vida o interesse sexual é manifestado de uma forma, o que não
o descarta em todos os ciclos. Há evidência de pessoas chegando aos 70 anos mais saudáveis
em que a sexualidade pode ser praticada e a atividade sexual exercida. Culturalmente, ainda há
preconceito com relação aos idosos sexualmente ativos e que exercem sua sexualidade. Objetivo:
Apresentar o sexo e a sexualidade no idoso. Metodologia: Trata-se de pesquisa exploratória de
revisão integrativa, com abordagem qualitativa, em artigos na língua portuguesa. Resultados:
Com o envelhecimento têm-se inevitáveis alterações físicas, fisiológicas e psicológicas como as
alterações ocasionadas pelas doenças crônicas, que resultam em baixa autoestima, desinteresse
e insatisfação sexual, comprometendo assim a função sexual. Em contrapartida, as doenças
comuns e crônicas em pessoas com mais de 60 anos associadas à polifarmácia e seus efeitos
adversos, causam restrições ao uso de hormônios e medicamento que auxiliam na impotência
sexual e disfunção sexual. O sexo com penetração após os 60 anos proporciona uma qualidade
de vida melhor, reduz os problemas físicos e mentais, as doenças cardíacas e a obesidade.
Conclusão: Os idosos mantêm relações sexuais por sentir desejo e, ainda, relatam sentir prazer
durante o ato, porém, muitos abdicam do prazer por críticas e rótulos da sociedade de que não
necessitam de sexo ou por medo de não conseguirem praticar. Dada à importância do assunto,
torna-se necessário que a sociedade reconheça os idosos como sexualizados, que sentem desejo
em praticar sexo e que se sentem vivos em expressar sua sexualidade.
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A utilização do indicador de
mortalidade infantil como
instrumento de gestão
Valeria de Oliveira Ambrosio, Maria Aparecida de Lima, Maria Cláudia Queiroz Santos Macedo,
Raylaine Castro dos Santos, Katiuscia Cardoso Rodrigues

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mortalidade infantil; indicador; gestão

Introdução: A mortalidade infantil é um indicador das condições de vida e saúde de uma população,
por expressar determinantes biopsicossociais, econômicos e ambiental e da saúde de mulheres
e crianças, constituindo-se em um evento sentinela devido a sua evitabilidade. Sua redução
depende da melhoria efetiva nas condições de vida e de políticas públicas de saúde. Objetivo:
Conhecer e reconhecer o indicador de mortalidade infantil como instrumento de gestão em saúde.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, utilizando como método
o estudo de caso. Teve como unidade de análise os profissionais e gestores de saúde responsáveis
pela atenção à saúde da mulher e da criança da Secretaria Municipal de Saúde. Para análise
dos dados foi utilizada a análise de conteúdo. Resultados: O indicador de Mortalidade infantil
permite analisar e entender o panorama de suas principais causas, contribuindo assim com a
avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, sendo capaz
de subsidiar o processo de planejamento, desenvolvimento de estratégias preventivas, avaliação
e gestão de políticas de saúde, principalmente nos aspectos relativos à atenção ao pré-natal,
parto, saúde na infância, além dos fatores ambientais. Conclusão: O conhecimento do indicador
de forma genérica, sem a utilização, não traz contribuições para a melhoria da condição de saúde
do município. Mesmo com todas as evidencias cientificas da importância deste indicador como
instrumento de gestão em saúde, para mitigar um problema tão grave como a mortalidade infantil,
principalmente os óbitos evitáveis, este é pouco conhecido, discutido de forma insipiente e não
utilizado para fazer gestão em saúde. As perdas devem servir de aprendizado que impactem na
atenção à saúde para que novos óbitos não aconteçam.
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A Política Nacional de Atenção
à Saúde Auditiva e o direito
sociolinguístico da pessoa surda
Priscilla Patrício de Faria Candido, Ana Victtorya Oliveira Costa, Luana Carolina de Sousa Ferreira,
Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador), Aline Valeria de Souza (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: libras, surdez, saúde pública

Introdução: A comunicação na área da saúde é considerado um processo básico para se ter uma
prestação de cuidados de qualidade. No caso da pessoa surda usuária da Língua de Sinais, ainda
existem dificuldades na comunicação quando procuram assistência à saúde, visto que muitos
profissionais não se comunicam em Libras. Objetivo: Analisar as diretrizes das políticas públicas
de saúde no Brasil para o atendimento de pessoas surdas. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo, abordagem quali-quantitativa, ainda em andamento. Os dados coletados referem-se ao
financiamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento/procedimentos ambulatorial
e hospitalares realizadas em pessoas surdas, a nível nacional, estadual (Minas Gerais) e
municipal (Governador Valadares) referentes aos anos de 2015 a 2019. Além disso, elencou-se
as legislações (portarias, decretos e projetos de lei) para a garantia de atendimento de surdos e
deficientes auditivos nos serviços de saúde pública. Resultados: Há uma escassez de legislações
que garantam o direito do surdo em usar a sua língua de origem nas instituições que prestam
assistência à saúde, inclusive na Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, que visa somente
o tratamento e recuperação dessas pessoas. Por outro lado, há um quantitativo significativo de
recursos financeiros que são utilizados com a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva,
sobretudo, para o uso de aparelhos auditivos e implantes cocleares. Conclusão: A realização
desta pesquisa poderá contribuir para a elaboração de políticas públicas e legislações que inclua
os direitos sociolinguísticos dos surdos durante os atendimentos em todos os níveis de assistência
saúde, além da capacitação dos profissionais em Libras, garantindo assim o direito das pessoas
surdas e proporcionando uma assistência de qualidade. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Segurança do paciente: revisão
da literatura
Rubia Gabriela Fernandes Salgado, Edison Luiz Devos Barlem (Orientador)

Palavras-chave: segurança do paciente, incidentes, profissionais de saúde

Introdução: No contexto da saúde, a segurança do paciente tem-se mostrado como uma das
principais preocupações entre as organizações hospitalares de todo o mundo e tornou-se uma
política de saúde com ações desenvolvidas pela equipe multiprofissional de saúde, para redução
do risco de danos desnecessários associados aos cuidados assistenciais e uma assistência de
qualidade. Objetivo: Analisar a produção científica acerca da segurança do paciente. Metodologia:
Revisão sistemática, coleta dos dados no PubMed 2018, MESH “Patient Safety” AND Hospitals.
Foram encontrados 7360 artigos e após aplicar os critérios de inclusão e exclusão 93 artigos foram
utilizados. Resultados: Em relação aos anos de publicação dos artigos, nove eram de 2018, 17
de 2017, 27 de 2016, 22 de 2015, 17 de 2014 e um em 2013. 85 artigos foram publicados em
periódicos internacionais, oito em nacionais. As pesquisas foram realizadas em sua maioria fora
do Brasil, 22 foram no continente americano, 39 na Europa, 17 na Ásia, cinco na Oceania e um na
África. Foram observados vários tipos de metodologia, predominando a transversal (33 estudos).
Em relação ao conteúdo foram identificadas lacunas acerca do tema segurança do paciente
que apontam para a necessidade de conduzir outras pesquisas, relacionadas principalmente
a ocorrência de incidentes que constitui uma considerável parte dos gastos das instituições de
saúde e um dos maiores empecilhos para uma assistência de qualidade. Cabe salientar que evitar
eventos adversos está relacionado com a melhoria da cultura de segurança local. Conclusão:
Aprofundar e trazer posteriores pesquisas são uma alternativa para planejar ações que previnam
erros e auxiliem na melhoria da assistência prestada ao paciente bem como na segurança dos
próprios profissionais de saúde.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

549

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Perfil dos acidentes de trabalho
grave de trânsito e trajeto na
macrorregião de Governador
Valadares, Minas Gerais, entre
2010 e 2018
Rafaela Fernandes Nery, Ananda Calili Rezende Lima, Ana Beatriz Torres de Oliveira, Isis de
Freitas Espeschit Braga (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: acidente de trabalho grave de trânsito, saúde do trabalhador, governador
valadares,

Introdução: Os acidentes de trabalho graves (ATGs) são agravos de notificação compulsória
e importantes causas de afastamento e incapacitação de trabalhadores. No Brasil, cerca de
2,02 milhões de pessoas morrem, anualmente, em função de acidentes de trabalho e doenças
profissionais. Nos últimos nove anos, o estado de Minas Gerais (MG) somou 28.585 ATGs, sendo a
macrorregião de Governador Valadares (GV), responsável por 2.643 (10,33%) desse valor. Objetivo:
Caracterizar dados referentes aos ATGs em GV, ocorridos entre janeiro/2010 e dezembro/2018.
Metodologia: Estudo transversal, descritivo e quantitativo. Dados secundários de domínio público,
foram extraídos da base do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, gerenciado pelo
Ministério da Saúde e analisados no Microsoft Excel®. Resultados: No período, registrou-se 1.229
ATGs em GV, seguindo a tendência estadual e nacional, com aumento progressivo na incidência
de casos nos últimos anos e predomínio em 85% (n= 1.044) do sexo masculino, na faixa etária
20-49 anos. Do total, 89% (n= 1.093) receberam atendimento médico e, a maioria 36% (n= 442),
ocorreu em via pública, seguido por aqueles em instalações contratantes 34% (n= 417). Dentre os
desfechos, 59% (n=725) resultaram em incapacidade temporária, 22% (n= 270) ignorados, 7,56%
(n= 92) e 6,26% (n= 626) evoluíram para óbito e cura, respectivamente. Conclusão: Apesar da
subnotificação, os números de ATGs em GV ainda são expressivos, podendo servir de substrato
para criação de projetos de intervenção, visando melhoria da saúde dos trabalhadores e reforço
à importância de uma notificação adequada. A expressividade de casos em homens, entre 20-49
anos, fortalece a imagem do trabalhador economicamente ativo predominante no Brasil.
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Tuberculose: educação
permanente em saúde para
profissionais de instituições
privadas de liberdade em
Governador Valadares
Paulo Henrique de Paula Caldeira, Ariana Luiz Rocha Santos, Camilla Ferreira da Silva, Flavia
Rodrigues Pereira (Orientador), Katiuscia Cardoso Rodrigues (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tuberculose, instituições privadas de liberdade, educação permanente em saúde

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e sua ocorrência nas instituições privadas
de liberdade (IPL) é muito maior do que relatadas na população geral devido aos fatores inerentes
ao próprio ambiente e aos fatores individuais da população carcerária. Atividades de Educação
Permanente em Saúde (EPS) podem se tornar estratégia importante no controle da doença para
os profissionais que atuam nas IPL. Objetivo: Objetiva-se promover ações de EPS, baseadas em
competências, com a temática tuberculose, para profissionais de saúde e segurança pública que
atuam em equipes assistenciais da população privada de liberdade em Governador Valadares.
Metodologia: Estudo qualitativo e descritivo, com pesquisa-ação desenvolvida em quatro fases:
exploratória, pesquisa aprofundada, ação e avaliação, a ser realizada com profissionais de três
Unidades Prisionais de Governador Valadares e selecionados por meio de edital liberado pela
Secretaria Municipal de Saúde. A EPS será sistematizada pelo grupo técnico de trabalho municipal
em TB e do grupo de pesquisa do Curso de Enfermagem, ligados ao Departamento de Vigilância
em Saúde de Governador Valadares, com carga horária de 45 horas e atividades propostas em
ambiente virtual pelo Google Classroom e Google Meet. Os dados quantitativos serão tabulados
pelo software Excel® e os dados qualitativos serão confrontados com os protocolos existentes em
âmbito nacional, estadual e municipal sobre a TB. Resultados: Os resultados alcançados serão
devolvidos para as Unidades Prisionais do estudo como produto da reorganização do programa
de tuberculose com práticas de vigilância e monitoramento integradas à Rede de Atenção em
Saúde municipal. Conclusão: O projeto de pesquisa propiciará o aprimoramento da atuação
profissional nas IPL, além de fortalecer a parceria ensino, serviço e comunidade. Apoio: UNIVALE,
Departamento de Vigilância em Saúde - GV/MG
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Morbimortalidade por
esquistossomose em Governador
Valadares: assistência em saúde
Nayara Pereira Martins, Bruna Teixeira de Oliveira, Lorrayne Batista de Morais, Gabriel Nascimento
Rodrigues, Valeria de Oliveira Ambrosio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: esquistossomose, endemias, saúde, enfermagem.

Introdução: Com início no Brasil através dos escravos que chegavam nos portos de recife e
salvador, a esquistossomose mansoni, mais conhecida como “xistose”, “barriga d’água” ou “mal
do caramujo” é uma doença que tem seu desenvolvimento propiciado pela alta longevidade dos
vermes, a grande capacidade de postura das fêmeas, o clima tropical e a falta de saneamento básico.
A doença aproveita dos caramujos do gênero biomphalaria para desenvolver, os transformando
em seus hospedeiros intermediários. Objetivo: Apresentar a ocorrência da morbimortalidade da
esquistossomose em Governador Valadares e identificar o papel do enfermeiro no manejo da doença.
Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo dos casos positivos, internações e
mortalidades por esquistossomose nos anos de 2010 a 2018, a partir dos dados secundários
do departamento de informática do sistema único de saúde (DATASUS). Resultados: A análise
dos dados epidemiológicos constata a grande relevância da doença em Governador Valadares,
apresentando 1.124 casos entre os anos de 2010-2014. O número de exames positivos e a relação
entre eles evidencia uma situação que precisa de atenção, levando em consideração as diretrizes
técnicas nacionais da esquistossomose. Conclusão: Pôde-se notar que a esquistossomose é uma
doença que em Governador Valadares encontrou fatores favoráveis para seu desenvolvimento.
Percebeu-se que o tratamento é mais eficaz quando a doença é descoberta precocemente e o
tratamento imediato, sendo imprescindível a atuação do enfermeiro em conscientizar a população
na promoção em saúde, prevenção e detecção precoce e no manejo adequado dos casos a fim de
diminuir a incidência dos casos graves, a internação e a mortalidade. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Sexo e sexualidade do idoso: um
assunto a ser discutido
Nara Júlia Mendes Ozório, Rafaelle Teixeira de Oliveira, Sheila Aparecida Ribeiro Furbino
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: enfermagem, idosos, sexo, sexualidade

Introdução: Os enfermeiros são capacitados para realizar educação em saúde em todas as áreas,
mas quando se trata de sexo e sexualidade a forma pessoal com que se comportam acrescido
da negligência acerca da sexualidade no envelhecimento pode influenciar no diálogo com os
idosos. Objetivo: Apontar a importância do profissional enfermeiro na informação dos assuntos:
sexo e sexualidade. Metodologia: Trata-se de pesquisa exploratória de revisão integrativa, com
abordagem qualitativa, em artigos na língua portuguesa. Resultados: A influência cultural e
social sofrida pelos idosos, por muitas vezes reprimem o desejo de se expressarem de forma
livre e saudável, além de inibir o diálogo a respeito do assunto com a família e com profissionais
da saúde, visto que esses rotulam os idosos como assexuados. Os enfermeiros sabem orientar
quando a curiosidade sobre sexo e sexualidade parte do idoso, porém há uma forma conservadora
e envergonhada em lidar com os assuntos, além da ideia equivocada de que idosos se tornam
assexuados, fazendo com que os profissionais não abordem e nem realizem educação em saúde
durante as consultas de enfermagem, impedindo o processo de conhecimento em saúde desse
grupo. Conclusão: Decisivamente intensificar a relação dos profissionais enfermeiros na atenção
à saúde com os idosos, advém da educação permanente nas unidades de saúde, sendo uma
estratégia para capacitação, resultando em profissionais isentos de preconceito e preparados
para orientar sobre as dúvidas relativas às alterações fisiológicas e aos fatores que interferem na
sexualidade, garantindo o conhecimento e melhora da qualidade de vida dos idosos.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

553
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Experiências interprofissionais:
resultados do planejamento
estratégico situacional na
Estratégia Saúde da Família em
Governador Valadares - Minas
Gerais
Renato Mendes Gomes de Oliveira, Larissa da Silva Araújo, Bruna Chárin da Silva Sarmento,
Alessandra Amorim Martins Ferradeira, Valéria de Oliveira (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: pet-saúde/interprofissionalidade; educação em saúde; educação interprofissional

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Interprofissionalidade (PETSaúde/IP), fundamentado na Educação Interprofissional, refere-se a uma abordagem na qual
diferentes profissões aprendem juntas, com intuito de melhorar as práticas colaborativas em
saúde. Objetivo: O estudo visa relatar as experiências interprofissionais realizadas no primeiro
ano de atuação na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Jardim do Trevo. Metodologia: A equipe
multiprofissional é composta por tutores, preceptor e discentes dos cursos de assistência social,
fisioterapia, medicina e odontologia. Foi realizado o diagnóstico situacional e o planejamento
estratégico situacional sendo o problema identificado e priorizado a falta de adesão dos usuários
às atividades da unidade. Resultados: A intervenção incluiu atividades como capacitações para os
profissionais de saúde, confecção de uma cartilha informativa e ações de educação em saúde para
a população. A cartilha foi usada para realização de 6 salas de espera e 17 visitas domiciliares com
o objetivo de informar aos usuários sobre a ESF e seus principais serviços e horários. Realizamos
ações de incentivo a adesão do exame Papanicolau e organização do mutirão preventivo. Ao
todo participaram da intervenção 119 usuários. Conclusão: Percebemos que as atividades
interprofissionais contribuíram com a atuação e empoderamento da equipe e com o conhecimento
e participação dos usuários da área de abrangência em relação as ações ofertadas na ESF. Na
visão discente, o programa mudou a percepção do trabalho em saúde, permitindo o conhecimento
e integração das diversas áreas em saúde, fortalecendo o trabalho em equipe e a realização
de práticas compartilhadas, que contribuem com a melhoria da qualidade da atenção à saúde e
formação em saúde. Apoio: Ministério da Saúde - SGTES - Programa PET-Saúde
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Assistência à família dos idosos
pelas equipes de Enfermagem da
Região de Saúde 3 de Governador
Valadares Minas Gerais
Thaynara Ribeiro Vale, Karollyne Bélo de Paula Germano, Jessiane dos Santos, Sheila Aparecida
Ribeiro Furbino (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: envelhecimento, família, assistência de enfermagem

Introdução: De acordo com a Lei nº 10.741 de outubro de 2003, é considerado idosa a pessoa que
possui idade igual ou superior a 60 anos. A família é a principal fonte de cuidados para o idoso que
necessita de ajuda. Dessa forma é fundamental que ela conheça seu processo de envelhecimento
biológico e psicológico. Objetivo: Conhecer as ações desenvolvidas pelas equipes de enfermagem
das Estratégias de Saúde da Família da Região de Saúde 3 de Governador Valadares com ênfase no
auxílio à família do idoso quanto ao enfrentamento no processo do envelhecimento. Metodologia:
O estudo será de abordagem qualitativa descritiva. Para discussão dos resultados fará uma
revisão bibliográfica. Para analisar, compreender e interpretar o material qualitativo coletado nas
entrevistas realizadas por meio eletrônico através do aplicativo Google Meet ou Zoom gravadas de
forma individual será usado como referência a análise de conteúdo proposta por Bardin. A amostra
dessa pesquisa será enfermeiros (as) e técnicos (as) de enfermagem, atuantes nas Estratégias de
Saúde da Família da Região de Saúde 3 de Governador Valadares. Resultados: Os resultados
ainda servirão como fonte documental dos desafios enfrentados pela equipe de enfermagem da
Estratégias de Saúde da Família e potenciais métodos para assistência às famílias que passam
pelo processo do envelhecimento, colaborando assim para uma assistência de qualidade aos
idosos e seus familiares enquanto integrantes da comunidade. Conclusão: Espera-se identificar o
vínculo estabelecido entre enfermeiros e usuários cadastrados e as ações realizadas no território
das Estratégias de Saúde da Família, visando uma melhor assistência prestada às famílias,
contribuindo na qualidade de vida da comunidade e no ciclo do envelhecimento saudável. Apoio:
UNIVALE
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O poder da Moringa Oleifera
na promoção e recuperação de
saúde
Tito Pechir Tomich, Nathalia Madureira Ferraz, Julia Silveira Coimbra, Isabela Gomes Coelho
Rodrigues, Thalisson Artur Ribeiro Gomides (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: terapêutica, prevenção, moringa oleifera, hipertensão arterial, fitoterápico,

Introdução: A ação terapêutica das plantas medicinais podem contribuir para promoção e
recuperação da saúde. A Moringa Oleifera (MO) tem sido amplamente investigada por sua
versatilidade, propriedades nutritivas e espectro de ação. Trabalhos recentes apontam para seu
efeito hipoglicemiante, anti-hipertensivo e antianêmico, além do baixo risco para efeitos adversos.
Objetivo: Demonstrar a capacidade da MO como alternativa viável na prevenção e promoção
de saúde. Metodologia: Estudo descritivo qualitativo a partir de revisão sistemática de literatura.
Foram selecionados artigos publicados entre 2001 e 2020, tendo como referência a base de
dados BVS e PUBMED. Resultados: A MO apresenta-se como fonte proteica (33,8%) e de
micronutrientes e minerais importantes (vitaminas A, B, C, E, ferro, cálcio, fósforo, potássio e
zinco). Sua atividade hipoglicemiante ocorre devido a redução da absorção de glicose (inibição da
α-amilase), redução da gliconeogênese e pelo aumento da produção e sensibilidade à insulina.
Em crianças, pode atuar como suplemento de ferro e micronutrientes, o que acelera as reações
metabólicas e otimiza a imunidade durante essa fase. O consumo de folhas de MO apresenta ação
diurética que pode contribuir para redução da PAS e PAD nos indivíduos. Outros trabalhos afirmam
que MO pode regular a PA por reduzir o nível de estresse oxidativo e inibir ECA. Ainda, a MO pode
aumentar a resistência capilar, o tônus venoso e a estabilidade do colágeno, inibir a elastase e a
descarboxilase colaborando para a melhoria em disfunções vasculares. Conclusão: A MO produz
diversos benefícios para saúde devido ao seu efeito curativo e protetor relatado na literatura atual.
Desse modo, essa espécie se apresenta como fitoterápico viável, com potencial para ser usado
em associação com outros medicamentos nas populações de países diversos. Apoio: UNIVALE
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Os desafios da coleta e
processamento dos dados em
tempos de pandemia para o
Departamento de Vigilância em
Saúde
Nara Júlia Mendes Ozório, Ana Paula Auxiliadora Pereira, Lorane Pereira Chargas, Rafaelle
Teixeira de Oliveira, Raylaine Castro dos Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: notificação; covid- 19; enfermagem; sistema de informação; vigilância
epidemiológica

Introdução: As fichas de notificações fornecem informações de doenças, agravos e eventos
transmissíveis, que apresentam letalidade ou outro tipo de impacto na saúde, sendo possível
avaliar e monitorar a situação epidemiológica da transmissão da doença, facilitando a análise
e possibilitando a tomada de decisões. Através da parceria da Univale com o Departamento de
Vigilância em Saúde de Governador Valadares (DVS-GV), no período da pandemia do novo
Coronavírus, as acadêmicas de forma voluntária, estão atuando na análise das notificações e
atualização dos dados do sistema. Objetivo: Relatar a experiência com a alimentação do banco
de dados da COVID-19, por meio das fichas de notificações pelas acadêmicas do 9º período
de enfermagem junto o Departamento de Vigilância em Saúde do município, de julho aos dias
atuais, de forma voluntária. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir
das vivências das acadêmicas de enfermagem no voluntariado, enquanto parte da formação
acadêmica. Resultados: Durante o preenchimento das planilhas pelas acadêmicas voluntárias,
nota-se a recorrência de dados preenchidos de forma incompleta nos campos como nome, data
de nascimento, data de notificação, dentre outros, além da ilegibilidade da letra dos notificadores,
gerando dificuldades no processo de análise e alimentação do sistema, o que influencia a tomada
de decisão acerca das medidas referentes à pandemia. Conclusão: A experiência oportunizada
pela a prática com as notificações nessa atividade voluntária reafirmou que o profissional notificador
deve conhecer não só os sinais e sintomas da COVID-19, mas também a importância de um
preenchimento completo e legível, facilitando a comunicação entre os setores, na atualização dos
dados epidemiológicos e nas intervenções. Apoio: Departamento de Vigilância em Saúde Gov.
Valadares
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Óbitos maternos e óbitos em
mulheres em idade fértil no
período de 2015 a 2020 - Minas
Gerais
Raissa Pereira de Moura, Valeria de Oliveira Ambrosio, Ingrid Gabriel Grigorio, Alícia Amorim
Firmino

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mortalidade materna, óbitos maternos

Introdução: O óbito materno é definido como a morte de uma mulher, ocorrida durante a
gestação, parto ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, por qualquer
causa relacionada com a gravidez, não incluídas causas acidentais ou incidentais. As causas
obstétricas diretas estão relacionadas às complicações na gravidez, no parto ou puerpério, em
razão de tratamento impróprio, más técnicas e omissões. Sendo fundamental a discussão do
tema para proposição de intervenção que impactem neste evento. Objetivo: Analisar os dados
obtidos através do TABNET-MG, referentes à óbitos maternos, caracterizando a importância
desses indicadores de saúde para a região de Governador Valadares-MG. Metodologia: Estudo
quantitativo, observacional e descritivo dos dados levantados dos casos notificados de óbitos
maternos Minas Gerais e em Governador Valadares, nos anos de 2015 a 2019. Resultados: A
taxa de mortalidade materna é calculada a cada 100.000 nascidos vivos, os dados levantados na
série histórica de 2015 a 2019 apontaram uma média de 43,55 óbitos por ano em Minas Gerais,
já em Governador Valadares neste mesmo período foram 75,65 óbitos a cada 100.000 nascidos
vivos. Estes números colocam Minas Gerais e principalmente Governador Valadares distante
de atingir a meta de 35 óbitos/100 nascidos vivos, acordada nos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio. Conclusão: A análise crítica desses dados é de suma importância para a avaliação
das ações de saúde de uma região, sendo estes de investigação obrigatória, pois o indicador de
óbitos maternos é utilizado mundialmente como referência de desenvolvimento e qualidade de
vida. Devido a isso, propostas de intervenções da equipe de assistência à saúde para prevenção
desses óbitos é fundamental para garantir a qualidade do serviço na região. Apoio: UNIVALE
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ST 17. Medicina Veterinária:
Animais de pequeno e grande
porte

Proponentes: Victor Negrão Póvoa, Luana da Silva Batista

Ementa: Interessa a sessão temática trabalhos que discutam, a partir da perspectiva da medicina
veterinária, temas envolvendo, os ruminantes, cães e gatos. E que abordem os seguintes eixos:
genética, aminoácidos, teratogenia, fraturas ósseas, sistema nervoso, sistema gastroentérico,
melhoramento genético, reprodução animal, intoxicação alimentar e fisiopatologia das parasitoses.
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Melhoramento genético de
bovinos para otimização da
produção de leite
Alex da Silva Oliveira, Thais Silveira Pereira, Bruna Silveira Miranda, Daniele da Silva Altera
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: melhoramento, gado, leite, técnicas e genética.

Introdução: A atividade leiteira vem crescendo cada vez mais no Brasil. Com isso, os custos
com a produção também aumentaram. Na tentativa de evitar os gastos adicionais e procurando
obter uma boa produtividade de leite, os produtores buscam formas para melhorar o desempenho
zootécnico de seus rebanhos. O melhoramento genético é uma das alternativas que permite
uma mudança no mérito genético das gerações futuras dos animais, e estes produzam mais leite
que as gerações presentes Objetivo: Analisar os efeitos do melhoramento genético em gado
leiteiro e as características dos animais necessárias para obter o melhor resultado na produção de
leite. Metodologia: Revisão de literatura com a coleta de dados qualitativos na base do Google
Acadêmico no período de abril de 2020 em artigos científicos recentes. Resultados: O programa
de melhoramento genético permite o aumento da eficiência produtiva dos animais, com o uso de
técnicas de seleção artificial, hibridização e fertilização in vitro. Para se obter o melhor resultado
nesses processos a seleção de vacas de leite é baseada em pontos específicos, como: alta
produção de leite com alta porcentagem de gordura e proteína, vida produtiva longa, ausência
de problemas de reprodução, boa conformação de úbere. O aprimoramento e aplicação destas
técnicas auxiliam no desenvolvimento da pecuária nacional no que se refere a produção de leite.
Conclusão: O interesse dos produtores por alcançar bons resultados, acarretou o crescimento em
programas de melhoramento genético na produção de leite. É importante que mais estudos sejam
realizados, para que se possa solidificar o conhecimento acerca do tema e adotar programas que
tendem a crescer cada vez mais, em consequência dos benefícios econômicos, sociais e do setor
veterinário e agropecuário. Apoio: UNIVALE
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A importância da taurina na
alimentação de felinos
Patrícia Fernandes Pereira, Renata Apolinário de Castro Lima, Maria Fernanda Caldeira
Vasconcelos, Natália Silva Teixeira, Ana Clara de Alvarenga Morais (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: taurina, felinos, nutrição.

Introdução: A Taurina é um aminoácido de suma importância para os felinos. Entretanto, os
gatos não conseguem produzir em quantidades suficientes. Sendo assim, é necessário dar esse
componente através da alimentação para que ocorra a ingestão diária adequada. Objetivo: O
presente trabalho tem por escopo realizar uma revisão literária sobre a importância da taurina
na nutrição dos gatos e os aspectos fisiológicos e morfológicos ligados a essa característica
Metodologia: Utilizou-se o método qualitativo baseado em plataforma digital onde se buscou
artigos acadêmicos no período de Abril de 2020 Resultados: A partir do estudo realizado foi
possível averiguar como a taurina reage na nutrição dos felinos. Esse composto possui o papel de
auxiliar no funcionamento do músculo cardíaco, na visão, no sistema digestivo e na reprodução de
modo a evitar enfermidades. Constatou-se a deficiência dos felinos em sintetizar taurina, além da
constante perda desse aminoácido através dos sais biliares, sua ingestão diária recomendada é
de 1200mg de taurina/ Kg em rações secas e 2500mg de taurina/ Kg em rações úmidas, assim se
mostra imprescindível à complementação através de alimentos ricos neste aminoácido inseridos
na dieta dos felinos, de modo a lhes proporcionar uma alimentação balanceada e saudável
Conclusão: Neste trabalho percebeu-se a relevância das leituras realizadas de modo a estabelecer
quais critérios são essenciais para se administrar a taurina na dieta dos felinos e principalmente a
importância do Médico Veterinário na realização e auxílio de uma nutrição adequada aos felinos,
proporcionando melhores cuidados através de fornecimento de informações corretas a seus
tutores.
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ST 18. Tecnologia, mídia,
comunicação e processos sociais.

Proponentes: Manoel Assad Espindola, Franco Dani Araújo e Pinto, Elton Frederico Binda de
Castro
Ementa: A contemporaneidade é marcada por profundas transformações, muitas delas, amparadas
pela centralidade da comunicação e midiatização nos processos sociais. Compreender esses
fenômenos exige a uma leitura crítica das lógicas do campo comunicacional e a sua relação
com outros saberes/campos. Dessa maneira, compreender a interface entre a comunicação e
processos culturais, políticos, econômicos, artísticos e sociais é fundamental para a explicação
dessa nova sociedade midiatizada. Dessa maneira, essa sessão temática tem como objetivo
a apresentação de trabalhos que envolvam a comunicação e os seus diversos diálogos com a
sociedade. Seja através das mídias tradicionais, as novas mídias digitais ou ainda, processos não
formais da comunicação.
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Imagem corporal de adolescentes:
cultura corporal e discurso
midiático
Allisson Roberto Isidorio, Ana Paula Campos Fernandes, Mauro Lucio de Oliveira Junior, Maurício
Almeida

Palavras-chave: imagem corporal; mídia; adolescentes; educação física.

Introdução: Atualmente, com as redes sociais, muitos adolescentes buscam inspiração em
pessoas públicas, por exemplo a aparência que julgam ideal. Ao longo dos anos, a mídia divulga
de forma exaustiva um padrão corporal. Para os meninos, destaca-se um corpo mesomórfico e
para as meninas um corpo magro, com coxas, glúteos e seios avantajados. Objetivo: Identificar
estudos que avaliaram a internalização da aparência ideal propagada pela mídia em adolescentes
brasileiros de ambos os sexos. Metodologia: Trata-se de uma investigação bibliográfica sobre
a ótica da influência midiática na imagem corporal de adolescentes. Foram realizadas buscas
nas bases de dados SciELO e SCOPUS. Os descritores utilizados foram: “imagem corporal”,
“internalização”, “mídia” e “adolescentes”. Foram incluídos estudos de 2010 a 2020, somente
em língua portuguesa. Resultados: Um total de 28 artigos foram elegíveis. Diversos são os
fatores de influência sociocultural, mas a mídia tem sido a mais pervasiva. Adolescentes tem
internalizado um padrão corporal existente, levando a insatisfação corporal e consequentemente
aos comportamentos de risco para o desenvolvimento dos Transtornos Alimentares (TAs).
Intervenções preventivas já têm sido direcionadas para esse público e apresentam evidências
iniciais de eficácia. Conclusão: Percebe-se que os estudos são enfáticos ao estabelecer uma
relação entre a internalização da aparência ideal, a insatisfação corporal e os comportamentos
de risco para os TAs. Portanto, torna-se necessário promover debates interdisciplinares em que
professores de Educação Física proponham reflexões sobre a temática e combatam formas de
discriminação, com vistas a descontruir o padrão de beleza propagado socialmente.
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Transmissões ao vivo pelo
Youtube: um relato de experiência
de ações dos cursos de
comunicação na Univale durante a
pandemia da COVID-19
Ana Júlia Soares Coelho, Juan Carlos Gusmão Pinheiro, Franco Dani Araújo e Pinto (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: lives, youtube, jornalismo, publicidade e propaganda, pandemia.

Introdução: Em março de 2020, com base na Portaria 343 do MEC, a qual dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas remotas devido à situação de pandemia da COVID-19,
a Univale comunicou que daria continuidade às atividades letivas de forma remota. Não se sabia
com exatidão como seria feito. Haviam muitas possibilidades, mas poucas delas exploradas até
aquele momento e os cursos de comunicação foram fundamentais nesse processo de adaptação
a uma realidade cheia de desafios, mas também de novas oportunidades. Objetivo: Relatar
uma das ações realizadas pelos cursos de comunicação durante a pandemia da COVID-19 em
2020: transmissões ao vivo (lives) pelo canal da Univale no Youtube. Metodologia: Relato de
experiência, considerando o período a partir de maio, quando foram realizadas as primeiras lives,
até o final de agosto. Resultados: Nos dias 7 e 8 de maio, alunos dos cursos de Jornalismo e de
Publicidade e Propaganda deram suporte ao Núcleo de Saúde da Univale na realização do evento
“As várias faces da Covid-19”. Devido à pandemia, ele foi realizado de forma remota. A escolha
da ferramenta de transmissão ao vivo, o StreamYard, e o suporte técnico durante as lives foram
feitos pelos próprios alunos. A repercussão positiva do evento se evidenciou de várias formas: o
uso do StreamYard foi institucionalizado pela Univale e a versão paga da ferramenta foi adquirida;
entre maio e agosto foram realizadas 109 lives no Youtube, o que também resultou no aumento
do número de inscritos no canal, de pouco mais de 600 para cerca de 1,7 mil no mesmo período.
Conclusão: As lives não só se consolidaram como uma prática importante e permanente durante
a substituição das aulas presenciais pelas remotas, como impulsionaram o engajamento no canal
da Univale no Youtube. Apoio: UNIVALE
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Uma análise da política do
cancelamento virtual diante do
direito ao contraditório
Carolina Andrade Melo Guedes, Luciano Souto Dias (Orientador)

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: liberdade de expressão, discurso de ódio, direitos de personalidade, redes
sociais.

Introdução: Na atualidade as redes sociais possuem grande relevância e repercussão nas interações
pessoais, nas quais se materializa a necessidade de estar sempre conectado, bem como, são
onde ocorrem, rotineiramente, os denominados “cancelamentos” de pessoas que tiveram alguma
conduta, considerada como imoral, exposta nas redes sociais, e desta forma são promovidos os
“lixamentos virtuais”. Entretanto, as pessoas não tem mais o direito à ampla defesa, pois quando
são acusadas por influenciadores, elas simplesmente tem de carregar consigo o estigma social
que muitas vezes nem é seu por direito. Objetivo: A pesquisa tem a finalidade de analisar, à luz
das normas constitucionais e da realidade das redes sociais, o direito ao contraditório e a proteção
dos direitos de personalidade dos alvos desses julgamentos virtuais. Metodologia: O trabalho
conta com pesquisa bibliográfica, a partir de consulta a obras de Direito do Constitucional, Direito
Civil, jurisprudências, periódicos, sítios eletrônicos e revistas jurídicas. Resultados: A liberdade
de expressão sempre foi e, hodiernamente, ainda é a principal ferramenta de engajamento não
só político, mas também democrático. Entretanto, essa liberdade não é absoluta, podendo e
devendo ser limitada por outros princípios, necessitando, para tanto, da utilização do sistema
de ponderação dos valores, interesses, argumentos e princípios colidentes, como também, a
prática desses cancelamentos é uma forma de autotutela, vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro. Conclusão: A partir da presente pesquisa é possível constatar que a prática da política
do cancelamento não se trata de um meio eficaz para resolução de conflitos, uma vez que viola
direitos de personalidade e não propicia à outra parte a possibilidade de contraditório e ampla
defesa.
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Por que o Marketing Digital para
Contabilidade é importante?
Luisa Gomes de Souza Oliveira, Nathalia Gomes de Souza, Sergio dos Santos Reis(Orientador),
Mauro Guariente(Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: marketing digital; contabilidade, pandemia

Introdução: A pandemia e o distanciamento social têm promovido mudanças significativas no
modo de interação da população, principalmente na maneira em que o público consome e se
engaja com os conteúdos e plataformas sociais, muitos estão se reinventando digitalmente para
suprir suas necessidades, sejam pessoais ou profissionais, e isso tem provocado um aumento
significativo nas interações com as mídias. Pessoas procuram por serviços, produtos e soluções a
todo momento. Objetivo: Com a contabilidade não seria diferente, e o Marketing se faz importante
para uma conexão com seus futuros clientes que estão na internet. Metodologia: O Digital para
Contabilidade possibilita que os escritórios acompanhem de forma assertiva as pessoas que clicam
em seus anúncios, lê sua copy, por meio de trackers de monitoramento. Com essas métricas é
possível ver onde seus investimentos em publicidade e marketing estão chegando e quais visitas
originaram em venda. Resultados: Para bons resultados, visto que no mercado a competitividade
é grande, é preciso ter metas e definir objetivos da estratégia de Marketing, mostrar para o cliente
que pode ajudá-lo e guiá-lo até o caminho de solucionar sua dor, determinar onde quer chegar com
o Marketing Digital é fundamental. Antes de desenvolver qualquer conteúdo é preciso entender
com quem quer falar, como falar e quais são as necessidades desse cliente, ou seja, saber quem
será sua persona, e entender sobre o nicho. Conclusão: Obter o planejamento definido ajuda
manter as estratégias alinhadas ente si, quanto mais engajado mais chances de ter resultados
positivos. Trabalhar com as redes sociais é imprescindível para construir uma imagem digital e
melhorar o relacionamento com os clientes. A contabilidade que não investe no mercado digital e
fica somente em Marketing “off-line” provavelmente perderá vendas. Apoio: UNIVALE
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Redesenhando Valadares:
minimizando problemas através
da arte
Thatiana Alves Silva, Mauriane Ferreira Castro, Nayla Lopes Coelho Rocha, Elton Frederico Binda
de Castro (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: design, arte, história da arte, design gráfico, redes sociais

Introdução: O projeto Redesenhando Valadares: minimizando problemas através da arte propõe
levar ao público o conhecimento artístico e o enriquecimento de repertório cultural por meio
da rede social Instagram. Objetiva-se a partir desta plataforma trabalhar a fotografia urbana e
a manipulação de imagem a fim de criar obras de arte que intercalem a dinâmica da rua, os
problemas infraestruturais vigentes e obras de arte conceituais de diferentes épocas. E dessa forma,
provocar reflexão crítica nos próprios moradores, afim de despertar identificação, pertencimento e
consciência sobre a preservação do meio em que vivem. Objetivo: Explorar os impactos visuais
de problemas estruturais em bairros periféricos da cidade de Governador Valadares e diminuir
tais impactos de forma criativa e dinâmica. Metodologia: Foi elaborada uma pesquisa de campo,
afim de se conhecer a opinião dos moradores da cidade a respeito dos problemas infraestruturais,
bem como o descaso do poder público, e o desejo da presença de intervenções artísticas nas
localidades. Resultados: A pesquisa de campo mostrou que o projeto tem viabilidade, visto que
a intervenção artística é bem vinda e há vários problemas urbanos que podem ser explorados.
Criou-se um perfil no instagram inicialmente com 9 manipulações gráficas. O perfil já se encontra
em funcionamento. Em conjunto, foi elaborado um material impresso para ser, além de informativo,
útil. Assim, em formato de câmera fotográfica, tem a função de porta documentos. Conclusão:
Ao criar uma página virtual que traga fotografias da rua e trate de temas próximos a realidade de
moradores poderemos despertar-lhes o interesse em modificar a própria realidade. A projeção de
uma intervenção artística e a visualização de um ambiente modificado pode despertar no individuo
o gosto pelo belo e o autocuidado.
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Tecnologia e Segurança Pública
Matheus Henrique Lopes Lima, Virgínia da Costa Machado (Orientador)

Palavras-chave: comunicação, tecnologia, segurança, banco de dados

Introdução: As tecnologias de informação e comunicação se tornaram a principal fonte de trabalho
e desenvolvimento na atualidade. Quase todos os trabalhos exigem a tecnologia, seja diretamente
ou indiretamente como fonte de informação e processamento de dados em tempo real ou por
meio de nuvens de informação interligadas. A comunicação exige banco de dados estruturados,
o processamento dos dados vem sendo aperfeiçoado a cada ano e a necessidade de banco de
dados cada vez maiores vem se desdobrando ao longo dos anos. Objetivo: O presente trabalho
busca fazer análise e pesquisa com relação aos meios de tecnologia da informação utilizados
pela segurança pública, bem como criminosos e organizações criminosas conseguem se valer
da tecnologia para fraudar tais dados e utilizá-los para seus objetivos ilícitos. E, com isso,
traçar possíveis sugestões ou estratégias para minimizar ou até mesmo erradicar essa prática.
Metodologia: O presente trabalho se valerá do método da revisão bibliográfica. Resultados:
Atualmente, uma das áreas que mais se beneficiaram com essa integração de tecnologia, foram
os órgãos de segurança pública, investigações e informação em tempo real, redução de custos em
deslocamentos desnecessários, automação em processos judiciais e mais eficiência na velocidade
de informação entre os setores. Contudo, esse aparato de informações da tecnologia beneficiou
certa parte dos malfeitores, que conseguem fraudar sistemas de inteligência, desviar recursos e
fraudar processos tecnológicos capturando informações relevantes. Conclusão: A comunicação
é essencial para a incolumidade pública e o desenvolvimento de uma sociedade mais próspera.
A metodologia a ser utilizada será a da revisão bibliográfica, bem como a análise de bancos de
dados, pesquisas públicas na área criminológica. Apoio: UNIVALE
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Terceira idade e tecnologia:
necessidade de inclusão e
adaptação
Brenda de Barros Costa, Virgínia da Costa Machado (Orientador)

Palavras-chave: inclusão digital, terceira idade, informação, dificuldade.

Introdução: O mundo vive em um período de grandes revoluções e transformações cujo impacto na
vida das pessoas é muito significativo. A geração de idosos de hoje tem revelado suas dificuldades
em entender a nova linguagem e em lidar com os avanços tecnológicos até mesmo nas questões
mais básicas como os eletrodomésticos, celulares, caixas eletrônicos instalados nos bancos.
Consequentemente, aumenta o número de idosos iletrados em Informática, ou analfabetos digitais,
em todas as áreas da sociedade. Objetivo: Analisar o impacto da tecnologia na vida pessoal sob
a ótica das pessoas de terceira idade. Verificar as vantagens e as dificuldades encontradas pelas
pessoas de terceira idade no uso da tecnologia; Identificar as motivações para fazer o curso de
inclusão digital, e, verificar as mudanças que ocorreram após o curso. Metodologia: Este trabalho
segue um enfoque metodológico de natureza qualitativa e delineado pela pesquisa de campo, onde
foi entregue um questionário aos idosos concentrando-se na verificação sobre suas resistências
iniciais, seu desempenho frente à máquina (computador/telefone) e vantagens obtidas, bem como
a revisão bibliográfica. Resultados: Os resultados apresentados são que os incluídos digitalmente
adquiriram confiança, auto estima, conhecimento e maior facilidade de acesso às informações.
Pode ser observado também que as maiores dificuldades que a terceira idade encontra é achar
os programas no computador, encontrar informações no computador, manuseio do computador.
Somente alguns procuram pelo curso de Inclusão Digital para aprender usar o computador para
fins e trabalho. A maioria indicou querer aprender para uso doméstico. Conclusão: A tecnologia
é realidade diária na vida de todos. É de grande importância a inclusão digital como fator de
igualdade que gera confiança e segurança para os mais velhos. Apoio: UNIVALE
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Net-ativismo: risco ou potencial
democrático?
Daniel Álefe Gouvêia de Mello, Karinne Vieira Rodrigues

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: internet; espaço público; net-ativismo; democracia

Introdução: Em quase todos os países do mundo, sobretudo nos países desenvolvidos e
emergentes, ocorreu uma difusão em massa da banda larga (web 2.0), das redes sociais, do wi-fi e
dos dispositivos móveis. Associado ao advento da Internet, essa disseminação propiciou as bases
para a introdução de novas formas de participação e de protestos públicos nas redes digitais, de
modo tal que gerou uma ressignificação dos conceitos de espaço público e privado. Objetivo:
Abordar o surgimento da Internet na Pós-Modernidade, bem como a sua ampliação ao longo do
tempo nos países de capitalismo central. Analisar o advento da Internet no Brasil e sua relação
com o net-ativismo. Discorrer sobre o net-ativismo brasileiro, sobretudo, o MBL e suas implicações
sociais, ideológicas, políticas e econômicas. Metodologia: O presente estudo utilizou diversas
literaturas nacionais, trazendo uma abordagem interdisciplinar para a análise do net-ativismo
brasileiro. Resultados: Percebe-se, tanto em relação ao MBL, às manifestações de 2013 e às que
se seguiram, quanto em relação ao net-ativismo, que vem sendo desenvolvido nos últimos cinco
anos no Brasil uma deturpação daquilo que era tido como ideal inicialmente. Tal deturpação vai de
encontro a movimentos como a Primavera Árabe e o Movimento Zapatista. Estabeleceu-se uma
ligação direta entre a Internet e as dinâmicas culturais da “globalização neoliberal”, como força
ideológica que muda o papel e natureza dos meios de comunicação nas sociedades modernas.
Conclusão: A Internet, que neste século acaba por permear nossas vidas em diversas instâncias,
abre-nos a possibilidade de um ativismo emancipador, heterogêneo e transformador. Proporciona
um amplo espaço de debates, que contém uma enorme pluralidade, podendo ser mais eficaz do
que outras esferas públicas.
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O Direito e as novas tecnologias:
como as mídias sociais
influenciam os processos as
relações jurídicas sociais
Davi Alves Veloso, Virgínia da Costa Machado (Orientador)

Palavras-chave: evolução tecnológica, redes sociais, conflitos, desafios do direito

Introdução: A evolução da humanidade se alia a evolução da tecnologia. A cada dia o surgimento
de novas mídias sociais influenciam diretamente a maneira como os indivíduos se relacionam,
em todos os sentidos e aspectos da vida. E é inevitável a necessidade de o Direito acompanhar
todas essas mudanças e avanços. Objetivo: E esta nova realidade vem modificando a maneira
com a qual as pessoas se relacionam e o Direito é chamado a intervir quando as relações se
tornam conflituosas. E é justamente neste ponto que se desenvolve a presente pesquisa, na
análise e percepção dos comportamentos sociais contemporâneos da sociedade com a nova
lógica das redes sociais e como o Direito é instado a solucionar novos conflitos de interesses,
agora, os digitais. Metodologia: Coleta de dados por meio de pesquisa de campo e da pesquisa
bibliográfica. Resultados: Em um passado não tão distante assim para se comunicar com alguém
a única opção que se tenha era por meio de carta, o tempo se passou, e surgiu o telefone, porém,
pouco pessoas tinham acesso a esse recurso. E com mais avanços, chega-se a era digital, com
o surgimento da internet e com ela o várias mídias sociais como facebook, instagram, twitter,
WhatsAapp, Google, entre outros meios de comunicação que surgiram, recebemos hoje em dia
uma enxurrada de informação. Mas juntamente com a interação social, conflitos de interesse
também se aprimoraram, e inúmeras condutas tendentes a ofender direitos fundamentais como
honra, imagem, vida privada passaram a ser recorrentes na rede. Há uma falsa sensação de que
a internet, em especial, as redes sociais é o que se denomina de “terra sem lei”, em que não há
limites para comentários exposições de imagens, ofensas das pessoas, falsas imputações e falsas
notícias (“fake news”). Conclusão: Diante disso se faz necessário ter um olhar lógico e crítica
diante Apoio: UNIVALE
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O poder da arte, das capacidades
do designer gráfico e dos
meios de comunicação para
conscientização ambiental e
outras transformações sociais
Myllena Pontes Klippel Oliveira, Leandro Botelho de Souza, Gislene Souza, Elton Frederico Binda
de Castro (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arte, design gráfico, meios de comunicação, conscientização ambiental,
transformações sociais

Introdução: Na contemporaneidade, em que os processos sociais e suas transformações são
amparados pela centralidade da comunicação e midiatização, a arte, devido às implicações
psicológicas e culturais de suas dimensões, é capaz de convergir informações em experiências
estéticas que ultrapassam a barreira do racional e sensibilizam as pessoas, podendo ser veiculada
nas mídias a fim de promover transformações sociais, até mesmo quanto à consciência ambiental
das pessoas. Objetivo: Utilizar a arte, as capacidades do designer gráfico e os meios de
comunicação para promover conscientização e educação ambiental quanto ao descarte de lixo
para os moradores de um bairro de Governador Valadares. Metodologia: Definiu-se o conceito
e o estilo estético do projeto através de pesquisas sobre as formas mais comuns de descarte
inadequado de lixo e seus impactos, movimentos de ativismo ambiental e movimentos artísticos
que discutem problemas sociais. Resultados: Entendeu-se que a maneira mais efetiva para a
promoção de consciência e educação ambiental seria sensibilizar as pessoas mostrando as terríveis
consequências do descarte inadequado do lixo, de forma impactante, incômoda, desconfortável
e com o tom de denúncia e alerta, e que o estilo das formas, cores e tipografia do grafite poderia
servir ao propósito do projeto, já que sua história, propósito e estética estavam carregados desses
conceitos. Foram desenvolvidas artes visuais gráficas que seriam adesivadas em lixeiras que
seriam instaladas no bairro, representando consequências do descarte inadequado do lixo, além
de peças para outdoor e Instagram. Conclusão: Portanto, foi possível concluir que a associação da
arte, das capacidades do designer gráfico e dos meios de comunicação produzem uma poderosa
ferramenta capaz de promover diálogos e transformações na sociedade.
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O uso de recursos visuais no
Jornalismo Científico para melhor
compreensão da evolução das
queimadas no Brasil
Vitória Soares Oliveira, Nicky D’Cesares Moreno Lima, Jonathan Reis dos Santos, Franco Dani
Araújo e Pinto (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: jornalismo científico, recursos visuais, portal g1.

Introdução: “Amazônia em chamas? O que se sabe sobre a evolução das queimadas no Brasil?”.
As perguntas compõem o título de uma reportagem científica publicada em agosto de 2019, pelo
portal de notícias G1. Segundo o texto, o total de focos de queimada no país vem aumentando
e, em 2019, os incêndios aumentaram 82% em relação ao mesmo período de 2018. Objetivo:
Analisar a referida reportagem e identificar nela elementos do Jornalismo Científico presentes em
três textos: “Jornalismo Científico”; “A formação do jornalista científico”; e “Recursos visuais no
Jornalismo Científico”. Esses textos são utilizados na disciplina Jornalismo Científico, no curso de
Jornalismo da Univale. Metodologia: Análise da matéria do Portal G1, disponível em https://glo.
bo/2DHWpVm e análise dos três textos teóricos sobre jornalismo científico. Resultados: A análise
da matéria permitiu identificar o uso de diversos recursos do jornalismo científico, entre os quais:
texto com linguagem simples e direcionada ao público leigo; associação de termos científicos
a palavras do senso comum para melhor entendimento do assunto; as fotografias, vídeos e
infográficos presentes na reportagem mostraram-se complementares ao texto, auxiliando na
compreensão do tema abordado. Conclusão: Para melhor compreensão do tema, a reportagem
recorreu ao uso de recursos visuais, como infográficos, fotos e vídeos. Além disso, todo o conteúdo
foi dividido em blocos, cada um deles abordando subtópicos relacionados ao tema, de forma a não
deixar o texto muito denso. Nesse sentido, a reportagem cumpriu seu papel ao usar elementos
capazes de decodificar um conteúdo científico, tornando-o acessível e compreensível ao público
leigo. Apoio: UNIVALE
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Desenvolvimento de um aplicativo
para gestantes
Jessiane dos Santos, Thaynara Ribeiro Vale, Karollyne Bélo de Paula Germano, Aline Valeria de
Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: inovação tecnológica, gestante, assistência de saúde

Introdução: O termo inovação é relacionado a prática de inovar. Tal ato, é eficaz no mundo da
tecnologia onde as mudanças são constantes, sendo necessário a adoção da inovação tecnológica
como estratégia para possuir um perfil autêntico no mercado, aumentando o crescimento e
destaque no ramo de negócios. Objetivo: Apresentar proposta de construção de aplicativo que
colabore para qualidade na assistência prestada para gestantes e puérperas nos serviços de
saúde, de forma inovadora. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência acadêmica na
disciplina Biotecnologia e Inovação no curso de Enfermagem de uma Universidade privada do
leste mineiro, no primeiro semestre de 2020, com proposta de criar um produto inovador para
atender as vulnerabilidades de saúde. Resultados: A gravidez gera inúmeras alterações física,
biológica e social, que influenciam na absorção de informações inerentes ao período. A proposta
é criar um aplicativo acessível que atenda as demandas de assistência às mulheres no período
gestacional e puerpério, com informações de esclarecimento às dúvidas mais frequentes, como:
vacinas, importância e número mínimo de consultas pré-natal, mitos e verdades, relação sexual
durante a gravidez, riscos e patologias gestacionais, orientações de consultas, alimentação da
gestante, tipos de parto, acompanhamento e cuidado no puerpério, higiene pessoal e aleitamento
materno. As informações geradas seguem protocolos ministeriais e municipais que favoreça as
diretrizes da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Conclusão: O método escolhido mostrou-se eficaz
na elaboração do protótipo, despertou a criatividade, senso crítico e reflexivo e ainda possibilitou
a participação ativa dos acadêmicos no direcionamento das competências e habilidades que
referem-se a inovar e informar. Apoio: UNIVALE
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Mediações entre realidade e
ficção na série “You”
Felipe Costa Ribeiro, Rildo Flankin Oliveira Batista, Paulo Eduardo Andrade, Manoel Assad
Espindola

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: representação, atores sociais, ficção

Introdução: Os avanços tecnológicos e digitais têm colaborado para a transformação sociocultural
dos indivíduos. A compulsão em alimentar as redes sociais pode fazer com que o indivíduo seja
surpreendido negativamente ao compartilhar informações confidenciais, o que posteriormente pode
colocá-lo à mercê do stalking. Objetivo: Percebe-se que a sociedade contribui para desenvolver
a linguagem visual que é por ela definida, da maneira que se vê, na qual interpreta e compartilha.
As ferramentas sociais também auxiliam no processo, pois para cada tipo de representatividade
existe um método de veiculação, como será recebido, cabendo ao indivíduo compreender o que
é inserido em cada contexto cultural. Metodologia: Para o desenvolvimento deste trabalho,
realizou-se uma análise de conteúdo sobre a apresentação da série “You”, de gênero drama e
suspense, exibida pelo serviço de streaming online (on-demand), Netflix, com classificação etária
para maiores de 16 anos. Resultados: Na perspectiva na trama, o real e o virtual encontramse interligados nas situações em que o stalkeamento é praticado em diversos momentos pelo
personagem Joe. Suas ações o levam a atos cada vez mais severos, a fim de proteger a garota.
Embora a obra se desenvolva em torno da protagonista, pequenos atos como a invasão de
privacidade, presentes nos episódios, passam despercebidos aos telespectadores, quando estes
se encontram familiarizados com as ações do ator. Conclusão: A partir das análises propostas
para o desenvolvimento do presente trabalho, foi possível perceber por meio dos autores e das
obras utilizadas, o quão os atores sociais estão vulneráveis às redes sociais e à mercê de stalkers
de plantão nas redes. A série “You” aborda questionamentos sobre até onde vão as atitudes do
indivíduo envolvido em um relacionamento obsessivo. Apoio: UNIVALE
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Memorial Descritivo: Campanha
de Prevenção à Violência Contra a
Mulher
Felipe Costa Ribeiro, Rildo Flankin Oliveira Batista, Paulo Eduardo Andrade, Manoel Assad
Espindola (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: campanha publicitária, violência, mulher, stalkeamento, delegacia

Introdução: A violência contra a mulher não é novidade na sociedade. Os maus tratos à
figura feminina mostram-se presentes em todas as fases históricas, quando comparada à
representatividade masculina, que por meio do machismo remete à violência física. Sendo que a
violência psicológica, muitas vezes não é levada em conta, principalmente por não ser facilmente
identificável, levando a um sentimento de culpa e em alguns casos, a vítima tende a justificar as
atitudes do agressor. Objetivo: A finalidade surgiu da necessidade de despertar o empoderamento
da mulher a vencer os desafios vivenciados em situação de violência, com possibilidade de
recomposição psíquica e emocional. Observou-se a necessidade de proporcionarmos à Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher, uma campanha de prevenção. Metodologia: Após o
briefing, tivemos o brainstorm onde pudemos colocar as ideias na mesa e planejar todas a possíveis
fontes de veiculações, mídias online e offline com o intuito de dar um reforço para a campanha,
e com isso, traçar estratégias que pudessem de forma eficaz e assertiva, ir de encontro a este
público-alvo ainda assim, atingir uma parcela do público masculino. Resultados: Mostramos a
todas as mulheres da cidade e/ou por onde a mensagem for veiculada, que diante dos abusos,
agressões físicas e psicológicas vivenciado no seu cotidiano, elas têm voz e além disso, um órgão
que estará sempre presente e ao dispor, no que ela precisar ao fazer uma denúncia. Conclusão:
Dessa forma, este projeto teve o objetivo de mostrar a todas as mulheres da cidade e/ou por onde
a mensagem for veiculada, que diante dos abusos, agressões físicas e psicológicas vivenciado no
seu cotidiano, elas têm voz e além disso, um órgão que estará sempre presente e ao dispor, no
que ela precisar ao fazer uma denúncia. Apoio: UNIVALE

576

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A importância da tecnologia na
história: uma análise do trabalho
e das novas profissões
Alex Junio Ferreira Damas, Virgínia da Costa Machado (Coorientador)

Palavras-chave: tecnologia, trabalho, novas profissões, evolução.

Introdução: Com a função primária de aprimorar nossas limitações e tornar o universo mais
perceptível do que demanda aos nossos sentidos, a tecnologia vem se mostrando ainda mais
necessária para evolução do homem tanto em âmbito social, cultural, político, econômico e
outros. Objetivo: O presente trabalho objetiva percorrer a evolução da tecnologia e as principais
transformações ocorridas em razão das suas inovações especialmente no âmbito dos ambientes de
trabalho e as novas profissões que foram surgindo com o avanço tecnológico. Metodologia: Será
utilizada a revisão bibliográfica. Resultados: Muitas vezes utilizada como um processo científico,
aplicado através de métodos e princípios, para estabelecer determinada função, ou facilitar um
processo já existente, a tecnologia também é utilizada para criar instrumentos que auxiliam no
dia a dia, como uma forma mais perceptível de sua importância. Desde os tempos antigos essa
importância tecnológica já era algo notório, como a simples utilização do fogo, a invenção da escrita
ou da roda. Logicamente com o passar do tempo, essa importância vem tomando novas formas,
como a invenção da pólvora no século IX, Os Princípios da Administração Científica em 1911 e a
Bomba Eletromecânica em 1939. No mercado de trabalho, a medida em que a tecnologia evolui,
novas profissões são criadas e outras extinguidas. Segundo a Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE), estima-se que, 65% alunos que hoje cursam o fundamental,
em 2030, trabalharão com profissões que ainda não existem. Conclusão: As formas de perceber
a importância ou influência da tecnologia é ilimitada, tendo em vista que se encontra em todos os
lugares, a ponto de nos tornar dependentes da mesma, mas a análise sobre as novas perspectivas
de trabalho em razão da tecnologia, são de grande importância.
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Da invisibilização social
à narrativa humanizada: a
cobertura da mídia nos casos dos
sequestros dos ônibus 174 e 2520
Lethícia Dias de Souza, Franco Dani Araújo e Pinto (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: jornalismo; narrativa humanizada, mídia.

Introdução: No dia 12 de junho de 2000, o ônibus da linha 174 foi sequestrado por Sandro do
Nascimento, no Rio de Janeiro. O jovem de 21 anos foi asfixiado e morto por policiais militares ao
fim do sequestro. No dia 20 de agosto de 2019, Willian Augusto da Silva, 20, sequestrou um ônibus
da linha 2520, que fazia o trajeto Rio-Niterói. Ele também foi morto pela Polícia Militar. Objetivo:
Analisar as coberturas midiáticas dos dois sequestros e comparar os posicionamentos assumidos
pelos jornalistas. Metodologia: Estudo de caso a partir da análise de reportagens sobre os dois
sequestros publicadas em quatro veículos de comunicação: Jornal do Brasil, O Globo, Estado de
S. Paulo e Folha de S. Paulo. A análise compreende um recorte temporal de sete dias a contar
da data de cada sequestro, num total de 43 reportagens. Resultados: No sequestro ocorrido em
2000, Sandro foi morto a caminho do hospital. Antes de o fato se tornar público, os veículos de
comunicação analisados se referiam e ele como “bandido”. Após a descoberta da causa da morte
de Sandro e de que, quando ainda criança, ele havia sobrevivido àquela que ficou conhecida
como Chacina da Candelária (1993), a narrativa da mídia mudou, mostrando-se mais humanizada
e empática a Sandro. Por meio desta análise, verificou-se reflexos dessa mudança na cobertura
midiática em relação ao sequestro ocorrido em 2019, no qual Willian foi morto por um atirador
de elite. Conclusão: Em ambos os casos, o Jornalismo falhou. Mesmo com a experiência que
envolveu a linha 174, os profissionais ainda não priorizam uma análise profunda e uma narrativa
que demonstre conhecer e respeitar a história dos personagens da vida real. Falta sensibilidade
e ética para compreender a individualidade dos seres humanos que compõem as narrativas
jornalísticas.
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Da prisão ao controle das mídias
sociais
Isabela da Silva Freitas, Ian Portes Reis Dantas, Joao Marcos Parreira Mendonca (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: as relações sociais se modificaram pela ação de um choque gerado pelo controle
das mídias e tecnologias sobre as pessoas que nos retiram de nos.

Introdução: Segundo Canclini um teórico argentino as influencias das redes sociais é um caminho
sem volta, e diz ainda que ter tanta informação sem ter controle não é algo a se festejar. Afinal
assim como a eletricidade que faz nosso coração bater é essencial, tudo em excesso faz pode
matar, como o corpo humano ao ser atingido por um raio que deixa marcas eternas ou pode
até matar. Objetivo: Relatar que as transformações podem trazer diversas consequências ao
ser humano. Elas podem unir as pessoas, separa-las, transforma-las em alvo de piadas fazendo
se suicidar, entra em depressão ou outros. E criar um para raio para direcionar e permitir que
controlemos esse raio de informações para tomamos o controle sobre nossos corações e vidas.
Metodologia: Fazer as pessoas encararem o excesso de tecnologia como uma ferramenta e
não algo para deixamos nós controlar e leva-las a isso. Resultados: A comunicação de todo
o mundo ficou saturada de histórias sobre como a tecnologia está destruindo o modo de vida,
com os algoritmos secretos das mídias a determinarem como vemos o mundo, torna-se cada vez
mais difícil tomar decisões conscientes, o que os filósofos consideram como a dimensão básica
do livre-arbítrio. Na era digital, o maior perigo não é que a tecnologia ponha as sociedades cada
vez mais em confronto uma com a outra e sim na criação de uma distopia. Conclusão: Devemos
resgatar as pessoas desse choque a invadi-las de informações e faze-las recobrar a consciência.
Recuperar o controle sobre si, liberta-las dessa prisão midiática através de suas próprias escolhas
pela vida como ela é e não ditada por algo que nós deveríamos controlar. Que devemos nós tornar
os controladores desse meio de informação e influencia e agir por conta própria, com o nosso livre
arbítrio e libertamo-nos das influencias do mundo digital. Apoio: UNIVALE
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Desenvolvimento de painel
sinalizador para prevenção de
lesão por pressão
Patrícia de Matos Silva, Nayara Soares Grilli Souza, Samuel Lourenço de Souza, Tania Roberta da
Silva, Aline Valeria de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: enfermagem, cuidados de enfermagem, lesão por pressão,

Introdução: A Lesão por Pressão (LPP) está associada a causas multifatoriais com incidência
considerável em pacientes hospitalizados e acamados. A prevenção que inclui a mudança de
decúbito, é descrito como uma das principais medidas de controle e está incluída nas metas
e aliança internacional para a segurança do paciente. Objetivo: Apresentar proposta inovadora
de construção de painel sinalizador de mudança de decúbito que colabore para qualidade na
assistência prestada aos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. Metodologia:
Trata-se de um relato de experiência acadêmica na disciplina Biotecnologia e Inovação no
curso de Enfermagem da Universidade Vale do Rio Doce, no primeiro semestre de 2020, com
proposta de criar uma inovação tecnológica que contribua no processo de prevenção às lesões
por pressão. Resultados: Pacientes que se encontram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
são mais vulneráveis a desenvolver LPP, em detrimento a fatores intrínsecos e extrínsecos como
às condições clínicas, imobilidade no leito, idade e estado nutricional. A proposta inovadora foi
baseada na construção de um painel sinalizador de atenção visual e auditiva para profissionais de
enfermagem que atuam diretamente nos cuidados aos pacientes com risco para LPP. O alarme
deverá alertar a equipe para a mudança de decúbito a cada duas horas, conforme recomendações
internacionais, garantindo a qualidade da assistência e redução de danos decorrentes da LPP.
Conclusão: O painel sinalizador surge como uma proposta inovadora, criativa com repercussão na
qualidade da assistência de pacientes vulneráveis a LPP, além do apoio a equipe de enfermagem
na organização do processo de trabalho. Torna-se imprescindível a inclusão de outras ciências na
implementação da proposta inovadora.
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A contabilidade e modernidade:
reconstrução e o novo conceito
digital
Moises Tadeu Fernandes Mendes, Sergio dos Santos Reis (Orientador), Mauro Guariente
(Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: contabilidade, internet, marketing digital.

Introdução: A nova era tecnológica dos mercados, onde as organizações têm buscado
incansavelmente um lugar adequado entre os planos estratégicos e suas otimizações para estar em
equilíbrio tanto satisfazendo a si mesma alcançando suas receitas, mas também proporcionando
ao mercado um adequado serviço eficaz. Objetivo: Apontar as mudanças digitais contábeis ao
decorrer da evolução digital, e a adaptação que vive pela pandemia COVID-19. Metodologia:
Pesquisa exploratória com base em textos, artigos nos weblogs, e visita para registro em uma
organização contábil. Resultados: Constatou-se que as pequenas contabilidades gerenciais tem
sido alvo de grandes franquias tanto na contratação para a prestação de serviço, quanto retira-los
do mercado de trabalho. Esse motivo é um fato muito comum quando a contabilidade se mantem
estagnada a não ampliar a sua carteira de clientes porque tem uma visão de que não precisa mais
de novos parceiros ou contratos mantendo o conservadorismo de antigamente, em simplesmente
ser um ” guarda livros”. Conclusão: Faz-se necessário em descobrir quem é seu cliente, conhecer
seu público-alvo, criar planos e metas estratégicas, cada momento conhece-los ainda mais. De
fato, volta-se a um velho ditado: “Aquilo que não é visto, não é lembrado”, e enaltecendo esse dizer
é preciso uma identidade de marca, onde se possa atrair novos negócios e superar expectativas
abrindo portas a uma era digital que sob um simples clique podemos obter novos relacionamentos
obtendo novos clientes, gerando receita, concretizando solidez e potencializando lucros.
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A expansão do vocabulário da
língua inglesa usado pela mídia
em tempo de pandemia do COVID19
Sonia Maria Simoes Bianchini

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: língua inglesa, variação linguística, mídia

Introdução: O acesso à conectividade tecnológica, a inclusão digital e a mídia no contexto social
são fatores que vêm contribuindo para a expansão de diversos termos da língua inglesa no Brasil.
Esses termos já eram usados pelos professores de língua inglesa, porém com o advindo da
pandemia do COVID- 19 percebemos que mesmo os linguistas brasileiros favoráveis ao uso da
língua portuguesa, que não aceitavam e criticavam a influência da língua inglesa, tiveram que
usá-los. Objetivo: O presente estudo propõe refletir sobre a influência da língua inglesa que antes
era velada, mas que com a pandemia infringiu barreiras de estereótipos e preconceitos de nossa
sociedade e se fez presente através das redes sociais. Metodologia: Pesquisa bibliográfica em
jornais e periódicos nos bancos de dados SCIELO, GOOGLE e biblioteca da Universidade Vale do
Rio Doce. Resultados: Percebe-se que não há restrições para o uso da língua inglesa nas diversas
práticas comunicativas por meio das redes sociais via computador, smart phones, televisões
e tantos outros meios de comunicação, nos quais as informações reais são trocadas de forma
imprevisível. Não obstante, nota-se que houve a expansão do vocabulário desse idioma sem dar
importância aos paradigmas da pronúncia e da gramática normativa, obtendo uma fala autêntica
e criando modelos de linguagem que atendem aos interesses da mídia. Conclusão: Cumpre-se
ressaltar que o uso do vocabulário da língua inglesa pôde, desta vez, extrapolar barreiras e se fez
presente em todo lugar do Brasil, e foi determinante para levar a comunicação no momento de
pandemia às diferentes classes sociais e agora seu desuso poderá jamais ser ignorado.
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Usos e apropriações do
facebook ASUGOV/GV por
sujeitos comunicantes surdos
na perspectiva da cidadania
comunicativa
Sonia Maria Queiroz de Oliveira

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: facebook, cidadania comunicativa, usos e apropriaçoes

Introdução: O estudo é alicerçado em discussões relativas às mídias digitais, aos sujeitos
comunicantes surdos, aos usos e apropriações e à cidadania comunicativa. Objetivo: Analisar
e compreender como se realizam os usos e apropriações da Rede Social Facebook Asugov GV
por sujeitos comunicantes surdos Metodologia: A metodologia adotada é de cunho descritivo
e analítico, com a abordagem transmetodológica (MALDONADO, 2012). Resultados: Fase
exploratória: mapeamento dos ambientes físico e digital. Fase sistemática: observação participante
(física e virtual), entrevistas em profundidade com os sujeitos comunicantes surdos asugovianos.
Conclusão: A partir das produções sociocomunicacionais físicas e virtuais, midiáticas dos sujeitos
comunicantes surdos asugovianos partícipes dos cenários concretos investigados (Rede social
Facebook, entrevistas em profundidade), os resultados da pesquisa apontam que vida midiática
dos sujeitos comunicantes surdos e Asugov apresentam–se em uma aparente simplicidade e em
uma constante construção entre: o intercâmbio social e suas práticas (uso dos recursos existentes
na plataforma entre outros) e consciência individual e seus processos (participações na associação
e participações continuativas ao dialogo imagético proposto nas postagens). O estudo aposta
que, mesmo tendo considerados os processos sociocomunicacionais realizados na rede social
Facebook e de forma presencial na Asugov como processos tímidos, esses apontaram a existência
do exercício de uma cidadania formal reconhecida aos padrões legais (exercício de direitos:
liberdade de expressão, livre associação, entre outros). Contudo penso que, a informalidade das
condições dialógicas realizadas no perfil Asugov GV (ausência e/ou inatividade de administração),
ainda assim deixa registrar que lutas que estão sendo travadas.
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ST 19. Aspectos Epidemiológicos,
Clínicos e Diagnósticos das
Doenças Endêmicas na Região
Vale do Rio Doce

Proponentes: Pedro Henrique Ferreira Marcal, Rosemary Souza Ferreira, Thalisson Artur Ribeiro
Gomides
Ementa: Demonstrar como o conhecimento epidemiológico e clínico pode contribuir para o
controle de doenças historicamente endêmicas na região Leste de Minas Gerais. A pesquisa pode
contribuir para proposição de políticas públicas que melhorem a condição de indivíduos afetados
pelas doenças, além de permitir a implantação de novas propostas de diagnóstico inovadores
através de testes específicos relacionados á biologia molecular e imunologia. Esta sessão visa
a discussão e reflexão de temas como: diferentes formas de pensar saúde; como promover a
saúde; o modelo biomédico e a determinação social da doença; a influência das relações sociais
na constituição dos modelos de saúde e sobre as diferentes formas de pensar o processo saúdedoença; alinhamento dos aspectos sociais à questões clinicas e diagnósticas da região do Vale do
Rio Doce, estabelecendo a relação existente entre a organização e cultura social com o processos
que levam a manutenção da endemia de determinadas doenças.
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Estudo da percepção e dos
aspectos sociodemográficos de
indivíduos com esquistossomose
residentes em área endêmica
Luana Dias Santiago, Thalisson Artur Ribeiro Gomides (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: esquistossomose, perfil sociodemografico, area endêmica

Introdução: A esquistossomose é uma doença infectoparasitária, de curso crônico, considerada
um grande problema de saúde pública no Brasil, apresentando-se de forma endêmica no
distrito mineiro de Chonim, no município de Governador Valadares. Nesse sentindo, a análise
do perfil sociodemográfico torna-se um instrumento de pesquisa e diagnóstico que contribuem
para o entendimento da realidade social e para a promoção de educação em saúde. Objetivo:
Analisar os aspectos sociodemográficos e identificar possíveis fatores de risco entre os indivíduos
infectados pelo S. mansoni residentes em Chonim, distrito de GV/MG. Metodologia: Estudo
observacional transversal, ocorrido entre 2016 e 2017. Realizada avaliação parasitológica de 1876
indivíduos residentes no distrito de Chonim através do método de Kato-katz, cujo os indivíduos
que apresentaram resultado positivo (64) foram submetidos ao questionário sociodemográfico,
onde foram analisados pelo programa Prisma (qui quadrado, p<0,05). Resultados: Observou-se
que entre os 64 indivíduos infectados, 64% (n=41) tinham entre 21 a 60 anos, sendo essa a faixa
etária predominante. O ato de usar o córrego mostrou-se como um fator de risco para a doença
sendo 54,7% (n=35) indivíduos infectados que usam a água do córrego, e 45,3% (n=29) não, entre
os que usam, 48,6% (n=17) usa para pescar, 37,1% (n=13) nadar, 28,6% (n=10) tomar banho.
Em relação entre escolaridade e infecção ter ensino médio completo mostrou fator protetor, por
82,8% (n=53) indivíduos infectados não possuirem e 52,6%(n=10) possuirem. Conclusão: Com
isso, destaca-se a relevância da utilização de medidas de controle aos fatores de risco ambientais
e educacionais identificados, com atuação específica de planejamento, organização dos cuidados
e serviços de saúde, na tentativa de reduzir novos casos de esquistossomose no distrito. Apoio:
UNIVALE
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Características
sociodemográficas de contatos
domiciliares de pacientes com
hanseníase residentes em
Governador Valadares e região
Thais Daiane de Morais Souza, Daisy Cristina Monteiro dos Santos, Eloisa Helena Medeiros
Cunha, Jessica K Fairley, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: hanseníase, contato domiciliar, perfil sociodemográfico

Introdução: Embora curável, a hanseníase ainda está associada a preconceitos, estigmas sociais,
relacionados à morte e mutilação, representando um problema de saúde pública. Em 2018 a
prevalência da hanseníase foi de 184.212 casos (0,24 casos por 10.000 habitantes), com 208.619
casos novos (2,74 casos novos por 100.000 habitantes), onde, 96% foram notificados em 23
países, incluindo o Brasil. Objetivo: Avaliar o perfil sociodemográfico de contatos domiciliares
de pacientes com hanseníase em Governador Valadares e região. Metodologia: Aplicou-se
um questionário-estruturado aos 66 contatos participantes do estudo, após assinatura do TCLE
aprovado pelo CEP/UFJF. Resultados: Após análise das respostas obteve-se os seguintes dados:
64% dos participantes do grupo são do sexo feminino; idade entre 7 e 79 anos; 50% declararam
possuir cor de pele parda, 27% branca, 12% cor preta, 2% amarela. Em relação à escolaridade
62% possuem ensino fundamental, 24% ensino médio, 11% nunca estudou e 3% ensino superior;
65% residiam em zona urbana. Em relação ao estado civil 53% eram casados, 43% solteiros, 2%
divorciado e 2% viúvo. Quando questionados sobre a hanseníase 64% dos participantes relataram
não saber “como se pega” e 42% dizem não conhecer os sintomas. Conclusão: Observou-se
que o grupo do estudo apresenta idade variada, cor de pele majoritariamente parda, com baixa
escolaridade. Ressalta-se que os participantes mostraram desinformação sobre a doença, o que
chama atenção para o sistema de saúde pública no sentido de implementar as campanhas de
prevenção e educação em saúde especialmente no caso da hanseníase. Certamente as atividades
de busca ativa contribuem para auxiliar no controle da doença, evitando o diagnóstico tardio e o
desenvolvimento de incapacidades. Apoio: FAPEMIG/UFJF-GV/ EMORY UNIVERSITY/ATLANTA/
USA.
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Avaliação do perfil
socioeconômico de contatos
domiciliares de pacientes com
hanseníase residentes em
Governador Valadares e região
Daisy Cristina Monteiro dos Santos, Thais Daiane de Morais Souza, Eloisa Helena Medeiros
Cunha, Jessica K Fairley, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: hanseníase, contato domiciliar, socioeconômico

Introdução: Hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae,
acometendo pele e nervos. Em 2019 relatou-se 28.660 casos novos no Brasil. Estudos mostram
que indivíduos consanguíneos de casos-índice que convivem por meses ou anos, na mesma
casa (contatos) têm maior risco de desenvolver a doença. Portanto, é importante acompanhar tais
indivíduos, para a intervenção precoce e, assim, auxiliar no controle da doença. Objetivo: Avaliar
perfil socioeconômico de contatos domiciliares de pacientes com hanseníase em Governador
Valadares e região. Metodologia: Aplicou-se um questionário-estruturado aos 66 contatos
participantes do estudo, após assinatura do TCLE aprovado pelo CEP/UFJF. Resultados: Entre
os 66 contatos avaliados, 95% não apresentaram lesões suspeitas de hanseníase; 62% possuíam
renda familiar de 1 a 3 salários mínimos (SM), 27% menor que um SM, 9% entre 3 e 5 SM.
Em relação à escolaridade, 62% possuíam ensino fundamental, 24% ensino médio e apenas 3%
ensino superior. Em relação ao local de moradia, 65% residiam em zona urbana, sendo que 79%
declararam ter esgoto encanado, 4% sem encanamento, 2% não há esgoto, 15% fossa. Em relação
à fonte de água dos participantes, 72% relataram possuir água encanada, 2% água de córrego,
24% água de poço. Conclusão: Observou-se que o grupo estudado possui renda e escolaridade
baixas, o que condiz com o perfil populacional acometido por doença considerada negligenciada.
Apesar da maioria relatar possuir água e esgoto encanados, muitos participantes do estudo
ainda fazem uso de água de poço e de fossa. Ressalta-se a importância do acompanhamento
de contatos, especialmente estes que apresentaram baixas condições socioeconômicas de
sobrevivência e fazem parte de um grupo de risco para hanseníase.Apoio: FAPEMIG/UFJF-GV/
EMORY UNIVERSITY/ATLANTA/USA.
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Avaliação clínica de pacientes
com hanseníase atendidos no
CREDEN-PES/SMS/GV
Rubia Gabriela Fernandes Salgado, Marcos Daniel Silva Pinheiro, DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Victor de Lima Rodrigues, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: hanseníase, diagnóstico precoce, grau de incapacidade

Introdução: A hanseníase é uma doença negligenciada, de evolução lenta e apresenta diferentes
formas clínicas o que dificulta o diagnóstico. A busca de diversos métodos para o diagnóstico
precoce tem sido incentivada pela OMS. Objetivo: Avaliar as manifestações clínicas de pacientes
com hanseníase e propor métodos imunológicos e moleculares para auxiliar no diagnóstico.
Metodologia: Foram avaliados 2 casos, o primeiro apresentando perda de sensibilidade e
presença de nódulos no corpo. O segundo, além de perda de sensibilidade, apresentou a
formação de placas. Após o exame clínico os pacientes foram encaminhados para a coleta de
sangue e raspado dérmico. Projeto aprovado pelo CEP/UFJF - CAAE: 56863016.6.1001.5147.
Resultados: O primeiro indivíduo foi do sexo masculino, 66 anos, pintor aposentado, residente em
Gov. Valadares, cujo exame de baciloscopia resultou em um Índice de 2,75. O segundo, também
do sexo masculino, 58 anos, solteiro, serviços gerais, residente em Gov. Valadares, apresentou
índice baciloscópico de 3,5. Os dois casos confirmados com a forma Multibacilar. Na entrevista
ambos negaram contato anterior com portadores de hanseníase. Relataram o aparecimento de
sintomas em aproximadamente 18 meses, o primeiro caso, e 48 meses, o segundo caso. Importante
ressaltar que o grau I de incapacidade foi verificado no primeiro caso e grau II no segundo caso.
O sangue foi processado e acondicionado para realização dos testes imunológico (dosagem
de anticorpos e citocinas) e moleculares (qPCR). Conclusão: Torna-se imperativo a busca de
métodos de diagnóstico precoce na hanseníase o que pode ser constatado pelo desenvolvimento
de incapacidades na medida em que o diagnóstico clínico se torna tardio. Apoio: FAPEMIG
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Acompanhamento de contatos de
Hanseníase e sua interação com
os casos índices
Daisy Cristina Monteiro dos Santos, Thais Daiane de Morais Souza, Eloisa Helena Medeiros
Cunha, Jessica K Fairley, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: hanseníase, contato domiciliar, classificações.

Introdução: Uma estratégia para o controle da hanseníase, além do diagnóstico e tratamento
precoces, envolve o monitoramento dos contatos domiciliares e sociais por meio da avaliação
dermatoneurológica. A vigilância de contatos objetiva identificar casos novos entre aqueles que
convivem ou conviveram, de forma prolongada com um caso de hanseníase, caso índice (CI). A
classificação operacional da hanseníase é feita para fins de tratamento quimioterápico, dividindose em paucibacilares (PB), até 5 lesões de pele e multibacilares (MB), mais de 5 lesões. E a
classificação de Madrid inclui: Indeterminados e Tuberculóides, considerados PB; e os Dimorfos e
Virchovianos, considerados MB. Objetivo: Analisar o perfil clínico de casos índices de hanseníase
e os riscos para contatos domiciliares. Metodologia: Foram incluídos 66 contatos que concordaram
em participar da pesquisa. Um questionário pré-estruturado aprovado pelo CEP/UFJF foi aplicado.
Resultados: De acordo com a análise dos dados observou-se que 73% dos entrevistados tiveram
contato com um CI; 14% com dois CI e 6% com três ou mais CI. Quanto à classificação operacional,
53% dos CI eram MB e 26% PB. Ao analisar as formas clínicas, 33% dos CI apresentavam a forma
dimorfa, 20% virchoviana, 14% indeterminada e 12% tuberculóide. Conclusão: A maior parte dos
contatos do presente estudo convivem com um ou dois CIs, confirmando o risco de transmissão
da doença. Outro resultado de grande relevância é que a maioria dos CIs são pacientes MB,
que apresentam maior tendência de transmitir a doença. O monitoramento desses contatos é
necessário para auxiliar na interrupção da cadeia de transmissão da hanseníase.Apoio: FAPEMIG/
UFJF-GV/EMORY UNIVERSITY/ATLANTA/USA.
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Desenvolvimento de aplicativo
para auxiliar o diagnóstico da
hanseníase utilizando inteligência
artificial
Gabriel Ayres Lopes, Márcio Luís Moreira de Souza, Alexandre Castelo Branco, Jessica K Fairley,
Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: hanseníase, inteligência artificial, sinan

Introdução: A hanseníase é uma doença negligenciada causada pelo Mycobacterium leprae.
Índia e Brasil são os países com maiores taxas de detecção, revelando a necessidade de buscar
ferramentas mais adequadas para o controle da doença. Objetivo: Utilizar o banco de dados do
SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) relativo à hanseníase na construção de
um aplicativo web para auxiliar os profissionais de saúde na classificação operacional da doença.
Metodologia: Os dados de hanseníase de 2014 a 2018 foram extraídos do SINAN e tratados
considerando o Guia Prático de Hanseníase. As inconsistências foram removidas e os dados
processados foram utilizados para treinar uma inteligência artificial (IA) a classificar os pacientes
em Paucibacilar (PB) e Multibacilar (MB), utilizando-se o algoritmo randomForest. Resultados:
O mapeamento da incidência de hanseníase no Brasil durante o período analisado mostrou um
grande número de casos na região centro-oeste em 2014, tornando-se ainda maior em 2018,
principalmente no estado do Mato Grosso. Alguns municípios apresentaram mais de 80% das
informações registradas no SINAN com inconsistências. De um total de 21.047 inconsistências
detectadas, a principal foi a incoerência entre forma clínica (Classificação de Madrid) e classificação
operacional (PB e MB). 77.628 dos casos registrados não possuíam todas as informações
solicitadas pelo SINAN. O modelo de IA utilizado apresentou 93,97% de sensibilidade e 87,09%
de especificidade. Conclusão: O aplicativo proposto foi capaz de reconhecer padrões no banco
de dados do SINAN e classificar os pacientes em PB ou MB com boa precisão. Entretanto, esse
aplicativo ainda precisa ser validado. Apoio: UFJF, Emory
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Características e prevalência de
resistência antimicrobiana por
bactérias uropatogênicas em
idosos na cidade de Governador
Valadares, Minas Gerais
Marcus José Silva, Yuri Garcia Dutra Souza

Palavras-chave: infecções do trato urinário, escherichia coli, geriatria, resistência antimicrobiana,
epidemiologia

Introdução: Uma das patologias mais comuns em geriatria são as infecções do trato urinário (ITU).
O aumento da resistência antibiótica é de grande preocupação mundial e para a saúde dessa
população. Objetivo: Trata-se de um projeto de estudo transversal retrospectivo, com os objetivos
de determinar a prevalência de resistência antimicrobiana por bactérias uropatogênicas em um
grupo de idosos na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, e descrever as principais
características sociodemográficas, histórico de doenças, internações e uso de medicamentos
nessa população, bem como os agentes etiológicos das ITU e antibióticos aos quais apresentam
resistência e sensibilidade. Metodologia: Após submissão do projeto e aprovação pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
será enviado a dois hospitais e dois consultórios médicos particulares para solicitar a utilização
de dados sociodemográficos, clínicos e laboratoriais em prontuários de pacientes com mais de 60
anos e histórico de ITU em um período de cinco anos. Serão utilizados métodos descritivos e testes
estatísticos de regressão linear múltipla e de Wilcoxon-Mann-Whitey para associação dos fatores
de risco com o aumento da resistência antimicrobiana. Os fatores de risco serão classificados
em: idade, sexo, renda, histórico de ITU, antibióticos, bactérias resistentes, hospitalização e
doenças anteriores, capacidade de deambulação e atividades instrumentais de vida diária (AIVD).
Resultados: Os resultados serão apresentados em quadros, tabelas, gráficos e análises descritivas.
Conclusão: Diante da necessidade de implementação de medidas preventivas e de vigilância em
saúde e resistência antimicrobiana em idosos com ITU, são necessários mais estudos para a
construção de indicadores que contemplem a complexidade dessa população.
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Migrantes portadores de
hanseníase ou em tratamento e a
precariedade da saúde no retorno
Lia Francisco Paiva Baia, Sueli Siqueira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: migração, hanseníase, saúde, estados unidos, Governador Valadares

Introdução: Governador Valadares caracteriza-se por ter fluxo migratório para os EUA desde
os anos de 1960. Além disso, a região apresenta histórico de endemicidade para hanseníase,
apresentando 93 casos diagnosticados apenas em 2019. Objetivo: Verificar os cuidados com a
saúde no país de destino e as condições de saúde no retorno de portadores de hanseníase nos
fluxos migratórios entre Governador Valadares e os EUA, no período de 1999 a 2019. Metodologia:
Os dados foram coletados através de levantamento de dados epidemiológicos no CREDENPES e entrevistas semiestruturadas com emigrantes retornados dos Estados, portadores ou em
tratamento. Utilizou-se a técnica de amostragem “Bola de neve” para localização dos participantes
do estudo. Foram realizadas 15 entrevistas em profundidade com emigrantes portadores de
Hanseníase e familiares. Dentre os participantes 12 estavam no estado de observação, mas já
tinham tomado a última dose, 3 abandonaram o tratamento antes da penúltima ou última dose
para emigrar. Resultados: Os dados coletados demonstraram que tinham conhecimento da
importância do tratamento, contudo o desejo de emigrar e a melhoria do estado geral da saúde foi
a justificativa para emigrar. Durante o tempo de emigração não realizaram cuidado específico em
relação a saúde, tendo como principal justificativa a falta de tempo e o desconhecimento sobre
como proceder, tendo em vista que não disponibilizavam de serviços específicos de atendimento
no destino. Conclusão: Os dados permitem destacar que no país de destino os cuidados com a
saúde são negligenciados, por falto de acesso ao sistema de saúde, tempo e recursos financeiros.
A interrupção do tratamento e a falta de cuidados específicos no país de destino agravam a
situação do portador que retorna com a saúde comprometida e o agravamento do seu quadro
clínico. Apoio: FAPEMIG
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Melhora clínica e sintomática de
paciente após início da PQT para
hanseníase: relato de caso clínico
Marcos Daniel Silva Pinheiro, Ana Clara Siman Andrade, Rosemary Soares Ker, Jessica K Fairley,
Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: hanseníase, tratamento, pqt

Introdução: A hanseníase, doença infecto contagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae tem
tratamento e cura. Entretanto, a perda de sensibilidade e o desenvolvimento de incapacidades
pode ocorrer com o avanço da doença e demora no tratamento Objetivo: Avaliar melhor clínica de
um paciente após início de tratamento Metodologia: O atendimento a esse paciente foi iniciado
pela equipe do CRASE/SMS/GV e encaminhado para o Credenpes/SMS/GV. Foi realizado o
acompanhamento desde o início do tratamento com poliquimioterapia (PQ)T para hanseníase. Foram
registrados os dados clínicos e coletadas amostras de sangue para realização posterior de ensaios
imunológicos. Dados sócio-econômicos e demográficos foram adquiridos por meio da aplicação
de questionário e entrevista. Projeto aprovado pelo CEP/UFJF - CAAE: 56863016.6.1001.5147.
Resultados: Paciente do sexo masculino, 66 anos, pintor aposentado, residente no município
de Governador Valadares, área considerada hiperendêmica para hanseníase. O exame da
Baciloscopia resultou em um IB de 2.75, caracterizando a forma Multibacilar. O paciente reside com
esposa, filha e três netos, provedor familiar. Foi tratado de sífilis a um ano, relatou dormência na
mão esquerda e “fisgadas” no braço esquerdo, sensação de peso nos membros inferiores e visão
turva no olho direito. Com o exame clínico foi confirmado a presença de parestesia em membros
inferiores e superiores, perda de sensibilidade e nódulos no corpo. Após 30 dias de tratamento,
relatou melhora do quadro clínico e redução do número e tamanho dos nódulos. Conclusão:
A introdução imediata da PQT garante a melhora clínica do paciente e reduz a transmissão da
hanseníase, uma vez que elimina grande número de bacilos. O tratamento precoce contribui
para evitar incapacidade assim como perda da sensibilidade. Apoio: CNPq, FAPEMIG, UFJF/GV;
Emory University
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Novas perspectivas acerca do
cultivo do Mycobacterium leprae
em meio in vitro
Vitor Oliveira Alves, Lara Silveira Ventura, Rafael Silva Gama (Orientador), Lourimar Viana
Nascimento Franco de Sousa (Coorientador), Elaine Carlos Scherrer Ramos (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mycobacterium leprae, células-tronco, cultura in vitro, replicação e viabilidade do
m. leprae

Introdução: A hanseníase é uma infecção crônica granulomatosa causada pelo Mycobacterium
leprae, provocando lesões principalmente na pele e nos nervos periféricos, devido ao tropismo
por macrófagos e células de Schwann. Apesar de haver muitos estudos sobre este bacilo, ainda
não foi possível cultivá-lo in vitro. Diante disso, torna-se necessário aprimorar a compreensão
acerca do metabolismo desta bactéria e as alterações provocadas nas células hospedeiras, de
forma a possibilitar o desenvolvimento de meios de cultivo. Objetivo: Realizar um levantamento
bibliográfico acerca das possibilidades de cultivo e replicação do M. leprae em meio in vitro.
Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos publicados em bases
de dados como Scielo, PubMed e MedLine, utilizando os seguintes descritores: “M. leprae”,
“células-tronco”, “cultura in vitro” e “replicação e viabilidade do M. leprae”. Foram identificados
65 artigos, sendo que 44 destes foram selecionados. Resultados: Vários grupos de pesquisa já
tentaram, sem sucesso, cultivar os M. leprae em diversos tipos de cultura. Fato justificado pelo M.
leprae ser um bacilo intracelular obrigatório, com grande número de pseudogenes e de replicação
extremamente lenta. Por outro lado, estudos recentes evidenciam a capacidade do M. leprae em
reprogramar células de Schwann adultas em células tronco mesenquimais (CTMs), favorecendo
sua replicação e disseminação no organismo humano. Esse achado abre perspectivas para busca
de novas metodologias para cultivo do M. leprae in vitro. Conclusão: De acordo com os dados
da literatura, torna-se importante estudar a resposta de CTMs sob exposição de bacilos de M.
leprae para avaliar a reprodução e a viabilidade desses microrganismos nessas células em cultura.
Apoio: UNIVALE, RCrio
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Progressão de deficiência/
incapacidade física em paciente
liberado do tratamento de
hanseníase: relato de caso clínico
Marcos Daniel Silva Pinheiro, Eloisa Helena Medeiros Cunha, Vladmir Machado Rios, Sidney Dias
de Souza, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: hanseníase, incapacidade física, cura, pqt.

Introdução: A hanseníase causada pelo Mycobacterium leprae, tem cura, mas a deficiência física
(DF) como resultado da infecção, pode progredir na fase pós-liberação do tratamento. Objetivo:
Acompanhar paciente pós-tratamento de hanseníase. Metodologia: O estudo envolveu paciente
pós-cura de hanseníase, apresentando sintomas de deficiência física pós-tratamento com PQT.
Foram coletadas informações por meio de questionário, entrevista e prontuário medico, com
atendimento no Credenpes/SMS/GV.CEP/UFJF:56863016.6.1001.5147. Resultados: Paciente do
sexo feminino, 45 anos, profissão doméstica e lavradora, residente em zona rural do Município de
Mantena. Casada, mãe de 5 filhos, relatou que na família, ocorreram outros casos de hanseníase.
Primeiramente o esposo, e posteriormente dois filhos, gêmeos, de 12 anos. No exame clínico
dessas crianças foi levantada suspeição diagnóstica de mãos em garra, o que posteriormente foi
avaliado como possível camptodactilia, uma anomalia congênita ou adquirida, caracterizada pela
limitação da extensão e deformidade da articulação interfalângica de qualquer dedo causando
uma flexão permanente. A mãe também apresentava essa alteração. No momento em que a
paciente retornou à clínica apresentava queixas de dor nos nervos e dificuldade de movimento
bem como, sensação de formigamento e choque na região dos nervos do antebraço. Relatou que
havia tratado com Prednizona, após o tratamento de hanseníase em 2015. Após exame clínico foi
agendada para reavaliação e acompanhamento. Conclusão: Pacientes curados da hanseníase
são suscetíveis ao agravamento da DF, principalmente aqueles que tiveram complicações durante o
tratamento. Isso indica que os pacientes com hanseníase devem ser monitorados periodicamente,
mesmo após a conclusão da PQT. Apoio: FAPEMIG, UFJF/GV
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Comparação dos dados de
notificação, internação e
mortalidade por dengue na
Macrorregião Leste de Minas
Gerais entre os anos de 2018 e
2019
Davi Nilson Aguiar e Moura, Isabela Cristina Ribeiro, Reinaldo Machado Junior, Milena de Oliveira
Simões (Orientador), Waneska Alexandra Alves (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: dengue, notificação, sistemas de informação

Introdução: A dengue vem apresentando um ciclo endêmico-epidêmico no Brasil, sendo Minas
Gerais (MG) um estado cujas macrorregiões de saúde concentram grande parcela das notificações
nacionais e exibem elevada morbimortalidade. Objetivo: Comparar dados de casos notificados,
internações hospitalares e mortalidade por dengue na Macrorregião de Saúde Leste de MG.
Metodologia: Estudo descritivo realizado através de dados secundários, extraídos do Portal de
Vigilância em Saúde de MG, por local de residência, referentes aos casos notificados, internações
hospitalares e óbitos por dengue em 2018 e 2019. Resultados: Em 2018 e 2019, respectivamente,
o número total de notificações foi de 666 e 4.288 casos, mostrando um aumento de 543% em um
curto período de tempo. Quanto às internações hospitalares, 2018 e 2019 registraram 84 (13%) e
223 (0,1%) respectivamente, com acréscimo de 165% no número absoluto, porém com redução
na proporção de internados por número de notificações. Observa-se a manutenção dos valores
de óbitos (2 casos) em ambos os anos. Nesse contexto, mesmo com a elevação da incidência, a
mortalidade e morbidade hospitalar reduziram, bem como, a taxa de letalidade (0,30%vs.0,05%).
Ressalta-se ainda a mudança do sorotipo circulante DENV-1, dominante desde 2009, para
DENV-2, podendo ser contribuinte no aumento dos casos. Conclusão: 2019, em relação a 2018,
apresentou aumento no número de notificações e internações por dengue, somado à redução
na taxa de letalidade e de internações, o que preponderantemente estaria associado à mudança
do sorotipo circulante. Assim, se faz necessário políticas públicas aptas para a condução dos
serviços de saúde durante epidemias e desenvolvimento de pesquisas que investiguem o cenário
epidemiológico, a fim de reduzir os impactos da doença.
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Procedimentos operacionais
padrão na prática profissional
da enfermagem: utilização,
fragilidades e potencialidades
Dayanna Mirella Vieira de Oliveira Fernandes

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: enfermagem, prática profissional, procedimento padrão.

Introdução: A qualidade nos serviços de saúde tem sido objeto de estudo entre diversos
pesquisadores. Nos níveis de complexidade assistenciais, tanto primários quanto secundários,
tem surgido essa preocupação com o tema, haja vista as citações sobre qualidade em vários
documentos oficiais e definições em normas, protocolos e diretrizes, que organizam as ações e
práticas, os conhecimentos técnicos e científicos. Objetivo: Descrever e analisar o conhecimento
dos profissionais nas suas práticas e intervenções implementadas através do pop’s. Metodologia:
Revisão narrativa, foram realizadas buscas nas bases de dados da SciELO. A busca limitou-se
ao estudo publicado entre agosto de 2012 a fevereiro 2018. Resultados: Um total de 5 artigos
foram escolhidos para inclusão. As principais fragilidades o número reduzido de profissionais,
as potencialidades a padronização dos materiais e a preocupação do gestor e do profissional
relacionada à segurança do paciente durante e após a capacitação dos pop’s. Observou-se o
aprofundamento do conhecimento em relação à participação dos profissionais de enfermagem
na capacitação dos pop’s, bem como o resultado derivado da comparação entre a realização
de intervenções após os pop’s e sua utilização no dia a dia, pelos profissionais pesquisados.
Conclusão: Conclui-se que os pop’s propiciam maior eficácia nos atendimentos e conhecimento
dos profissionais de enfermagem. A reavaliação dos POP é necessária, bem como a adoção
da estratégia de educação permanente dos profissionais. A qualidade do serviço de assistência
padronizada, em conformidade com parâmetros técnicos- científicos, as intervenções passaram a
ser realizadas após a capacitação dos procedimentos nas Unidades de Saúde, havendo mudanças
na forma de executá-las.
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Suspeição diagnóstica de
hanseníase na rede de atenção à
saúde: um relato de caso
Flavia Rodrigues Pereira, Marcos Daniel Silva Pinheiro, Rubia Gabriela Fernandes Salgado, Keila
Renata Reis Mendes, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: suspeição diagnóstica, hanseníase, rede de atenção à saúde, governador
valadares

Introdução: A suspeição diagnóstica de hanseníase se dá pela investigação dos sinais/sintomas
dermatológicos e neurológicos. Deve ser realizada por todos os profissionais de saúde e em todos
os níveis da Rede de Atenção à Saúde (RAS), de forma oportuna, garantindo assim diagnósticos
precoces e evitando incapacidades físicas e os desdobramentos sociais da doença, culturalmente
negligenciada. Objetivo: Relatar o caso de um paciente com suspeição e diagnóstico de hanseníase
tardios, ocorrido em Unidade de Saúde de demanda espontânea, na RAS de Governador
Valadares. Metodologia: Estudo descritivo com relato de caso, segundo o prontuário, com
parecer do Comitê de Ética em Pesquisa/protocolo 56863016.6.1001.51. Resultados: Indivíduo
de 58 anos, sexo masculino, atendido em Unidade de Saúde, hoje classificada como Equipe de
Atenção Primária, mas com público de demanda espontânea, para administração endovenosa
de Noripurum. Acolhido por enfermeira e médico, que antes do procedimento e por meio da
suspeição diagnóstica, observaram: face infiltrada, madarose de sobrancelhas e supercílios, e
desabamento da pirâmide nasal; placas hipercrômicas em tronco, ressecamento de pele; lesões
tróficas em membros superiores e inferiores, diminuição de sensibilidade ocular e plantar. Foi
encaminhado ao Centro de Referência, quando acolhido pela equipe, relatou início dos sinais e
sintomas há 4 anos, no mesmo dia recebeu o diagnóstico clínico de hanseníase virchoviana, com
grau de incapacidade II e no dia seguinte, a confirmação laboratorial do índice baciloscópico 3,5.
Conclusão: A suspeição em hanseníase deve acontecer em qualquer ponto da RAS, mesmo
existindo um Centro de Referência. Para tanto, torna-se imprescindível olhar o paciente de forma
biopsicossocial, evitando incapacidades, estigma, além de interromper a cadeia de transmissão
da doença. Apoio: FAPEMIG
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ST 20. Atenção Farmacêutica: O
impacto da atuação profissional
na sociedade

Proponentes: Pedro Henrique Ferreira Marcal, Claudine de Menezes R Pereira, Lauro Cesar da
Silva Maduro
Ementa: Como a maioria dos profissionais da área de saúde do novo milênio, o farmacêutico
também persegue a melhoria da qualidade de vida. Tem a seu favor a onda de novos conhecimentos
científicos, além dos sofisticados equipamentos que a tecnologia criou. Seu campo de atuação
é amplo e há muito tempo não se restringe mais aos balcões de drogarias. Com base nisso,
essa sessão temática apresenta trabalhos de promoção á saúde realizados por profissionais
farmacêuticos junto á sociedade, bem como entender a melhoria dos de qualidade de vida da
comunidade atendida.
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Uso irracional de medicamentos:
uma revisão sistemática
Claudia Costa da Silva Paula, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria
Campos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: uso irracional de medicamentos, problemáticas, consequências

Introdução: O uso irracional de medicamentos representa uma preocupação, visto que vem
aumentando no Brasil e no mundo. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que a maior
parte dos medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada, e a
maioria dos pacientes fazem uso do mesmo de forma incorreta Objetivo: Analisar produções
acadêmicas dos últimos 10 anos, que tratam do uso irracional de medicamentos, problemáticas e
consequências associadas a essa prática Metodologia: Foi realizada uma busca sistemática de
artigos científicos, revisados por pares, com publicação compreendida entre os anos de 2010 a
2020. Para tal utilizou-se o portal de periódicos Capes com inserção das seguintes palavras-chave
e booleanos para filtragem: uso irracional de medicamentos; parênteses. A busca retornou 215
artigos. Desses foram excluídos 188 artigos, por não abordarem o uso de irracional de medicamentos
dentro da perspectiva do usuário, problemáticas e consequências Resultados: Como resultado
da pesquisa foram selecionados 27 artigos, que continham em sua abordagem o uso irracional de
medicamentos, problemáticas e consequências associadas. Os artigos selecionados demostram
que diversas são as problemáticas relacionados ao uso irracional de medicamentos, que pode
ser influenciada por uma cultura medicamentalizante, indústrias farmacêuticas, prescrições
inadequadas, orientação ineficiente Conclusão: Conclui-se que a análise dos artigos permitiu
melhor entendimento sobre o uso irracional de medicamentos, e como diversos fatores podem
influenciar essa prática, porém observa-se a necessidade de novos estudos que demostrem todas
as consequências associadas a essa prática na saúde e os reflexos na sociedade Apoio: CAPES
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O papel do farmacêutico na
conscientização da hipertensão
Paula Abreu Jordão, Luis Henrique Gomes Braga, Jaqueline Rosa Santos Silva, Chirlaine Cristina
de Oliveira, Thalisson Artur Ribeiro Gomides(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: hipertensão arterial, farmácia, atenção farmacêutica e hipertensos.

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS), é uma doença crônica, normalmente
assintomática caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial ≥ 140 mmHg a PA
sistólica e 90mmHg PA diastólica. É considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e
um dos mais importantes problemas de saúde pública. O tratamento de pacientes hipertensos deve
ser multiprofissional, a atenção farmacêutica é fundamental para que o protocolo farmacológico
seja seguido adequadamente; pacientes não aderentes da conduta clínica do farmacêutico
podem vir a desenvolver danos relacionados a medicamentos. Objetivo: Demonstrar o papel
e a importância do profissional farmacêutico no tratamento e cuidado de pacientes hipertensos.
Metodologia: Foram realizados levantamentos bibliográficos através de artigos científicos dentre
os anos de 1999 a 2019, encontrados a partir de pesquisas no Google Acadêmico e SciELO,
utilizando as palavras-chave: hipertensão arterial, farmácia, atenção farmacêutica e hipertensos.
Resultados: Os resultados obtidos através da apuração das pesquisas realizadas neste
trabalho, apontam que o farmacêutico incorporado a equipe de saúde colabora no controle da
hipertensão arterial sistêmica, revisando protocolos terapêuticos e evitando erros relacionados
ao uso incorreto de medicamentos; consequentemente aumenta a qualidade do tratamento
prestado a indivíduos hipertensos. Outrossim transmite informações aos pacientes quanto ao uso
adequado dos medicamentos fazendo com que estes tenham maior segurança e motivação em
seguir o tratamento corretamente. Conclusão: Conclui-se então que o profissional farmacêutico
pode otimizar tratamento ofertado a indivíduos com hipertensão arterial, além de estabelecer um
processo educativo que torne possível o uso do medicamento de maneira correta e segura. Apoio:
UNIVALE
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Avaliação de ações de como o
farmacêutico responsável técnico
em drogaria tem se portado
durante a pandemia comparando
com as recomendações do
Conselho Federal de Farmácia
Marcela Silva Nepomuceno, Kassiany Oliveira Contim, Yasmin Temponi Santiago, Samyla Barbosa
dos Anjos, Victor Hugo Alves Dias Pacelli

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: farmacêutico, drogaria, covid-19, controle

Introdução: No dia 11 de março, a OMS declarou a COVID-19 uma pandemia. A transmissão se
dá principalmente por gotículas de saliva contendo fragmentos virais, e pode ocorrer mesmo por
pessoas assintomáticas. A população em geral tem as drogarias e o farmacêutico como primeira
possibilidade de acesso à saúde. Diante disso o Conselho Federal de Farmácia (CFF) fez algumas
recomendações expressas em um documento publicado no dia 17 de março de 2020, baseado
em vários sistemas de saúde do mundo e nas recomendações da Federação Internacional de
Farmacêuticos. Ele cita medidas que cabem especificamente aos farmacêuticos atuantes em
drogaria, como as de higiene que comprovadamente combatem a transmissão do vírus e a de
orientação à população. Objetivo: Analisar o cumprimento das normas publicadas pelo CFF por
parte de uma drogaria de Engenheiro Caldas – MG. Metodologia: Foi elaborado um questionário
com base nas recomendações do CFF, e em seguida foi aplicado a uma farmacêutica, e esta
respondeu o questionário fornecendo os dados necessários. Estes foram analisados através
de comparação com o que pede o documento de recomendações do CFF. Resultados: Após a
realização da entrevista com a farmacêutica da drogaria, obtivemos como resultado a constatação
de que grande parte das recomendações do CFF foram adotadas pelo estabelecimento. Com
isso, a propagação do vírus acontece de maneira mais lenta. Conclusão: Diante da pandemia,
o farmacêutico atuante em drogaria precisou se adaptar, a fim de resguardar a segurança dos
pacientes e auxiliar os demais profissionais da área da saúde, disponibilizando equipamentos de
proteção e medicamentos. Suas ações condizem com o ideal segundo o que foi passado pelo
CFF, sendo ele uma peça fundamental no processo de contenção da COVID-19.
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Exame de urina: uma ferramenta
diagnóstica
Sarah Eduarda Andrade, Evelin Marcela Lopes do Carmo, Caroline Gonçalves Sordine, Gabriela
Eduarda Lopes Siqueira, Izadora Alves Galvão Campos Dias

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: farmacêutico analista clínico, exames de urina, laboratório de análises clínicas,
análises quantitativa e qualitativa e métodos de exames.

Introdução: Um dos conselhos que rege as Análises Clínicas é o de farmácia, assim, o farmacêutico
é um profissional apto para atuar nessa área. Um dos exames realizado com frequência nos
laboratórios de análises clínicas é a urinálise. Esse exame concentra-se na pesquisa de elementos
anormais nos sedimentos da urina é um método simples, indolor e econômico que possibilita a
análise geral do trato urinário, funções renais e noções metabólicas importantes do indivíduo.
Objetivo: Analisar o processo de realização da urinálise. Metodologia: Esse trabalho foi realizado
através de levantamento bibliográfico, pesquisas online no Google acadêmico e estudos de artigos
científicos. Resultados: O Farmacêutico que atua na área de Análises Clínicas possui um papel
fundamental na recuperação da saúde do indivíduo, atendendo a população no paradigma da
Assistência Farmacêutica. O diagnóstico médico irá fornecer o tipo de exame de urina que será
mais conveniente para o paciente, dentre eles temos, exame de urina tipo 1, urocultura e exame de
urina 24 horas. Conclusão: O profissional também atua como analista nos controles de qualidade,
que garante a qualidade dos resultados dos exames. Além disso, coordena e realiza a gestão
de toda a unidade laboratorial ou serviço de saúde voltado para apoio diagnóstico, através de
exames laboratoriais. Diante de diversos estudos e pesquisas, observamos que a análise de urina
é um exame importante, no qual fornece uma multiplicidade de informações, com o objetivo de
identificar os resultados, diagnosticando assim patologias e anormalidades. Apoio: UNIVALE
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Informação em saúde e combate
a fake news sobre a COVID-19
por mídias sociais: Um relato de
experiência
Raiane Luzia Marçal, Fernanda de Souza Cerqueira, Lusnara Edite Teixeira, Isadora Lulio, Carina
Carvalho Silvestre(Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: covid-19, pandemia, comunicação em saúde, acesso à informação e mídias
sociais.

Introdução: Com a pandemia do novo coronavírus, a propagação de informações em tempo
real é vital. Por outro lado, observa-se também o aumento da veiculação de notícias falsas.
Este fenômeno foi denominado infodemia. Neste contexto, as redes sociais desempenham um
papel importante para a comunicação em saúde. Objetivo: Descrever a experiência do uso das
mídias sociais para a propagação de informações simplificadas e baseadas em evidências sobre
a COVID-19 Metodologia: Foi elaborado e disponibilizado para a comunidade de Governador
Valadares - MG um questionário no Google Forms, a fim de levantar as dúvidas do público sobre
a pandemia. As bases de dados UpToDate, Medscape e Pubmed, além das informações oficiais
do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Conselho Federal de Farmácia e dos
Centros de Informações sobre Medicamentos no Brasil foram consultadas para elaboração das
respostas, por meio de postagens ilustrativas com vídeos e imagens. As ferramentas editoriais
utilizadas para a confecção das publicações foram “Canva” e “InShot”. Resultados: 28 pessoas
responderam o questionário e as principais dúvidas abordaram a origem do vírus, desenvolvimento
da vacina e possíveis tratamentos. Foram produzidas 25 publicações no Instagram®, sendo oito
vídeos e 16 imagens/textos. A visibilidade total alcançada foi de 6.604 usuários, sendo em média
265 visualizações por publicação. Conclusão: As mídias sociais são instrumentos úteis para
compartilhamento de informações, devido ao número de pessoas alcançadas. Evidencia-se assim
o benefício da elaboração de publicações simplificadas, baseadas em evidências científicas.
Ademais, com a experiência, os estudantes puderam aplicar seus conhecimentos e desenvolver
habilidades de comunicação em saúde.
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O ESF em combate a covid-19
Karina Victória Gonçalves Arruda, Lais Allana Miranda de Souza, Bruna Campos Procopio Ribeiro,
Luiza de Almeida Arruda

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: farmacêutico, saúde, covid-19, estratégia do programa da família.

Introdução: O programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) vem passando por transformações
significativas dentre elas esforços e investimentos concentrados na atenção básica. Objetivo: A
pesquisa tem como objetivo principal mostrar a atuacão dos profissionais farmacêuticos da Estratégia
de Saúde da Família (ESF), e sua importância no cenário atual de pandemia, desencadeado pelo
vírus SARS-CoV-2 responsável por causar a doença Covid-19. Metodologia: Estudo quantitativo,
descritivo realizado por meio de pesquisa bibliográfica sobre a importância no farmacêutico e
como ele atua na luta contra a nova pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que ocasiona
uma doença denominada COVID-19. Resultados: De acordo com a entrevista realizada com a
farmacêutica responsável pela ESF de Gonzaga/Mg foi preciso realizar algumas mudanças em
especial o atendimento aos pacientes, o farmacêutico precisa estar mais distante do indivíduo com
o mínimo de 1,5 metros de distanciamento, e com o uso de todos os equipamentos de proteção
individual (EPIs) conforme preconiza o Protocolo de Manejo Clínico do Ministério da Saúde. Alguns
dos cuidados são: o uso de máscaras, a troca diária de uniforme, e caso entrar em contato com
paciente suspeito de COVID-19, fazer a troca do uniforme imediatamente. Outra ação preventiva
na ESF de Gonzaga/MG foram marcações no chão e fiscalização, para que os pacientes possam
ficar distantes uns dos outros, assim evitando a aglomeração do lado interior e exterior da farmácia.
Conclusão: A pandemia causada pelo novo coronavirus alterou as relações entre profissionais da
saúde e pacientes atendidos nas ESFs. O Farmacêutico apresenta um papel crucial no processo
de educação para a saúde da população e consequente controle da pandemia. Apoio: UNIVALE
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A utilização de MIP’s e os
impactos gerados na rede pública
Tamara Tereza Paixão da Silva, Alice Regina Alves Pereira, Magali Dias Chaves, Paula Fernandes
dos Santos, Dayane de Oliveira Santos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mip’s, automedicação responsável, SUS, farmacêutico.

Introdução: Os Medicamentos Isentos de Prescrição ou de venda livre (MIPs) são aprovados
pelas autoridades de saúde para tratar doenças e sintomas considerados menores e estão
disponíveis sem receita médica, considerando-se apenas as orientações disponíveis nas bulas
e nos rótulos. Podem representar uma ferramenta importante para a diminuição das demandas
da rede pública, acarretando numa significativa economia para o sistema, desde que utilizados
de forma responsável. Portanto, para que ocorra essa redução de custos torna-se necessário a
promoção do autocuidado. Diante disto, é imprescindível estimular a atuação dos farmacêuticos
no importante papel de esclarecer todos os riscos, cuidados e instruções quanto ao uso correto
destes medicamentos. Objetivo: Conhecer a dinâmica do uso dos Medicamentos Isentos de
Prescrição, seu verdadeiro papel social e sua correlação na otimização dos recursos da saúde
pública. Metodologia: Foi realizado uma revisão bibliográfica quanto às tendências de consumo
do segmento de medicamentos isentos de prescrição (MIP’s) e o impacto econômico da promoção
do autocuidado. Foram utilizadas como fonte as bases de dados Scielo e Google Acadêmico.
Resultados: Os resultados alcançados apontam que ainda há necessidade de estudos mais
aprofundados acerca do assunto, uma vez que os dados obtidos ainda são escassos. Todavia
as informações levantadas demonstram um impacto econômico real e considerável na saúde
pública através da prática do autocuidado com a utilização racional de MIP’s. Conclusão: O uso
de MIP’s pode impactar de forma positiva na saúde pública, todavia no Brasil ainda não há para a
população uma distinção clara entre os termos automedicação e auto prescrição. Faz-se, portanto,
necessária a correta instrução por meio de profissionais farmacêuticos para que haja verdadeira
economia a saúde pública.
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Atenção Farmacêutica para
hipertensos e diabéticos no Bairro
Boa Vista na cidade de Central de
Minas-MG
Elisa Bitencourt Ferreira Oliveira, Michelly Hellen da Silva, Alessandra Jessica Gomes Isidio dos
Santos, Mariana Ramalho Procopio de Oliveira, Caroline Gonçalves Sordine

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: atenção farmacêutica, comunidade, hipertensos e diabéticos.

Introdução: A utilização de medicamentos tem aumentado de forma considerável, dessa forma
a prática incorreta do mesmo tem se expandido nas comunidades em idosos com inexperiência
e pessoas com grau de escolaridade baixa, ocasionando situações preocupantes a própria
saúde.Com a expansão gradativa, destaca-se o profissional farmacêutico na área da saúde com
relevância à assistência/atenção farmacêutica, induzindo ao amplo cuidado com o paciente.
Objetivo: Desenvolver estratégias de educação em saúde para orientação de pacientes diabéticos
e hipertensos quanto ao uso correto de medicamentos. Metodologia: Foi feita uma pesquisa
de campo na comunidade do bairro Boa Vista em Central de Minas – MG. Houve uma palestra
para à comunidade na Igreja Católica do bairro informando-os dos perigos que o mau uso do
medicamento pode causar à saúde e mostrando que o uso correto dos medicamentos é muito
importante para ter um resultado satisfatório no tratamento. Resultados: Dentro do grupo de
pacientes com diabetes mellitus e hipertensão arterial no bairro Boa Vista na cidade de Central de
Minas – MG; foi analisado que as pessoas com hipertensão arterial que fazem acompanhamento
médico e tratamento medicamentoso correspondem a 26,79%; já os pacientes com diabetes
mellitus que fazem apenas tratamento medicamentoso são 7,84%.Os resultados que foram obtidos
através dessa pesquisa de campo demonstram que a atenção farmacêutica tem uma enorme
responsabilidade no que tange ao uso correto dos medicamentos pelos pacientes e a consequente
eficácia dos mesmos. Conclusão: Esta ação contribuiu para o melhor esclarecimento de dúvidas
dos pacientes diabéticos e hipertensos, tendo como objetivo informar esses pacientes de forma
a prevenir que os mesmos não tomem medicamentos de forma errada, dessa forma passando a
terem sucesso em seus tratamentos.
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Atuação do profissional de
farmácia na análise clínica no
combate e prevenção do Covid 19
no Brasil
Amável Viega de Almeida, Bruna Carolina da Silva Ambrósio, Camila Honorato da Silva, Edson
Gabriel Perpétuo Ambrósio

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: covid 19, análise clínicas, sintomas, diagnóstico, tratamento

Introdução: Sabe-se que, a atuação do farmacêutico é bem ampla, podendo atuar em diversas
áreas, entre elas a de análises clínicas, relacionada a um conjunto de exames e testes laboratoriais
que visam o diagnóstico ou confirmação de uma doença. Simultaneamente com outros profissionais
de saúde, o farmacêutico busca proporcionar uma maior qualidade de vida para a população.
Entretanto, existem doenças altamente nocivas aos seres humanos, sendo esse o caso de
uma doença que surgiu no fim de 2019 e que se alastrou por todo o mundo, denominada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) de corona vírus (COVID 19) e que não possui cura até o
momento. A COVID 19 é uma doença infecciosa altamente transmissível causada por um novo
vírus que provoca sintomas semelhantes ao da gripe e em casos mais graves pode levar o indivíduo
a óbito. Objetivo: Destacar o papel do profissional de farmácia da área de análises clínicas no
combate a Covid 19. Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo realizado por meio de pesquisa
bibliográfica sobre a importância do profissional farmacêutico de análises clínicas e como ele atua
na luta contra a nova pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Resultados: Os laboratórios de
análises clínicas, pelas suas capilaridades e distribuição geográfica, e o farmacêutico, pela sua
competência generalista e disponibilidade, representam juntamente com as drogarias a primeira
possibilidade de acesso ao cuidado em saúde, proporcionando assim aos pacientes potencialmente
infectados um atendimento mais ágil. Conclusão: Desta forma e frente a pandemia, a atuação
desta força de trabalho deve ter suas ações organizadas de forma a colaborar com o restante do
sistema de saúde, reduzindo a sobrecarga das unidades de urgência e emergência, bem como o
risco de contaminação daqueles que as procuram devido a aglomeração nesses postos.
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ST 21. Práticas de ensino e
aprendizagem em educação à
distância

Proponentes: Cristiane Mendes Netto, Rossana Cristina R Morais

Ementa: A Educação a Distância (EaD) constitui-se de uma modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação, tendo as atividades educativas desenvolvidas
por estudantes e profissionais em lugares e tempos diversos. Por essas características, a EaD
apresenta especificidades ao processo de ensino e aprendizagem que demandam reflexões e
pesquisas. Nesse contexto, essa sessão tem como objetivo abordar a temática abrindo discussões
sobre estratégias, metodologias, experiências e projetos desenvolvidos por docentes e discentes
no âmbito acadêmico.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

609

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Aquisição da Educação à
Distância durante a doença
pandêmica de Covid-19
Gisele Viana de Moura, Maria Gabrielle de Sousa Lopes, Thalia Santos Sousa, Francisca de Sousa
Gonçalves (Orientador)

Palavras-chave: educação a distância, métodos de ensino, educação, covid-19.

Introdução: A educação sofreu grande impacto durante a pandemia do coronavírus. Para
a prevenção do agravamento do surto pandêmico, as escolas e universidades tiveram que se
adaptar para a metodologia de ensino a distância. Objetivo: Verificar na literatura científica
quanto à aquisição da aprendizagem no processo de ensino à distância durante a pandemia do
COVID-19. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica na modalidade
revisão de literatura integrativa sobre a educação à distância durante a pandemia de Covid-19.
Bases eletrônicas usadas: Eric e Scielo, em agosto de 2020. Descritores e combinações utilizadas:
‘‘Educação a distância e covid-19’’ (distance education AND covid). Os critérios para a escolha
foram: artigos originais, publicados nos últimos cinco anos, em português e inglês, referentes à
temática. Resultados: Submetidos a uma situação que limita o ensino, os professores em conjunto
com a coordenação desenvolveram uma didática de ensino-aprendizagem que melhor atendesse a
urgência de uma educação à distância. Nesta perspectiva, foram adotadas plataformas digitais ou
o aperfeiçoamento de uma plataforma própria da instituição. Assim, foi possível uma interação em
tempo real entre instrutores e alunos, como em uma sala de aula virtual nos horários normalmente
programados, onde é possível ouvir e visualizar o professor ou aluno e o conteúdo compartilhado.
Conclusão: Pela observação dos aspectos analisados concluímos que videoconferência, sistemas
e plataformas digitais tem se tornado instrumentos de aprendizagem utilizada por professores e
alunos com a finalidade de driblar o distanciamento e favorecer uma comunicação propicia e
eficaz.
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A gestão dos recursos humanos
diante dos desafios dos novos
tempos
Eulalia Goncalves Ferreira e Silva, Larissa Pereira do Vale Teixeira de Aguiar, Romulo Mafra de
Oliveira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arh, rh digital, perfil do gestor de recursos humanos

Introdução: As grandes transformações que estão ocorrendo no mundo globalizado têm
requerido do gestor de recursos humanos novas competências e a capacidade de utilização de
novas ferramentas em suas atividades profissionais, em função dos avanços tecnológicos e do
uso de recursos digitais midiáticos. Objetivo: Identificar o perfil e as competências da Gestão de
Recursos Humanos diante dos desafios dos novos tempos. Metodologia: Pesquisa exploratória,
com procedimento de análise de publicações da Área de Recursos Humanos (ARH), tais como
livros didáticos e artigos científicos pesquisados nas bases de dados Google Acadêmico e
SciElo. Resultados: Através da pesquisa realizada em diversas fontes foi possível observar
que a ARH está passando por uma grande transformação, não só processual, mas também
comportamental. A pesquisa apontou que a nova configuração da ARH indica a necessidade de
um perfil de gestão mais abrangente, que consiga transitar em diversas realidades, adquirindo
sempre novas competências, se adequando aos cenários cotidianos com vistas aos novos tempos
cuidando do principal ativo da empresa que é o seu capital humano. Conclusão: Considerando as
informações apresentadas nos resultados, entende-se que os objetivos traçados foram atingidos,
de modo que foi possível coletar, analisar e registrar as transformações no cenário mundial que
têm impactado as atividades da ARH. Diante disso, deparou-se com um mundo moderno que
se descreve por tendências que de forma geral envolvem a transformação tecnológica, fluxo de
informação, conhecimento, diversificação de serviços, ênfase no cliente, qualidade, produtividade,
competitividade, sendo necessário que o gestor de recursos humanos adquira um perfil inovador
para fazer frente aos novos tempos.
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Simulação de circuitos digitais na
Educação a Distância
Gyovane Alves Armondes, Wildma Mesquita Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: simulação, estratégia didática, educação a distância, sistemas de informação.

Introdução: Para não prejudicar o ensino de uma atividade técnica onde a teoria e a prática
necessitam andar juntas, sem acesso aos laboratórios e aos componentes/equipamentos, devido
ao isolamento social. Como fazer para solidificar o conhecimento necessário para o avanço do
discente, de uma tecnologia tão utilizada, mas ao mesmo tempo tão pouco conhecida que é o
mundo digital? Simuladores! Esta foi a resposta que a curto prazo se mostrou eficiente. Objetivo:
Relatar a experiência da realização de uma simulação de Circuitos Digitais no curso de Sistemas
de Informação. Metodologia: Relato de experiência de cunho qualitativo e observacional, realizado
na disciplina Sensores e Circuitos Digitais. Resultados: A utilização de simuladores de circuitos
instalados em PC/smartphones ou disponibilizados em sites online, permitiu a interação da teoria/
prática de forma satisfatória, ao facilitar de forma online, que experiências simples e complexas
pudessem ser realizadas. Experiências simples como visualizar o funcionamento de portas
lógicas e experiências complexas, como a construção de um relógio digital totalmente funcional
ou, como a elaboração de programas para controle de microcontroladores acoplados a sensores
e atuadores, permitindo de forma didática e clara, que o discente visualizasse com sucesso, se
o fruto de seu trabalho poderia ou não funcionar, permitindo correções e ajustes de forma rápida
e dinâmica. Conclusão: Por meio dessa experiência, foi possível confirmar a interação teoria/
prática utilizando simuladores, de forma eficiente, quando utilizada na educação a distância, sem
prejuízo do conhecimento que deverá ser adquirido pelo discente e com certa vantagem, pois o
tempo utilizado nas montagens é menor, o que facilita que seja visto praticamente todo conteúdo
pretendido. Apoio: UNIVALE
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Práticas discentes no
desenvolvimento de software com
Agile Management: utilização
de plataformas de ALM para o
trabalho remoto
Herbert da Silva Costa

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: processo de desenvolvimento de software, alm, trabalho remoto, agile
management, software

Introdução: Equipes de trabalho que desenvolvem software lidam diariamente com adições de
componentes, análise de atuais ou novas funcionalidades, alterações de artefatos, etc. Geralmente
estas ações são provenientes de mudanças nos requisitos de negócios, adequações à legislação e
até alterações do ambiente em que o software está sendo executado. Para que todo este trabalho
possa ter qualidade faz-se necessário a utilização de bons processos, pessoas qualificadas e boas
ferramentas para suportar as atividades de desenvolvimento. Objetivo: Verificar com os discentes
se a utilização de plataformas de ALM (Gerenciamento do ciclo de vida de aplicações) que possuem
como principais pilares os processos, as pessoas e as ferramentas são capazes de proporcionar
às equipes de desenvolvimento ágil um ambiente eficiente de comunicação entre seus membros e
de automatização dos processos de concepção, construção, operação e evolução de software em
trabalho realizado por equipes remotas. Metodologia: Pesquisa exploratório com procedimento
experimental buscando simular eventos e realizar testes na utilização de plataformas de ALM,
coletando resultados relacionados a comunicação e automatização dos processos. Resultados:
As plataformas de ALM através de funcionalidades como quadros de controle de Backlog, equipe,
Kanban, Dashboards, integração com diversos aplicativos de comunicação do mercado e pipeline
de integração e entrega contínua, foram capazes de atender às necessidades tanto de comunicação
quanto de automatização dos processos que envolvem o desenvolvimento de software realizadas
por equipes remotas. Conclusão: Os discentes do curso de Sistemas de Informação puderam
constatar a real possibilidade de utilização de plataformas de ALM no trabalho remoto com equipes
de desenvolvimento.
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Estratégias para o ensino de
matemática na Educação a
Distância
Denise Coelho de Queiroz, Wildma Mesquita Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: matemática, estratégias didáticas, educação a distância, ensino superior, ensino
remoto.

Introdução: A pandemia do coronavírus forçou uma reinvenção das aulas de cálculo diferencial e
integral. O ensino remoto está sendo possível devido a evolução das tecnologias, tais como: Google
Meet e Class Room, etc. Tornando assim os ambientes de aprendizagem interativo e inovador. Foi
necessário que cada professor se reinventasse. Que se acostumasse com câmeras, edição de
imagens, e pensar em estratégias em que os alunos pudessem executar em sua casa sem ter
nenhum prejuízo de aprendizagem. Objetivo: Relatar a experiência da utilização de estratégias
didáticas no ensino de matemática no Ensino Superior, na Educação a Distância. Metodologia:
Relato de experiência de natureza qualitativa. Resultados: Foi necessário aprender novas formas
de dar aulas. Slide muito longo não funciona, o aluno cansa. Então utilizou-se uma folha em branco
em pdf, fazendo parecer um quadro branco, com um notebook touch screen e uma caneta touch
screen, por meio destes recursos, foi possível esclarecer as dúvidas e expor o conteúdo nesta
folha, os alunos acompanharam, quando não entendiam perguntavam, sendo necessário voltar no
ponto resolvendo outra vez ou de outra forma procurando esclarecer as dúvidas. Conclusão: Com
as aulas remotas, o aluno pode assistir as aulas quando quiser, oportunizando rever os conteúdos
que não ficaram claros. Relato de um aluno: “Como as aulas são ministradas on-line, posso
assisti-las em qualquer horário e lugar, e caso não entendendo muito sobre o conteúdo, tenho a
praticidade de poder revisar quantas vezes eu quiser, basta eu ter em mãos um computador ou
o celular conectado à internet. Portanto, por meio dessas ferramentas utilizadas e o relato dos
alunos, conclui-se que as aulas ministradas de forma remota com as estratégias apresentadas tem
sido aulas exitosas.
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Trabalho remoto e uso de redes
sociais como instrumentos de
extensão e aprendizagem durante
a Covid-19
Ana Laura Marques de Araújo, Ranam Moreira Reis, Jéssica Vasconcelos Sampaio, Mabel Miluska
Suca Salas (Orientador), Valéria de Oliveira (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: covid-19; educação em saúde; redes sociais; saúde coletiva

Introdução: A utilização da Internet e das redes sociais, principalmente em tempos de pandemia,
pode contribuir para o desenvolvimento de iniciativas pedagógicas de saúde criativas e inovadoras
que fortalecem a interface entre comunicação, ciência, saúde e sociedade (1,2). Objetivo: O objetivo
do estudo é descrever a experiência do trabalho remoto e uso de redes sociais como instrumentos
em ações de prevenção da COVID-19 e aprendizagem discente.Trata-se de um estudo descritivo
realizado por 4 discentes e 2 docentes de um projeto de extensão do curso de Odontologia, que
visa realizar ações de intervenção preventiva em atenção primaria. Metodologia: As atividades
foram planejadas e realizadas pelo Instagram. A população alvo são adultos de todas as faixas
etárias. As dinâmicas de educação em saúde incluíram os temas COVID-19 e autocuidado,
com postagens semanais de vídeos, textos e imagens. Resultados: Na percepção discente as
atividades têm promovido o trabalho em equipe e uma maior interatividade com ferramentas on-line,
uso de softwares e implementação de estratégias dinâmicas e criativas para a disseminação de
informações, levando em consideração o nível de entendimento dos usuários. Observou-se que a
disponibilidade de instrumentos como celulares, computadores, acesso à internet e conhecimento
sobre seu manejo, representaram tanto vantagens quanto desafios, considerando que parte da
população não conta com tais instrumentos. Conclusão: As redes sociais e atividades remotas
tem sido ferramentas importantes na disseminação de informação para a população, assim como
na aprendizagem em tempos de pandemia, promovendo o desenvolvimento de competências
necessárias para a formação profissional.
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Uma análise do engajamento dos
profissionais que atuam em home
office
Fransua Pereira Borges, Laryssa Ventura de Souza Coelho, Vânia Priscila Alves Dias

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: home office, gestão de pessoas, inovação.

Introdução: As organizações buscam formas de gestão que viabilizem maior produtividade,
bem como melhor qualidade de vida para seus colaboradores, pois entendem que a partir desta
concepção resultará um crescimento positivo. Em meio a um cenário de mercado que busca a
inovação a todo o momento a fim de atingir o sucesso no meio empresarial, o home office surge
como uma modalidade flexível de gestão que pode trazer qualidade de vida ao profissional, bem
como a produtividade constante à organização, podendo diminuir gastos e até mesmo o estresse
dos colaboradores. Objetivo: Analisar práticas que estimulam o engajamento do profissional no
modelo de trabalho em home office, através de uma empresa do segmento tecnológico que utiliza
de ferramentas para estimular a criatividade e inovação. Metodologia: Pesquisa exploratória,
com procedimento de análise de publicações sobre home office, e estudo de caso da empresa
Tecnobank. Resultados: Desde 2019 a Tecnobank utiliza tecnologias e ações humanizadas como
estratégias em tempos de trabalho remoto. Em 2020, devido à pandemia pela COVID-19, toda a
equipe foi realocada para o home office e, como resultado, a empresa registrou menos de 1% na
queda das operações. Devido ao sucesso na implementação do home office, a empresa realizou
contratações com 100% do processo de integração virtual. Conclusão: O estudo mostrou que
a gestão de pessoas tem um papel cada vez mais importante nas organizações, por razões que
vão desde a evolução das teorias até a alteração de cenários macroeconômicos que obrigam as
empresas a se adaptarem constantemente para manter o engajamento dos colaboradores e ao
mesmo tempo fazer com que eles trabalhem em harmonia e satisfeitos. Apoio: UNIVALE
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Prática de Role Play em educação
a distância
Cristiane Mendes Netto, Wildma Mesquita Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: estratégia didática, gestão de projetos, educação a distância.

Introdução: O Role Play trata-se de uma metodologia baseada na encenação. Por meio dessa
metodologia, pode-se desenvolver competências e habilidades, tais como: gestão de equipes;
comunicação; liderança; empatia; colaboração; senso crítico. Essa atividade permite que os
aprendizes utilizem um produto ou vivenciem todas as etapas de um processo ou serviço da
perspectiva de outras pessoas. Objetivo: Relatar a experiência de uma atividade desenvolvida
utilizando a metodologia role play, vivenciada na disciplina de Gestão de Projetos, no curso de
Sistemas de Informação, ofertado na modalidade a distância. Metodologia: Relato de experiência
de cunho qualitativo e observacional. Para realização da atividade foi solicitado que um grupo de
alunos voluntários participassem de uma cena, no contexto de uma reunião de equipe de trabalho,
realizada por webconferência. Foram organizados alguns conflitos para a reunião e depois da
encenação foi mediada uma discussão e debate pela professora sobre os aspectos da encenação
e da atividade realizada. Resultados: A experiência de aprendizagem foi relatada pelos estudantes
como desafiadora e proveitosa. Os alunos compartilharam que a vivência trouxe um impacto e
reflexão quanto à organização e realização de uma reunião de trabalho. Alguns alunos comentaram
que o sentimento que eles tiveram com a condução da reunião foi de angústia e preocupação
durante a situação fictícia vivenciada, tendo em vista os conflitos gerados pelo gestor de projetos
Conclusão: Nessa atividade, verificou-se que os alunos tiveram a oportunidade de compreender,
de forma empática aprofundada, a visão, as necessidades, expectativas e demandas das pessoas
que atuam em uma equipe de projeto. Considera-se que a aprendizagem tenha sido significativa e
que influenciará a percepção e o entendimento da situação apresentada. Apoio: UNIVALE
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Projeto integrador como ação de
curricularização da extensão nos
cursos EaD da Univale
Anderson Cordeiro Cardoso, Cristiane Mendes Netto, Imirene Lodi dos Santos, Renata Greco de
Oliveira, Rossana Cristina R Morais

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: projeto integrador, curricularização da extensão, educação a distância

Introdução: A Univale compreende a Extensão Universitária como processo formativo que
articula ensino e pesquisa no campo das práticas sociais, impactando tanto na formação dos
estudantes quanto nas comunidades. Em dezembro de 2018 a Resolução CNE/CES Nº 07 de
18/12/2018 foi publicada para regulamentar a Extensão Universitária no Brasil e normatizar a
implementação dessa prática em todos os cursos de graduação. A Univale vem desenvolvendo seu
processo de creditação das atividades de extensão por meio das disciplinas, estágios, atividades
complementares e outros componentes dos currículos. Objetivo: Refletir sobre a implantação do
projeto integrador de curso como curricularização da extensão em cursos ofertados em Educação
a Distância (EaD). Metodologia: Pesquisa exploratória, com procedimento de análise documental
nos instrumentos legais e nas práticas de implementação da extensão dos cursos EaD da Univale.
Resultados: O Projeto Integrador nos cursos de EaD da Univale são componentes curriculares que
integram as matrizes dos cursos. Podem ser desenvolvidos por meio de atividades interdisciplinares
consolidando, assim, a formação integral dos estudantes ao inseri-los no campo das práticas
e diálogos com a comunidade. Por meio das práticas extensionistas, o Projeto Integrador pode
efetivar o protagonismo do estudante, oportunizando a formação cidadã e o desenvolvimento
de competências necessárias à sua atuação profissional. Conclusão: Verifica-se pelas práticas
desenvolvidas no Projeto Integrador que trata-se de um componente potencial para ser um dos
elos de integração dos cursos com a sociedade, representando uma oportunidade de reflexão
sobre as fragilidades e potencialidades regionais por meio das ações realizadas.
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Práticas inovadoras no ensino
remoto emergencial em
instituições de ensino superior
presenciais em Governador
Valadares
Ana Paula Campos Fernandes, Allisson Roberto Isidorio, Mauro Lucio de Oliveira Junior, Maurício
Almeida

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: ensino remoto emergencial, ensino superior, pandemia, covid-19

Introdução: A pandemia do Coronavírus impactou a realidade em diversos setores da sociedade.
Atividades realizadas com aglomeração de pessoas foram proibidas pelos órgãos de saúde. Assim,
as instituições de ensino superior (IES) presenciais precisaram reformular o formato das aulas.
Objetivo: Identificar práticas inovadoras no ensino remoto emergencial em cinco IES, presenciais,
públicas e privadas em Governador Valadares-MG. Metodologia: Utilizou-se revisão bibliográfica
e análise documental dos sites institucionais e do perfil oficial destas instituições no Instagram®
com vistas a identificar quais foram as ações pedagógicas realizadas de março a setembro de
2020. Resultados: Os resultados encontrados demonstram que todas as IES realizaram atividades
remotas. Uma das principais práticas encontradas foram eventos científicos, tais como semana
acadêmica, jornada online, seminário, mesa redonda, mostra virtual e simpósio. Em segundo lugar,
os cursos/oficinas foram realizados por 4 instituições, seguido de lives (3 instituições). As atividades
a seguir foram relatadas por duas das instituições pesquisadas: apresentação de trabalhos de
conclusão de curso, aula inaugural, webinário e palestras. As plataformas digitais utilizadas para
a transmissão das atividades e/ou eventos foram: Instagram® e Youtube (5), seguido do Google
Meet (3), Plataforma institucional (3) e Microsoft Teams (1). Conclusão: A pesquisa demonstrou
que mesmo em meio ao ensino remoto emergencial, as IES presenciais de Governador Valadares
utilizaram atividades online de forma diversificada, ressignificando o ensino de maneira efetiva,
potencializando, assim, o ensino-aprendizagem
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Projeto Integrador como
curricularização da extensão no
curso de Sistemas de Informação
EaD
Imirene Lodi dos Santos, Rossana Cristina R Morais

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: projeto integrador, curricularização da extensão; sistemas de informação,
educação a distância.

Introdução: O curso de Sistemas de Informação visa a formação de profissionais aptos a
compreenderem as diversas questões que envolvem as sociedades contemporâneas, e a
desenvolver sistemas de informação que solucionem os problemas da comunidade de modo a
contribuir para o desenvolvimento econômico e social. Neste sentido, o Projeto Integrador de
Curso integra a prática extensionista de forma articulada com o ensino e a pesquisa. Objetivo:
Relatar a experiência da curricularização da extensão, por meio do Projeto Integrador no Curso de
Sistemas de Informação da Univale. Metodologia: Relato de experiência de natureza qualitativa.
Resultados: O Projeto Integrador é desenvolvido a partir de uma temática geral definida pelo
Núcleo Docente Estruturante do Curso. A temática expressa questões importantes para a
sociedade e tem seu desenvolvimento ancorado na metodologia do design thinking, que consiste
em traduzir observações em insights, e estes em produtos e serviços para melhorar a vida das
pessoas. As etapas do design thinking, empatia, definição do problema, ideação, prototipação e
teste correspondem a etapas do Projeto Integrador. Além dessas, a última etapa do projeto tem
como entrega um artigo científico, onde serão sistematizadas as informações de todas as fases
desenvolvidas. Propõe-se que os resultados do projeto sejam socializados por meio de publicação
de e-books, especificação de protótipos, eventos, dentre outros. Conclusão: Espera-se que as
atividades realizadas promovam a ampliação do universo de referência em que os alunos estão
inseridos, tanto pelo contato direto com as questões contemporâneas, quanto pela aproximação
com as realidades e vivências locais. Apoio: UNIVALE
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Ensino de programação na
educação a distância
Anderson Cordeiro Cardoso, Wildma Mesquita Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: programação, educação a distância, sistemas de informação, ensino remoto,
pandemia

Introdução: A precipitação de uma tendência, decorrente das adaptações provocadas pela
pandemia, levou à prática do ensino da programação de computadores no curso de Sistemas
de Informação totalmente à distância. O que antes era classificado como encontros presenciais
e atividades em EaD, passaram a ser atividades síncronas e atividades assíncronas. Objetivo:
Relatar a experiência sobre o Ensino de Programação no curso de Sistemas de Informação na
modalidade a distância. Metodologia: Relato de experiência de cunho qualitativo e observacional.
Resultados: O uso de programas gratuitos e um convênio com a Microsoft permitiu ao aluno
instalar em seu computador pessoal alguns recursos que seriam utilizados nos laboratórios do
curso. Alguns poucos alunos tiveram dificuldade por não possuir um computador, tendo disponível
apenas um smartphone. Outro dificultador foi a realização das atividades que seriam as práticas
presenciais, muitos alunos, por dispor dos recursos à mão, adiam a realização destas atividades
para momentos mais apropriados para eles, e o processo de mitigar as dúvidas se dá de forma
assíncrona. Este, dependendo do tempo de resposta do professor, pode desmotivar a continuidade
da tarefa, bem como para o professor, que por individualizar as atenções, perde a oportunidade
de socializar explicação de uma dúvida comum aos demais. Conclusão: O uso de ferramental
tecnológico para as atividades online permitiu uma interação entre professor e aluno mais próximo
do que seria o encontro presencial. Contudo, mesmo com toda tecnologia disponível, um impacto
foi observado no processo ensino/aprendizagem, as reações dos alunos quando apresentado um
comando novo, que indicam para o professor o entendimento ou não, foram substituídas por fotos
na tela do computador.
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Uma proposta metodológica de
concepção híbrida com ênfase
na aula invertida adotada pelo
Núcleo de Educação a Distância,
da UNICENTRO
Adriana de J Scholtz

Palavras-chave: ensino híbrido -blended learning- metodologia em ead;

Introdução: A educação a distância vem ganhando cada dia mais espaço no cenário educacional.
Conhecer e analisar metodologias utilizadas em cursos desta modalidade se faz importante para
compreender como se estabelece o processo de ensino e aprendizagem dentro dos ambientes
virtuais de aprendizagem – AVA’s. Objetivo: Tal pesquisa objetiva apresentar uma proposta
metodológica de concepção híbrida com ênfase na aula invertida adotada pelo Núcleo de Educação
a Distância, da Universidade Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO, que oferta cursos de
graduação e especialização na modalidade a distância desde o ano de 2005. Metodologia: No
decorrer deste período, o NEAD utilizou diferentes modelos de organização pedagógica. Nesse
sentido, os cursos ofertados atualmente estão pautados na concepção híbrida que adota, como
metodologia, a divisão do ensino por etapas, ou seja, as atividades acontecem parte a distância
e parte presencialmente. Três pressupostos metodológicos norteiam essa proposta de ensino:
o autoestudo que é o momento de estudo individual do aluno, a aprendizagem colaborativa
que permite que aluno participe de atividades interacionais junto com os colegas e professore
e a aprendizagem em comunidades de práticas que é o momento de testar os conhecimentos
adquiridos. Resultados: Compreende-se que o movimento proposto pela metodologia, é o oposto
das práticas de ensino e aprendizagem adotadas por muitas instituições escolares, pois coloca o
aluno no centro do processo educativo. Conclusão: Conclui-se que a proposta metodológica que
alicerça o processo de ensino e aprendizagem do NEAD, proporciona aos alunos momentos para
desenvolver a autonomia, a criatividade, e a liberdade. Se trata de uma metodologia que foca o
olhar para o trabalho em grupo (aprendizagem colaborativa), mas, ao mesmo tempo individualizado
(autoestudo).
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Verificação da aplicabilidade e
eficácia do Google Forms como
recurso didático-pedagógico
Fernando Bandeira Filho, Adileia Regina Dias de Miranda

Palavras-chave: google forms, avaliação, pandemia, didático-pedagógico

Introdução: Em decorrência da pandemia de COVID19 o ano de 2020 vem apresentando vários
desafios, principalmente em relação às atividades que requerem a presença entre indivíduos,
assim as escolas buscam criar formas de adequação a essa nova situação. Questões como: qual
a via mais plausível para transmissão de conhecimentos, como avaliar esses conhecimentos,
como atender as legislações relativas à educação somadas às realidades socioeconômicas de
cada grupo alvo tornam o ato de “educar” ainda mais complexo e desafiador. Nesse contexto
de indagações esse trabalho apresenta como recurso didático a utilização do “Google Forms”,
um sistema de gerenciamento de conteúdo. Objetivo: Investigar a aplicabilidade e eficácia do
“Google Forms” quando utilizado como recurso didático- pedagógico dentro de um contexto de um
ensino Remoto/Distância. Metodologia: Foi elaborado um questionário com conteúdo de Física
envolvendo cinco questões na modalidade múltipla escolha através do Google Forms e aplicado
utilizando a mídia Whatsapp em alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma Escola
Pública de Governador Valadares com posterior análise e avaliação dos resultados. Resultados:
Dos alunos que responderam o formulário somente um relatou problemas de acesso no seu
celular. As notas apresentaram os seguintes resultados estatísticos: média = 93,3, mediana =
100, intervalo 40 a 100. Em relato via Whatsapp os alunos demonstraram uma aceitação positiva
deste recurso. Conclusão: O aplicativo “Google Forms” mostrou-se utilizável tanto como recurso
didático-pedagógico como na sua usabilidade, demonstrando eficácia no processo de ensinoaprendizagem, tendo como fatores limitantes, dentre outros, as condições socioeconômicas do
público alvo e o domínio do aplicativo pelo professor.
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Os processos de gestão de
pessoas e as relações trabalhistas
durante a pandemia
Daniele Gonçalves de Freitas, Sabrina Pereira da Silva, Ronério Henrique de Oliveira, Romulo
Mafra de Oliveira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: processos de gestão de pessoas, pandemia, manutenção

Introdução: A pandemia causada pela COVID-19 impôs às empresas a necessidade de
adaptação dos processos de gestão de pessoas (PGP), tendo em vista as novas definições
governamentais, medidas provisórias (MP) e atos regulatórios que alteram e flexibilizam as
regras trabalhistas durante a pandemia Objetivo: Conhecer a eficiência e a aplicabilidade dos
processos de gestão de pessoas nas organizações e as situações desencadeadas pela pandemia
da COVID-19. Metodologia: Pesquisa exploratória, com procedimento de análise de publicações
da Área de Recursos Humanos (ARH), e utilização de questionário de entrevista aplicado via
Google Forms a trabalhadores de diversas áreas da economia por meio das redes sociais. As
respostas foram acompanhadas pela mesma plataforma, contabilizando 30 participantes. Após
a coleta e tabulação de dados foi empreendida a análise, relacionando a teoria e prática dos
PGP, maximizando a eficiência do capital intelectual no ambiente organizacional. Resultados: As
empresas implementaram medidas de higiene e prevenção no ambiente de trabalho, passaram
a orientar os empregados sobre o distanciamento social e 80% dos empregados concordam com
as medidas e decisões adotadas. Além do home office, houve redução na jornada de trabalho,
suspensão temporária e/ou adiantamento das férias. Apesar da situação difícil, entre o grupo
entrevistado não houve contratações nem demissões em função de uma gestão eficiente que
encontrou alternativas práticas e satisfatórias. Conclusão: A maioria das empresas tomou decisões
assertivas, não houve demissões em massa e ambas as partes estão satisfeitas com as decisões
tomadas. Assim evidenciou-se a importância dos PGP e como os mesmos, se bem implantados,
impactam diretamente e positivamente nos resultados de uma empresa, principalmente em
situações atípicas e emergenciais.
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World Café como estratégia
metodológica para construção
coletiva de Projetos Integradores
Adriana de Oliveira Leite Coelho, Rogerio Kleuber de Oliveira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: estratégia metodológica, world café, projeto integrador

Introdução: O Curso Engenharia Civil EAD contempla em sua matriz curricular Projetos Integradores
(PI) para articular ensino, pesquisa e extensão. O PI fortalece o protagonismo dos estudantes
por meio de metodologias ativas e interativas pelo trabalho coletivo, articulando o conhecimento
acadêmico com as demandas sociais e de mercado, e promove habilidades e competências para
o exercício da profissão e desenvolvimento tecnológico. A construção do PI envolve a geração de
novos conhecimentos, para detectar os geradores da situação-problema e identificar oportunidades
de intervenção, a partir das soluções desenvolvidas. A temática dos PI busca a consonância com os
conteúdos das disciplinas alinhando-se aos geradores de atribuições profissionais e competências
que compõem o perfil profissional. Para sistematizar o desenvolvimento dos PI, o NDE promoveu
estudos com corpo docente e profissionais externos para indicação de temas para cada PI. Utilizouse a metodologia World Café, um processo estruturado para compartilhamento de conhecimento
e ideias, no qual grupos discutem um tópico em várias mesas como as de um café. Objetivo:
Relatar uma experiência que utilizou a metodologia World Café para construir coletivamente temas
de PIs para o curso Eng. Civil EAD. Metodologia: Relato de experiência de cunho qualitativo.
Resultados: A metodologia foi adaptada para o ambiente on-line e as mesas substituídas por
salas virtuais, coordenadas por moderadores, sob uma temática. As ideias registradas em Google
Docs compartilhado, por sala virtual. Conclusão: Adaptar a metodologia World Café mostrou-se
eficaz, gerando abrangência de temas que permite inserir elementos associados ao contexto, com
possibilidades de variações e adaptações para atender aspectos do ensino, pesquisa e extensão.
Apoio: UNIVALE
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Realização do evento InovAÇÃO
em ambiente virtual
Imirene Lodi dos Santos, Rossana Cristina R Morais

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: inovação, empreendedorismo, ambiente virtual

Introdução: O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) da Univale realiza, desde
2018, o evento InovAÇÃO com o objetivo de promover o debate sobre questões emergentes
da sociedade local e gerar soluções criativas e inovadoras, conectando a universidade e os
agentes locais. A metodologia de trabalho do evento consiste em reunir estudantes e professores
para pensarem em soluções para problemas vivenciados pela sociedade. Os participantes são
divididos em equipes, preferencialmente multidisciplinares, que são mentoradas por profissionais
da área do problema e da área de negócios. Em função da pandemia da COVID-19, o evento
realizado em julho de 2020 teve que ser adaptado para o ambiente virtual. Objetivo: Apresentar
os resultados do processo de adaptação do evento InovAÇÃO para realização em ambiente virtual.
Metodologia: Relato de experiência da realização do evento InovAÇÃO realizado pelo NUVEM,
em julho de 2020, em parceria com os cursos Agronegócio, Agronomia e Medicina Veterinária, e
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Governador
Valadares. Resultados: O InovAÇÃO online foi realizado no período de 13 a 15 de julho pela
plataforma Google Meet. A palestra de abertura, as orientações gerais sobre o evento, as palestras
específicas e a apresentação das propostas foram realizadas em uma única sala virtual com a
presenças de todos os envolvidos no evento. Para as mentorias, foram criadas salas virtuais para
cada mentor e disponibilizado para as equipes um arquivo de agendamento dos atendimentos.
Conclusão: A participação dos estudantes e professores foi ativa em todos os dias do evento
InovAÇÃO online, demonstrando que é possível promover interação e aprendizado por meio das
tecnologias digitais. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Recursos e atividades em
Ambiente Virtual de Aprendizagem
Mirele Coura Cavalcante, Cristiane Mendes Netto, Anderson Cordeiro Cardoso

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação a distância, moodle, ambiente virtual

Introdução: O desenvolvimento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação possibilitou
que a oferta de cursos na modalidade de educação a distância se realizassem com o apoio de
ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse espaço, recursos e atividades de estudos e interação
síncrona e assíncrona permitem promover experiências formativas com organização, flexibilidade
de tempo e espaço e diversidade de materiais. Objetivo: Compartilhar a experiência de utilização
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) desenvolvido na plataforma Moodle no âmbito da
oferta de cursos e atividades na Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Metodologia: Tratase de um relato da experiência de implementação, desenvolvimento e suporte aos usuários para
uso de uma nova versão do AVA, durante o período do primeiro semestre de 2020. Resultados:
O processo de atualização realizado para o AVA permitiu agregar novos recursos e melhorias de
usabilidade e acessibilidade para os usuários. Por meio de programação foi possível realizar uma
integração do AVA com o Sistema de Gestão Acadêmica, possibilitando melhor fluxo de dados entre
as duas plataformas. Quanto às demandas de atendimentos aos estudantes e professores que
fazem uso do AVA, têm-se que as ações promovidas de formação, atendimentos individualizados
e o compartilhamento de tutoriais, foram eficientes para a adaptação e a utilização efetiva do AVA.
Conclusão: Verifica-se que a utilização do AVA na plataforma Moodle permite alto potencial de
configuração para atender às demandas acadêmicas e do processo de ensino-aprendizagem.
Constata-se que o processo de melhoria deve ser constante e baseado nas demandas dos usuários
que devem ser incentivados à compartilharem suas dúvidas, sugestões e alternativas para uso do
AVA. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Jornada Pedagógica:
Planejamento e Gestão do
Projeto Pedagógico de Cursos
de Graduação ofertados na
modalidade a distância
Wildma Mesquita Silva, Cristiane Mendes Netto, Marlene Lima Temponi

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: projeto pedagógico de curso, ensino superior, educação a distância, pandemia

Introdução: O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é um documento institucional de gestão que
define a organização curricular com foco nas competências estabelecidas no perfil do egresso do
curso, visando o padrão de qualidade da formação profissional. Nessa esteira, o Núcleo de Educação
a Distância (NEaD) da Univale promoveu a Jornada Pedagógica Planejamento e Gestão do PPC
de Graduação EaD, com o objetivo de cumprir as determinações legais e demais indicadores de
qualidade indispensáveis aos atos regulatórios do MEC. Objetivo: Relatar a experiência da Jornada
Pedagógica realizada por meio virtual em agosto de 2020, junto aos coordenadores e membros
dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos cursos na modalidade EaD. Metodologia: Relato
de experiência de abordagem qualitativa e análise documental da Jornada Pedagógica realizada
junto a 05 cursos, por meio de avaliações diagnósticas e atualização dos PPCs. Resultados: Em
conformidade aos objetivos, as metodologias foram interativas e integrativas pela associação dos
fundamentos teóricos e a prática de oficinas, com sessões de trabalho cooperativo de inteligência
coletiva, cujos Coordenadores, NDEs e Equipe Multidisciplinar do NEaD compartilharam saberes,
fortalecendo os vínculos de solidariedade humana. A Jornada Pedagógica contribuiu para o
alinhamento dos cursos ao Plano de Desenvolvimento Institucional da Univale, atendeu ao
disposto nas legislações e nos indicadores de qualidade do MEC, resultando no alinhamento dos
PPCs para garantir a consolidação do perfil do egresso. Conclusão: A realização da Jornada
Pedagógica reforçou o trabalho inter e multidisciplinar, com a participação ativa dos membros
dos NDEs, contribuindo com a formação profissional de qualidade, um dos pilares da sociedade
contemporânea, assentada sobre princípios e valores de promoção da cidadania. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Processos de gestão de pessoas
em tempos voláteis
Stefania Xavier de Almeida, Paulo César Pereira Luca, Romulo Mafra de Oliveira(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: processos de gestão de pessoas, pandemia, empresas, jornada de trabalho

Introdução: Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar são os seis processos
de gestão de pessoas e, neste momento de pandemia da COVID-19, o maior desafio é manter
pessoas em uma economia fragilizada pela paralisação de setores produtivos, oportunizando às
empresas e à Área de Recursos Humanos (ARH) o enfrentamento e a superação das dificuldades
através de uma visão inovadora. Objetivo: Compreender a importância e utilização apropriada
dos processos de gestão de pessoas durante a crise causada pela pandemia no ambiente laboral.
Metodologia: Pesquisa exploratória, com procedimento de análise de publicações e utilização
de questionário de entrevista aplicado Google Forms e análise dos dados coletados sendo os
resultados apresentados em tabelas, gráficos, comentários e sugestões. Resultados: Constatouse que, para em um total de 25 respondentes, houve alterações nas jornadas de trabalho devido
à pandemia e que para evitar demissões as empresas optaram pela suspensão da jornada, o que
correspondeu a 32%, seguido da redução da jornada com 28%, pelas férias coletivas com 28% e
licença remunerada com 12%. Em relação às mudanças advindas desta situação, 48% acreditam
que foram benéficas tanto para o empregado quanto para o empregador, 48% somente para o
empregador e 4% não souberam opinar. 92 % afirmam que as empresas proporcionam um ambiente
adequado e seguro para o empregado. Conclusão: Concernente aos resultados apresentados,
foi identificado que a pandemia impactou economicamente as empresas, pressionando uma
transformação exigida pelos desafios impostos neste momento de pandemia e que os Gestores
de Recursos Humanos devem acompanhar a velocidade com que as mudanças surgem nesses
tempos voláteis, sem negligenciar os processos da gestão de pessoas.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Uma breve reflexão sobre o
ensino à distância em tempos
de pandemia: desafios e
potencialidades
Lucas Rodrigues de Souza, Virgínia da Costa Machado (Orientador)

Palavras-chave: palavras-chave: educação, ensino a distância, pandemia, desafios.

Introdução: Introdução: A educação é um direito social consagrado na Constituição de 1988 que
determina ser um dever do Estado a sua prestação. O ensino como tradicionalmente consagrado
em salas de aula vem sofrendo grandes transformações nos últimos anos com a introdução do
ensino à distância (EaD). Essa nova metodologia de ensino ganhou ainda mais relevo e importância
com a pandemia da Covid-19, que obrigou o Brasil e o mundo a se manter em distanciamento
social. Objetivo: Objetivo: O presente trabalho objetiva apresentar os desafios encontrados pela
educação no enfrentamento da Covid- 19, bem como as estratégias de comunicação, conexão
de pessoas, a captura e absorção de informações desenvolvidas pelas instituições de ensino,
uma vez que ensino a distância agora não é opção, mas obrigação como forma de aprendizagem.
Metodologia: Metodologia: o presente trabalho utilizará a revisão bibliográfica. Resultados:
Resultado: Uma vez que a educação à distância potencializada com a pandemia, é necessário
fazer reflexões sobre essa forma de ensino, em especial, com relação a sua eficácia ou não
frente ao ensino presencial. O ensino EaD já apresentava avanços no sistema educacional do
Brasil. A realidade brasileira é que nem todas as pessoas conseguem se adaptar a este método,
uma vez que em que pese envolver conforto, liberdade também obriga organização e disciplina e
isso não são todos que possuem. Conclusão: Conclusão: Diante da realidade da pandemia no
Brasil, conclui-se que o sistema de ensino a distância hoje se torna um veículo indispensável pois
possui fundamental importância e vem num momento primordial para a busca de caminhos viáveis
em tempos conturbado, para a diminuição dos impactos provocados pelo novo coronavírus, e,
principalmente evitar que estudantes fiquem sem aula.
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Roda de Conversa on line, como
estratégia didática para refletir
sobre o conceito e a aplicação do
Lean Startup
Rossana Cristina R Morais, Wildma Mesquita Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: roda de conversa, estratégia didática, educação a distância, ensino remoto,
pandemia.

Introdução: Em tempos de pandemia Covid 19, foi utilizada a metodologia Roda de Conversa, de
forma on line, por meio da plataforma Google Meet, para abordar o conceito e a aplicação do Lean
Startup. Por meio da utilização da metodologia roda de conversa, pode-se desenvolver as seguintes
competências e habilidades: Trabalho em equipe; Gestão de tempo; Criatividade e Colaboração.
Objetivo: Relatar a experiência da aplicação da metodologia Roda de Conversa, na disciplina
Startup, Inovação e Negócios, do curso de Sistemas de Informação. Com o objetivo de refletir
sobre o conceito e a aplicação do Lean Startup. Metodologia: Relato de experiência de cunho
qualitativo e observacional. Para a realização da atividade a turma foi dividida em grupos e cada
grupo recebeu um tópico sobre o assunto a ser discutido. Os grupos foram fazendo apontamos
sobre os tópicos e a turma foi interagindo com base no conteúdo estudado e nas experiências já
vivenciadas. Para esta atividade, os alunos podiam preparar qualquer tipo de material para auxiliar
na apresentação. Resultados: A Roda de Conversa possibilitou um aprendizado dinâmico e
efetivo, além de permitir o desenvolvimento de competências e habilidades, tais como trabalho em
equipe, colaboração, gestão do tempo e criatividade, que essenciais para a formação do estudante.
Os alunos avaliaram a atividade como produtiva e com resultados positivos para a aprendizagem.
Conclusão: As salas de aula virtuais permitem o uso de metodologias que promovem uma
aprendizagem efetiva, dinâmica e com o envolvimento dos estudantes.
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O papel da criatividade no
desempenho institucional das
empresas
Talita Rodrigues Freire Alves de Miranda, Haniel Alves de Miranda, Joana Darc Sousa Mendes

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: gestão do conhecimento, criatividade, inovação.

Introdução: Ao analisar as rupturas que aconteceram no mundo, percebe-se que as fronteiras
foram extintas pela facilidade de comunicação por meio das tecnologias de informação e
comunicação, fazendo com que organizações ampliassem também suas fronteiras de concorrência.
As mudanças rápidas fizeram com que o conhecimento se tornasse um ativo indispensável para
as empresas, isto porque por meio dele pode-se desenvolver inovações que farão a diferença
no ambiente de negócios. Objetivo: Compreender os processos que geram ações criativas nas
empresas e o impacto que estas trazem para empresa na visão do gestor. Metodologia: Estudo
descrito, de natureza qualitativa, com procedimento de análise de publicações sobre os temas
centrais do estudo, e coleta de dados por meio de questionário eletrônico aplicado a gestores de
empresas, utilizando a plataforma virtual Google Forms. Resultados: Constatou-se que 77,8%
dos respondentes declararam que estimulam a criatividade entre seus colaboradores, e 66,7% dos
gestores afirmaram que as fontes de criatividade da empresa são internas e externas. Em relação
aos resultados obtidos a partir do estímulo à criatividade, todos declararam que já obtiveram
algum resultado positivo por terem adorado estratégias que visam ao estímulo à criatividade na
organização. Conclusão: O estudo aponta que é possível inferir que a criatividade é um assunto
presente no âmbito das organizações pesquisadas. Ainda que os gestores não a utilizem de forma
a explorar toda a sua amplitude, pode-se perceber que ela traz resultados institucionais positivos.
Apoio: UNIVALE
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O uso do Método Cornell de
anotações no ensino superior:
relato de experiência
Sandra Dias Pereira da Costa, Charles Cesar Couto

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: método conell de anotações, ensino superior, ensino remoto, aprendizagem

Introdução: Este trabalho refere-se a uma prática pedagógica desenvolvida no contexto da
disciplina Psicologia jurídica, cujo objeto da aprendizagem é o método Cornell de anotações. A
atividade de caráter complementar, foi realizada no mês de agosto de 2020, em plataforma digital,
com a participação de estudantes do curso de Direito. Objetivo: Apresentar o método Cornell de
anotações e promover treinamento dos processos cogintivos, mais especificamente, a atenção e
a memória dos estudantes, para que se tornem participantes ativos do conhecimento à medida
em que conseguem organizar suas ideias. Metodologia: Atividade prática em formato de oficina
pedagógica. a partir da explanação sobre atenção e memória à luz da Psicologia, foi apresentado o
método Cornell de anotações, que consiste em produzir anotações de uma exposição considerando
os elementos como ideias principais/objetivos da aula; anotações referentes ao conteúdo e
resumo sobre o conteúdo explanado. Espera-se que o estudante possa focar melhor na aula
numa situação de ensino remoto. Após a exposição do método, no diálogo com os convidados
foram apontados distratores que enfrentam no momento do ensino remoto, sendo alguns desses
distratores em relação ao ambiente familiar. Resultados: A falta de foco leva a uma dispersão da
atenção, e, consequentemente da apreensão de um conteúdo. A autoconceituação negativa sobre
as faculdades cognitivas relatada por participantes, aponta que as consequências emocionais
decorridas de processos cognitivos deficientes pode levar a estados de ansiedade, convergindo
numa circulo vicioso em que o estudante perde a confiança em si mesmo. Conclusão: O uso
do método Cornell de anotações apresenta possibilidades de engajamento e de facilitação da
aprendizagem, somado a outras estratégias e de metodologias ativas no ensino remoto Apoio:
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – Fadivale
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Oficinas pedagógicas on line em
tempos de pandemia (Covid-19)
Wildma Mesquita Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pedagogo, oficinas pedagógicas, pandemia, ensino remoto, ensino superior

Introdução: O Pedagogo no ensino superior atua com orientações e formações pedagógicas. Com
o isolamento social, devido ao Covid-19, esse trabalho precisou ser ainda mais acentuado, pois
foi necessário a adaptação ao ensino remoto emergencial em 11 de março de 2020. Dessa forma,
essas ações junto ao corpo docente da universidade foram de fundamental importância. Objetivo:
Relatar a experiência da realização de oficinas pedagógicas por meio on line, devido ao isolamento
social, de uma universidade comunitária como ações da Pro-reitoria de Graduação, denominadas
Semana de Aprendizagem Ágil e Jornada Pedagógica. Metodologia: Relato de experiência de
abordagem qualitativa e observacional. As oficinas foram realizadas pela plataforma Google Meet
aos docentes da Universidade, com os temas: Covid-19 e as Metodologias Ativas; E Do presencial
ao virtual: Perspectivas e desafios na docência online em tempos de pandemia (Covid-19).
Resultados: Por meio da oferta das duas oficinas, foi possível abordar os temas metodologias
ativas e a importância do planejamento docente visando aplicar estratégias pedagógicas que
proporcionem o envolvimento e o protagonismo dos estudantes. Conclusão: Os docentes que
participaram das oficinas relataram por meio de feedback, que o momento de formação foi muito
importante para que eles pudessem refletir sobre o planejamento de suas aulas, que devido a
pandemia desde março estão sendo realizadas de forma remota. Dessa forma, os professores
informaram que precisavam aprender novas técnicas e ferramentas, para assim ressignificarem
suas aulas para o ambiente remoto.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Os impactos do Núcleo do Direito
do Trabalho e Previdenciário da
Fadivale no período de isolamento
social: responsabilidade social
Paula Miranda Lima, Sandra Dias Pereira da Costa, Amarildo Lourenço Costa

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: núcleo de prática jurídica; responsabilidade social; isolamento social; assistidos;
impactos

Introdução: O Núcleo de Direito do Trabalho e Previdenciário da Fadivale é um braço forte da
Instituição, cuja missão funda-se em dois pilares básicos. O primeiro é o compromisso Institucional
com a Responsabilidade Social, eis que são feitos diariamente atendimentos a pessoas
hipossuficientes envolvidas em lides trabalhistas ou previdenciárias, sem custo algum ao cidadão,
colaborando, portanto, com o fortalecimento da Justiça. O segundo pilar cuida-se do aprendizado
prático do discente, pois os atendimentos e acompanhamentos são feitos pelos estagiários,
obviamente supervisionados pela orientadora, permitindo, desta maneira, que o/a estudante
adquira experiência prática e também humana, já que o objetivo é formar profissionais cada vez
mais humanizados. Neste sentido, tem-se que o isolamento social imposto pela pandemia do
Covid-19 não foi capaz de impedir os trabalhos do Núcleo, posto que continuaram a dar andamentos
regulares aos feitos já existentes (mesmo com a ausência dos estagiários) garantindo a assistência
ao hipossuficiente Objetivo: Analisar os impactos do trabalho desenvolvido pelo Núcleo no
período de isolamento aos assistidos hipossuficientes. Metodologia: O estudo preliminar ancorase na observação de casos concretos, e ao longo do desenvolvimento basear-se-á em fatos reais
Resultados: Entende-se que genuinamente o trabalho realizado denota a importância do Núcleo
à sociedade Valadarense e também circunvizinha, isto porque não há Defensoria Pública que
atenda demanda trabalhista, e a demanda suportada pela Defensoria Pública da União, no tocante
aos processos de cunho previdenciário, não é o suficiente, de modo, que o Núcleo torna-se uma
figura por demais importante na luta pela Justiça. Conclusão: Os impactos alcançados na vida de
pessoas carentes, são verdadeiramente positivos e satisfatórios.
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O papel da criatividade no
desempenho institucional das
empresas
Joana Darc Sousa Mendes, Talita Rodrigues Freire Alves de Miranda, Haniel Alves de Miranda

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: gestão do conhecimento, criatividade, inovação

Introdução: Ao analisar as rupturas que aconteceram no mundo, percebe-se que as fronteiras
foram extintas pela facilidade de comunicação por meio das tecnologias de informação e
comunicação, fazendo com que organizações ampliassem também suas fronteiras de concorrência.
As mudanças rápidas fizeram com que o conhecimento se tornasse um ativo indispensável para
as empresas, isto porque por meio dele pode-se desenvolver inovações que farão a diferença
no ambiente de negócios. Objetivo: Compreender os processos que geram ações criativas nas
empresas e o impacto que estas trazem para empresa na visão do gestor. Metodologia: Estudo
descrito, de natureza qualitativa, com procedimento de análise de publicações sobre os temas
centrais do estudo, e coleta de dados por meio de questionário eletrônico aplicado a gestores de
empresas, utilizando a plataforma virtual Google Forms. Resultados: Constatou-se que 77,8%
dos respondentes declararam que estimulam a criatividade entre seus colaboradores, e 66,7% dos
gestores afirmaram que as fontes de criatividade da empresa são internas e externas. Em relação
aos resultados obtidos a partir do estímulo à criatividade, todos declararam que já obtiveram
algum resultado positivo por terem adorado estratégias que visam ao estímulo à criatividade na
organização. Conclusão: O estudo aponta que é possível inferir que a criatividade é um assunto
presente no âmbito das organizações pesquisadas. Ainda que os gestores não a utilizem de forma
a explorar toda a sua amplitude, pode-se perceber que ela traz resultados institucionais positivos.
Apoio: UNIVALE
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Análise de ferramentas remotas
na educação médica durante a
pandemia do COVID-19
Lázaro Azevedo Leite, Marcely Soares de Alencar, Elaine Carlos Scherrer Ramos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação médica, ensino à distância, pandemia, covid-19.

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 11 de março de 2020, a
pandemia pelo COVID-19. Com a necessidade de isolamento social, as aulas presenciais
foram suspensas e o Ministério da educação permitiu, por meio da portaria nº 345, a aplicação
da modalidade de ensino à distância (EAD) aos cursos de medicina do 1º ao 4º ano. Objetivo:
Identificar mudanças na metodologia e avaliar o uso de alternativas remotas no ensino da medicina
durante a pandemia. Metodologia: Recorrido ao formulário eletrônico: “amostra do Google Forms
para análise da educação médica no Brasil durante a pandemia do COVID-19”, aplicado pela
Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM), entre os meses de abril e
maio de 2020, com amostra de 177 alunos. Resultados: Foram avaliados 42 instituições de
ensino superior (IES), sendo 33,3% públicas e 66,7% privadas. Dessas, apresentavam como
metodologia tradicional 33,3%, ativa 19%, mista 42%, e 5,7% não especificada. Diante do cenário
caótico da pandemia, 13,3% das IES modificaram totalmente a metodologia, 46,7% parcialmente
e 40% não modificaram. Como alternativa de adaptação ao ensino remoto, favorecendo o ensinoaprendizado, 35,7% realizaram mudança no plano pedagógico curricular. Conclusão: O uso de
alternativas remotas no ensino da medicina durante a pandemia do COVID-19, demonstrou-se
necessário e oportuno aos acadêmicos. E, visando preservar uma formação adequada, evitando
a precarização da educação decorrente da perda da relação professor-aluno pelo fechamento das
atividades curriculares presenciais.É necessário, portanto, reavaliar frequentemente a assistência
dessas alternativas, a qualidade da educação e a incorporação de novas tecnologias no ensino.
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Educação médica no contexto da
pandemia por Covid-19 no ano de
2020, panorama nacional
Marcely Soares de Alencar, Lázaro Azevedo Leite, Leonardo Oliveira Leão e Silva (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação médica, ensino a distância, pandemia, covid-19.

Introdução: Antecipando o severo impacto da pandemia, por Sars-Cov-2, no dia 19 de março
de 2020 o Ministério de Educação, por meio da portaria de número 345, autoriza a substituição
das disciplinas teórico-cognitivas presenciais, do primeiro ao quarto ano do curso de medicina,
pela modalidade de ensino a distância. Objetivo: Demonstrar as ações de ensino/aprendizagem,
na perspectiva dos discentes, praticadas por escolas médicas devido a pandemia por Covid-19.
Metodologia: Estudo descritivo, com recorte transversal e abordagem quantitativa. Utilizado
formulário eletrônico (Forms Google) aplicado pela Direção Executiva Nacional dos Estudantes
de Medicina (DENEM), entre os meses de abril e maio de 2020, com amostra de 177 alunos de
medicina, de todas as regiões do país. Resultados: Participaram 177 alunos, sendo 66,7% de
instituições privadas e 33,3% de instituições públicas. Destes, 61,9% dos estudantes informaram
que sua instituição de Ensino Superior (IES) estava disponibilizando conteúdo de matérias
obrigatórias na modalidade de ensino remoto, 28,6% sem aplicação de qualquer conteúdo e
9,5% matérias práticas e teóricas obrigatórias. Quanto ao Plano Pedagógico Curricular, 35,7%
dos alunos informou que foi modificado, buscando se adequar as questões impostas por essa
nova modalidade de ensino; 50,0% informou que não ocorreu mudanças e 14,3% não souberam
responder. Conclusão: Mediante a esse novo cenário, metodologias de ensino a distância tem
sido uma alternativa. É importante destacar que as instituições de ensino médico devem trabalhar
arduamente em busca da promoção de um ensino de qualidade, portanto, o impacto da modalidade
a distância deve ser revisado periodicamente, buscando a redução dos danos provocados por um
grande período sem aulas presenciais.
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Experiências colaborativas
mediadas pelas tecnologias
durante a graduação em tempos
de pandemia
Wéllica Viana de Moura, Juliana Martins Soares da Silva, Karla Nascimento de Almeida

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ensino superior, tecnologias digitais da informação e da comunicação, atividades
remotas, covid-19.

Introdução: As Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação estão presentes na vida
social e também nas práticas educativas. Com a pandemia da COVID-19 e suspensão das
atividades presenciais nas escolas o uso dessas tecnologias foi intensificado por professores e
estudantes. Objetivo: Relatar práticas educativas mediadas por tecnologias digitais da informação
e comunicação durante as aulas de um curso de graduação. Metodologia: Relatos de experiências
de estudantes do 4º período do curso de Pedagogia da Univale. Resultados: Em decorrência
da pandemia, estudantes e professores utilizaram as ferramentas disponíveis do Google como
aliadas do processo ensino-aprendizagem. A sala de aula virtual foi o ambiente para as atividades
assíncronas para postagens de atividades em diversos formatos e produções colaborativas
nos documentos, planilhas e apresentações online. O aplicativo Google Hangouts Meet foi a
plataforma de reuniões online mais utilizada para as interações síncronas nos horários das aulas
presenciais. Destaca-se que o uso desse recurso conferiu uma sensação de maior proximidade
colaborando para o processo ensino-aprendizagem. A dificuldade de equipamentos adequados
pelas estudantes para assistirem as aulas, muitas faziam uso apenas do smartphone, e de conexão
à Internet, algumas faziam uso apenas do plano de dados, não podem ser desconsideradas nesse
contexto em que professores e gestão buscaram considerar as singularidades de cada estudante.
Conclusão: Conclui-se que as estudantes têm buscado uma adaptação gradual ao novo formato
das aulas mediadas por tecnologias e consideram estar adquirindo conhecimentos valiosos para
a formação acadêmica e para a futura atuação profissional em que as tecnologias serão cada vez
mais presentes na Educação.
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A paródia no contexto da Língua
Portuguesa como prática de
ensino-aprendizagem
Mirele Coura Cavalcante

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: paródia, língua portuguesa, ensino remoto.

Introdução: No momento atípico no qual a educação se insere no período pandêmico da
COVID-19, com as aulas realizadas de maneira remota, faz-se necessário a utilização de novas
práticas metodológicas no processo educativo. A Língua Portuguesa no Ensino Superior é base
importante na vida do acadêmico. Para tal, um ensino que promova a aprendizagem significativa
dos conteúdos, com a participação ativa do estudante na construção do conhecimento, torna-se
essencial para promover os conhecimentos acadêmicos. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada
no ensino da Língua portuguesa nos primeiros períodos dos cursos de graduação da Univale.
Metodologia: A atividade proposta consistiu na criação de paródias pelos estudantes com música
que envolvessem os conteúdos estudados durante o semestre letivo. Resultados: O trabalho de
transformar os conteúdos estudados, muitas vezes complexo para os estudantes, tornou-se leve
e de melhor entendimento pela construção da paródia. Pois, foi necessário reformular o estudo
da gramática com seus vários itens, numa atividade musical que fizesse sentido, coerência com a
música escolhida. O envolvimento foi significativo e efetivo na internalização dos conteúdos através
dos registros dos acadêmicos, apresentados em forma de vídeos. Conclusão: A atividade propiciou
uma experiência criativa e sistematizada pelos estudantes. Observou-se que o envolvimento para
o registro formal e oral da paródia promoveu a aprendizagem do conteúdo com mais facilidade e
efetividade, pois o tempo utilizado para realizar o trabalho demandou dedicação e colaboração, à
medida que os estudantes realizaram ensaios e repetições até a gravação final. Apoio: UNIVALE
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Adaptação do componente
curricular projeto integrador do
curso de Sistemas de Informação
EaD em função da pandemia do
novo Coronavirus
Rossana Cristina R Morais

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tecnologia, pandemia, negócio, ensino a distância

Introdução: O impacto econômico em função das restrições da pandemia atingiu várias empresas,
dentre elas, os negócios informais e as microempresas tiveram que adequar seus processos na
busca em minimizar os efeitos da pandemia. No curso de Sistemas de Informação, por meio
do projeto integrador, os discentes são estimulados a pensarem soluções para problemas da
sociedade e atentos as necessidades impostas pela pandemia, o curso redefiniu a proposta de
seus projetos integradores. Objetivo: Apresentar os resultados do processo de adaptação dos
projetos integradores do curso de Sistemas de Informação. Metodologia: Relato de experiência
da adequação do projeto integrador em função da pandemia. Resultados: A readequação do
projeto integrador foi realizada em parceria com a empresa de tecnologia APIKI e a Associação
Comercial e Empresarial de Governador Valadares. Os parceiros identificaram a necessidade de
auxiliar empreendedores na criação de lojas virtuais. Cientes do perfil dos discentes do curso de
Sistemas de Informação, os parceiros apresentaram a proposta ao curso que adaptou o projeto
integrador para atender a demanda. Os parceiros foram responsáveis pela capacitação dos
discentes e pelo cadastro e seleção dos empreendedores, e os discentes forma responsáveis pela
configuração das lojas virtuais. Foram cadastradas 169 empresas e para todas foram criadas lojas
virtuais. Conclusão: O período da pandemia impulsionou o processo de transformação digital
nos negócios. A inserção do curso neste projeto reforçou a responsabilidade dos profissionais de
tecnologia em atender as necessidades da sociedade e possibilitou também uma experiência real
para os alunos, proporcionando aos mesmos um crescimento tanto profissional, quanto pessoal.
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ST 22. Saúde, ambiente e
inovação

Proponentes: Cristiane Mendes Netto, Marcos Gleidson Pereira dos Santos, Pedro Henrique
Ferreira Marcal

Ementa: A necessidade de ampliação do acesso da população à saúde aliada à preocupação pela
sustentabilidade e meio ambiente apresentam demandas para o desenvolvimento de inovações em
produtos, processos e serviços. Nesse contexto, esta sessão propõe a apresentação e a discussão
de estudos e pesquisas relacionadas à questões atuais envolvendo saúde, meio ambiente e
processos de inovação, em uma perspectiva interdisciplinar. Entre os temas de interesse para
reflexão, destaca-se: a inovação como produto da gestão do conhecimento, desenvolvimento de
novos processos, produtos e tecnologias aplicadas à promoção da saúde e preservação do meio
ambiente, aspectos legais, biotecnologia, organização e visualização de informação.
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Perfil epidemiológico das
infecções nosocomiais em
hospitais privados no leste de
Minas Gerais
Maíra Lopes Sarmento, Gabriel Leonardo de Andrade Neto, Monica Maria de Almeida, Denise de
Oliveira Silva Andrade, Livia Tavares Colombo (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: infecções nosocomiais, bactérias multirresistentes, epidemiologia molecular

Introdução: Infecção nosocomial apresenta-se como uma entidade clínica de múltiplos fatores,
o que torna fundamental seu estudo a fim de identificar o perfil epidemiológico e estabelecer um
panorama geral da resistência bacteriana. Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico das infecções
hospitalares em 2 hospitais privados no leste de Minas Gerais. Metodologia: Estudo realizado
em 2 hospitais privados no leste de Minas Gerais, entre março/2017-março/2019. Através de
informações colhidas nos bancos de dados e relatórios disponibilizados pela comissão de controle
de infecções hospitalares dos hospitais. Os dados foram agrupados e analisadas as seguintes
variáveis nas amostras de infecção nosocomial: bactéria mais prevalente, principal sítio e
unidade de atendimento. Resultados: No 1º hospital foram identificados 87 casos de infecções
nosocomiais, sendo 21 espécies bacterianas identificadas. O perfil dessas infecções mostrou
prevalência de bactérias gram-negativas, tendo como principal bactéria a K. pneumoniae. Quanto
a distribuição bacteriana por unidade de atendimento, clínica médica foi a mais prevalente e o sítio
de isolamento mais encontrado foi o aspirado traqueal. No 2º hospital, foram identificados 143
casos de infecções nosocomiais, sendo 18 espécies bacterianas identificadas. Houve prevalência
de bactérias gram-negativas e a P. aeruginosa a principal bactéria. A unidade de atendimento clínica
médica foi a mais prevalente, e o aspirado traqueal o principal sítio de isolamento. Conclusão: O
perfil epidemiológico mostra prevalência de bactérias gram-negativas, sendo a K.pneumoniae e P.
aeruginosa as mais relevantes nesse cenário, tendo a clínica médica a unidade de atendimento
com maior número de casos e o sítio de isolamento o aspirado traqueal.
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A relevância de Klebsiella
pneumoniae e Pseudomonas
aeruginosa em 2 hospitais
privados no leste de Minas Gerais
Gabriel Leonardo de Andrade Neto, Maíra Lopes Sarmento, Denise de Oliveira Silva Andrade,
Monica Maria de Almeida, Livia Tavares Colombo (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: eskape, infecções nosocomiais, bactérias multirresistentes.

Introdução: O acrônimo ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, e espécies Enterobacter),
reúne 6 principais bactérias que estão relacionadas com infecções nosocomiais ao redor do
mundo e gera grande impacto socioeconômico. Nos 2 hospitais avaliados, as bactérias desse
grupo com maior relevância foram: Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. Objetivo:
Estabelecer a importância P.aeruginosa e K.pneumoniae em 2 hospitais privados no leste de Minas
Gerais. Metodologia: Pesquisa realizada em 2 hospitais privados no leste de Minas Gerais, no
período de abril a julho de 2019, por meio de coleta de dados compreendidos entre março de 2017
a março de 2019, disponibilizados pela comissão de controle de infecções hospitalares de cada
local. Resultados: Foram analisadas 230 amostras de infecção hospitalar. Na clínica médica,
K.pneumoniae e P.aeruginosa corresponderam a 31% e na clínica cirúrgica a 28%. Nos principais
sítios, essas bactérias juntas corresponderam a 37% das amostras de aspirado traqueal, 25%
de urina e 40% nos swab de ferida operatória. A resistência à antibióticos na K.pneumoniae foi
para Ampicilina, Ceftazidinma, Cefuroxima e Ampicilina com Sulbactan; a P.aeruginosa Ampilicina,
Piperaciclina com Tazobaactan e a Gentamicina. Conclusão: Portanto, estas são bactérias
relevantes nos hospitais analisados, representando porcentagem significativa dos microorganismos
presentes na clínica médica e cirúrgica. Além disso, estão amplamente presentes nos sítios de
aspirado traqueal, urina e swab de ferida operatória, bem como apresentam resistência a uma
variedade de antibióticos.
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Análise comparativa entre
diferentes designs de implantes,
em relação ao torque de inserção
e estabilidade primária em
biomodelos de poliuretana
Raimer Ferreira Souza, Artur Lage Pedroso, Jean Marcello Pagotto, Rogério Junqueira Pereira

Palavras-chave: implantes dentários, design, osseointegração

Introdução: Um dos principais fatores que contribuem para o sucesso da implantodontia é a
estabilidade primária dos implantes, que depende do desenho macrogeométrico, da técnica
cirúrgica empregada e da densidade óssea da área receptora. Com a variedade de densidades
ósseas, bem como a grande diversidade de design de implantes e seus protocolos de fresagem,
é comum que ocorram várias opções de seleção desses implantes para obter maiores chances
de acerto ao tratamento. Objetivo: Avaliar o torque de inserção e o coeficiente de estabilidade
primária de dois implantes com designs diferentes em blocos de poliuretana simulando o tecido
ósseo tipo I, através de duas técnicas de fresagem, alternando, ainda, dois níveis de fresagem
óssea a partir do seu torque de inserção. Metodologia: Foram instalados um total de quarenta e oito
implantes, divididos igualmente em dois grupos: BioMorse (n=24) e BioMorse SWE (n=24), ambos
com dimensões de 3,5 x 11mm e 4,0 x 11mm, totalizando doze amostras de cada implante. Os
implantes foram inseridos com torquímetro digital em osso artificial poliuretana rígido sem cortical
– L 9, 7 X C 10 X A 5 centímetros; 40 PFC, simulando a densidade óssea tipo I. Para as análises
do coeficiente de estabilidade primária (ISQ), foi utilizado o aparelho de análise de freqüência
de ressonância. Resultados: Os resultados sugeriram diferenças estatisticamente significativas
somente para análise ISQ entre o BioMorse e o BioMorse SWE 4,0x11,5mm na fresagem supra,
aprofundando 1mm do nível ósseo. Conclusão: O design do implante, assim como os métodos
de fresagem não influenciaram o torque de inserção.Observou-se uma maior média de torque de
inserção para os implantes SWE. A diferença estatística entre os os implantes de 4,0x11,5 indicou
maiores influências da macrogeometria do implante SWE na estabilidade primária.
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Atividade imunomoduladora de
um derivado hidroxilado do ácido
ursólico
Rodolfo Fernandes de Arêdes, Elaine Carlos Scherrer Ramos (Orientador), Sandra Bertelli Ribeiro
de Castro (Orientador), Ydia Mariele Valadares (Orientador), Caio César Souza Alves (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ácido ursólico, atividade imunomoduladora, macrófagos raw 459.7

Introdução: O ácido ursólico (ácido 3β-hidroxi-urs-12-en-28-oico) é usualmente obtido através da
extração e da purificação em diversas plantas medicinais. Apresenta diversos efeitos benéficos já
relatados na literatura, incluindo sua capacidade imunomoduladora, anti-inflamatória e antitumoral.
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro os efeitos de um derivado hidroxilado do ácido
ursólico (DHAU). Metodologia: As células RAW264.7 foram cultivadas em placas de 96 poços a
2×105 células/mL em RPMI-1640 suplementado, mantidas a 37°C em 5% de CO2 e estimuladas
ou não com Lipopolissacarídeo (LPS) a 1µg/mL e Interferon-γ (IFN-γ) a 0,9 ng/mL. Mantidas
durante 3 ou 48 h na presença ou ausência de ácido ursólico ou do DHAU a 30 µM. Para o controle
foram realizados cultivos com células estimuladas ou não estimuladas sem os tratamentos, células
estimuladas ou não na presença de dimetilsulfóxido (DMSO) 0,5% para controle do diluente. O
óxido nítrico (NO) foi medido nos sobrenadantes após 48 h de cultura. A expressão de NF-κB
e a produção de fator de necrose tumoral (TNF) foram analisadas nas culturas de 3 horas de
tratamento. A viabilidade celular foi medida em culturas não estimuladas. Resultados: O derivado
DHAU (8,39±1,103), foi capaz de inibir a produção de NO quando comparado com o controle
(14,77±2,523), sem afetar a viabilidade celular. O derivado DHAU reduziu a expressão de NFκB (12,22±0,232), comparado ao controle (17,24±0,41), no entanto não foi capaz de reduzir a
produção de TNF. Conclusão: O derivado DHAU não apresentou citotoxicidade, foi capaz de
reduzir a expressão de NF-κB e inibiu a produção de NO na concentração testada. Estudos
adicionais são necessários para determinar os mecanismos moleculares de ação desse derivado.
Apoio: CAPES, CNPq, FAPEMIG, UNIVALE, UFJF
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Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) em saúde
frente à contemporaneidade
Ranyelle Goulart Amorim, Vitória Ramalho de Araújo, Mauro Lucio de Oliveira Junior (Orientador),
Maurício Almeida (Coorientador), Ana Paula Campos Fernandes (Coorientador)

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: tecnologias em saúde, tecnologias da informação e comunicação em saúde,
avaliação das tecnologias de saúde, inovação, promoção da saúde.

Introdução: Pensar em soluções que dinamizem o tempo e o custo das pessoas em relação à
saúde é algo urgente. As tecnologias da informação e comunicação (TICs) surgem como uma
ferramenta para proporcionar autonomia e agilidade à promoção de saúde. As discussões dessas
tecnologias não devem ter foco central o equipamento, mas a inovação propriamente dita e seus
benefícios para o processo de saúde-doença. Atualmente, emergem questões frente a exploração,
segurança e custo-efetividade dessas TICs. Objetivo: Compreender o uso das TICs na promoção
da saúde e avaliar os impactos de sua aplicação. Metodologia: Trata-se de uma investigação
bibliográfica de cunho narrativo e descritivo. Foram realizadas buscas nas bases de dados da
SciELO e Scopus. Os descritores utilizados foram: tecnologias em saúde, tecnologias da informação
e comunicação em saúde, avaliação das tecnologias de saúde, inovação e aplicativos em saúde.
Foram incluídos estudos de 2010 a 2020 em língua portuguesa. Resultados: Mediante a revisão
bibliográfica evidencia-se o alto investimento que a implementação de aspectos tecnológicos no
processo saúde-doença demanda. Por outro lado, ter acesso aos meios de difusão de informações
em saúde, como telemedicina e aplicativos é uma forma fácil, de baixo custo e democrática. O
uso destas tecnologias também proporciona maior segurança ao paciente, pois, a centralização
de informações em bases de dados permite apontar informações divergentes por parte dos
profissionais. Conclusão: Diversos são os impactos da aplicação das TICs em saúde. Ademais,
considerando a dinâmica de vida contemporânea, essas ferramentas exercem um papel fulcral na
promoção, prevenção e tratamento em saúde.
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Os avanços da imunoterapia
e terapia alvo para tratamento
de pacientes com melanoma
metastático
Guilherme Leal Ferreira de Souza, Fernanda Pêgo Miranda Netto

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: imunoterapia, terapia alvo, melanoma.

Introdução: O melanoma metastático foi considerado por muito tempo uma doença incurável.
Até meados de 2011, os únicos métodos de tratamento para essa doença era a cirurgia local, e
utilização de altas doses de IL-2, podendo ou não ser associada a quimioterapia, técnica que não
possuía impacto direto na sobrevida dos pacientes, além de desencadear grandes ocorrência
de efeitos adversos. Felizmente esse cenário começou a se modificar nos últimos anos com o
surgimento de novas drogas em forma de imunoterapia e terapia alvo, com chances de sucesso
bastante animadoras Objetivo: O objetivo desse presente artigo é evidenciar parte do atual cenário
de tratamento para paciente com melanoma metastático. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo. Sendo analisado diferentes artigos nas plataformas PUBMED e SCIELO, além de guias
oncológicos governamentais e particulares produzido por especialistas de renome nacional na
área de oncologia dérmica. Resultados: Atualmente existe uma série de novos fármacos usados
no tratamento de melanoma metastático, como é o caso do ipilimumab, um medicamento que
estimula a resposta imunológica, a partir do bloqueio da ação da proteína CTLA-4 oque acarreta
em um aumento da resposta imune do organismo contra as células do melanoma. Outra classe
medicamentosa são os inibidores da proteína PD-1, são esses o pembrolizumab e nivolumab,
esses fármacos tem como alvo a PD-1, uma proteína das células do sistema imunológico, que
normalmente, impedem estas células de atacar as células do organismo, sendo assim ao bloquear
a PD-1, esses medicamentos aumentam a resposta imunológica do organismo contra as células
do melanoma. Conclusão: Os estudos ainda são muito recentes, mas já apresentam resultados
extremamente animadores, com enorme ganho de sobrevida e melhoria na qualidade de vida dos
pacientes. Apoio: UNIVALE
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O câncer de mama e seus fatores
de risco
Luís Gustavo de Freitas Fonseca, Isabella Schettine Quintela, Natália Machado Almeida, Elaine
Carlos Scherrer Ramos(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: câncer de mama, fatores de risco, genética, gene p53, fisiologia feminina

Introdução: A incidência do câncer de mama aumentou nos últimos anos, sobretudo no Brasil. A
idade é o fator de risco mais importante, após o sexo feminino. Além desses fatores, há também
fatores endócrinos, genéticos, comportamentais reprodutivos. Objetivo: Identificar os principais
fatores de risco para o câncer de mama. Metodologia: Estudo transversal selecionando artigos
em base de dados como Scielo, Pubmed, Lilacs e BVS. Resultados: A pesquisa constatou que
o câncer de mama tem prevalência em mulheres, principalmente em idade avançada, devido ao
envelhecimento e ao tempo de exposição aos carcinógenos. Fatores endócrinos/história reprodutiva,
como menarca precoce, menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade, uso
de contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal, relacionam-se ao estímulo estrogênico.
Fatores genéticos estão relacionados à presença de mutações em genes. Sedentarismo e
obesidade são fatores de risco por promover o aumento da produção de estrógenos, além da
ingestão de bebida alcoólica, que pode provocar alterações nas células mamárias. A ausência da
amamentação é um fator de risco para a doença, pois a lactação gera a diferenciação completa
das células mamárias e diminui o tempo de exposição à hormônios sexuais. Foi evidenciado que
grande parte das mulheres desconhecem qualquer um dos fatores de risco para a doença, sendo
que entre as que conhecem ao menos um fator de risco, a adoção de práticas preventivas para os
mesmos é pequena. Conclusão: Pode-se concluir que é importante a criação de políticas públicas
voltadas para o conhecimento acerca da doença, do autoexame e da conscientização sobre os
fatores de risco por meio de estratégias educativas, buscando evitar diagnósticos tardios e um pior
prognóstico.
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Um caso raro de tuberculose
peritoneal em paciente portador
de espondilite anquilosante em
uso de imunobiológico
Marilia Simoes Bianchini, Luana Dias Santiago

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: espondilite anquilosante, imunobiológico, tuberculose.

Introdução: A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória com acometimento axial, comum
no sexo masculino com idade inferior a 40 anos e, na sua maioria, com a presença do marcador
HLAB27. Objetivo: Apresentar um caso de Infecção secundária ao uso de imunobiológico em
paciente portador de espondilite anquilosante. Metodologia: Coleta e análise dos dados em
prontuário médico. Resultados: Paciente masculino apresentava dor lombar inflamatória e rigidez
lombar matinal, iniciada há aproximadamente seis meses.No exame osteomuscular com limitação
do movimento lombar e teste de Schober de 12.exames laboratoriais:PCR 15 (valor de referência
<6), VHS 23, fator reumatóide negativo, HLAB27 positivo e PPD 13mm.Exames de imagem:
ressonância nuclear magnética de sacro ilíaca com presença de sacro ileíte bilateral. O quadro
clínico era compatível com espondilite anquilosante e após o uso de antiinflamatório sem melhora
dos sintomas foi iniciado imunobiológico após realizar quimioprofilaxia para tuberculose latente.
No segundo mês de uso do imunobiológico iniciou quadro de febre, emagrecimento, ascite e
dor abdominal sendo então optado por suspensão do imunobiológico. Iniciado antibiótico e sem
melhora clínica foi realizada paracentese com líquido ascítico de aspecto serofibrinoso, número
de células superior a 400 /mm3, predomínio de linfócitos, baixa concentração de glicose bacilo
de Koch negativo, ausência de células neoplásicas e enzima adenosina de aminase (ADA) alta
e pela suspeita de tuberculose peritoneal iniciado tratamento com RIPE (rifampicina, isoniazida,
pirazinamida e etambutol). Conclusão: A tuberculose peritoneal é uma patologia que deve ser
suspeitada em pacientes com dor abdominal e febre que usam imunobiológicos. Apoio: UFJF
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Percepção dos docentes acerca
da relação da educação alimentar
e nutricional no ambiente escola:
uma revisão integrativa da
literatura
Mateus Cunha de Sousa, Jerônimo Gregório da Silva Neto, Gisele Viana de Moura, Ellery Henrique
Barros da Silva (Orientador)

Palavras-chave: educação alimentar, educação nutricional, percepções de docentes

Introdução: A educação alimentar e nutricional (EAN) é definida como uma área de conhecimento
interdisciplinar, transdisciplinar de práticas formativas e independentes de hábitos alimentares
saudáveis. O tema saúde na escola traz diversos questionamentos e incentivos de hábitos
alimentares no contexto escolar. Objetivo: Verificar na literatura científica as percepções dos
docentes acerca da educação alimentar e nutricional e a promoção de hábitos alimentares
saudáveis no ambiente escolar. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa na modalidade revisão de
literatura integrativa sobre as percepções dos docentes acerca da relação da educação alimentar e
nutricional no ambiente escolar. Bases eletrônicas usadas: Scielo e Google acadêmico, em agosto
de 2020. Descritores e combinações utilizadas: “Educação Alimentar e Nutricional” e “Percepções
de docentes”. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, publicados nos últimos cinco anos,
em português e inglês, referentes à temática. Resultados: Foram selecionados 8 estudos, dos
quais cinco concluíram que o entendimento dos docentes sobre a EAN está associadas a questões
de higiene, a oferecer alimentos saudáveis com segurança de qualidade biológica. Os outros 3
falavam acerca da importância da alimentação na vida dos alunos e se relacionam à sobrevivência,
ao aumento da expectativa de vida, melhorar o desenvolvimento humano e o organismo. De
acordo com estas informações, é necessário uma reflexão acerca da alimentação enquanto prática
educativa. Conclusão: A promoção de hábitos alimentares saudáveis, ainda estão associados
à questão do consumo de refrigerantes, salgados, noções de higiene. Nessa perspectiva, é
necessário entender que a EAN está além dos princípios biológicos, sendo necessário levar em
consideração aspectos que estão interligados ao ser humana
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Plantas da Caatinga
como alternativa para o
desenvolvimento de fitoprodutos
antimicrobianos
Fernanda Braz De Jesus, Ana Paula Lacerda Costa, Gabriele Marisco (Orientador)

Palavras-chave: biodiversidade, saúde humana, opção terapêutica, compostos bioativos.

Introdução: Em decorrência da crescente resistência microbiana aos medicamentos convencionais,
surgem a necessidade de buscar novos agentes antimicrobianos naturais, atuando na inibição ou
destruição de microrganismos patogênicos. Atualmente, há interesse do mercado em desenvolver
novos produtos terapêuticos a partir de matéria-prima oriunda da nossa biodiversidade. A Caatinga
nordestina dispõe de uma vasta biodiversidade de plantas medicinais que são amplamente utilizadas
pelas comunidades locais, devido a presença de metabólicos secundários importantes, incluindo
potencial para controlar o crescimento microbiano. Objetivo: Nesse sentido, objetivou-se com este
trabalho identificar plantas com ação antimicrobiana para serem utilizadas como opção terapêutica
na saúde humana. Metodologia: Para isso, foi realizada uma prospecção científica utilizando
o Portal de Periódicos Capes como base de dados, usando os descritores “plantas medicinais,
caatinga e antimicrobiano” no idioma português. Foram utilizados como critérios de inclusão
artigos publicados nos últimos 10 anos e compatíveis com objetivo do estudo. Resultados: Foram
encontrados 22 artigos, destacando-se 5 plantas da Caatinga com atividade biológica comprovada
contra patógenos humanos, sendo elas: pinhão-bravo (Jatropha mollissima), pinhão-roxo (Jatropha
gossypiifolia), aveloz (Euphorbia tirucalli), jurema preta (Mimosa tenuiflora) e jericó (Selaginella
convoluta). Conclusão: Nessa perspectiva, as plantas medicinais da Caatinga nordestina citadas
podem servir de opção para o desenvolvimento de novos fitoterápicos, contribuindo para a cadeia
de sustentabilidade, de forma inovadora, baseados em pesquisas, visando crescimento no mercado
de produtos naturais brasileiro. Apoio: CNPq
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A Logística Reversa e a Política
Nacional de Resíduos Sólidos:
desafios para a realidade
brasileira
Rosângela Gonçalves Coelho Villas Boas, Karla Morim Medeiros

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: logística reversa, desafios, produtos, responsabilidade compartilhada, consumo.

Introdução: A pesquisa contempla o tema Logística Reversa e os desafios para a sociedade
brasileira. Essa política pública é compreendida como uma atividade responsável pelo planejamento
e gerenciamento do curso dos produtos. Desde a produção até o consumo, os produtos seguem
um fluxo, sendo indústria, fornecedor, distribuidor, comerciante e consumidor. Na logística reversa
acontece o efeito reverso fazendo com que haja a inversão na cadeia dos produtos, estabelecendo
desta forma a responsabilidade compartilhada, que designa encargos aos envolvidos, permitindolhes ações colaborativas, inovadoras e pragmáticas. Objetivo: Analisar de que maneira a
responsabilidade compartilhada, instrumento de Política Nacional de Resíduos Sólidos, promove
mudanças, e viabiliza o retorno dos materiais à cadeia produtiva. Metodologia: O estudo ancorase em abordagem teórica, utilizando-se de pesquisa bibliográfica e documental. Resultados:
Atualmente, as pessoas vêm tomando conhecimento sobre a importância do meio ambiente mais
equilibrado. Os consumidores estão exigindo métodos e práticas mais sustentáveis das empresas.
Neste viés, a logística reversa vem sendo implantada, propiciando a entrega de produtos, e
promovendo-lhe suporte em sua venda e pós-consumo. Conclusão: A falta de divulgação de
notícias e informações na mídia em geral acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem
dificultado a efetividade da lei. O público consumidor não está absolutamente informado, e os
principais agentes envolvidos com a logística reversa estão pouco instruídos acerca das resoluções
e dos objetivos propostos na lei. Também existem preconceitos sobre os produtos reaproveitados,
que poderiam ser bem aceitos através de divulgação adequada, e incentivo à certificação de
qualidade destes processos
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Atividade imunomoduladora
de um éter derivado do ácido
ursólico
Ariana Pinheiro Caldas, Sandra Bertelli Ribeiro de Castro, Caio César Souza Alves, Ydia Mariele
Valadares, Elaine Carlos Scherrer Ramos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ácido ursólico, atividade imunomoduladora, macrófagos raw 459.7

Introdução: O ácido ursólico (ácido 3β-hidroxi-12-en-28-oic) é encontrado em diversas plantas
medicinais. Estudos evidenciam diversas atividades biológicas do ácido ursólico com destaque
para sua propriedade anti-inflamatória e antitumoral. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar
in vitro o efeito imunomodulador de um éter derivado do ácido ursólico (EDAU). Metodologia: As
células RAW264.7 foram cultivadas em placas de 96 poços a 2×105 células/mL em RPMI-1640
suplementado, mantidas a 37°C em 5% de CO2 e estimuladas ou não com Lipopolissacarídeo
(LPS) a 1µg/mL e Interferon-γ (IFN-γ) a 0,9 ng/mL. As células foram mantidas durante 3 ou 48 h na
presença ou ausência de ácido ursólico ou EDAU a 30 µM. Para o controle foram utilizadas células
estimuladas ou não estimuladas que não receberam tratamento ou tratadas com dimetilsulfóxido
(DMSO) 0,5% para controle do diluente. O óxido nítrico (NO) foi medido nos sobrenadantes após
48h de cultura. A expressão de NF-κB e a produção de fator de necrose tumoral (TNF) foram
analisados nas culturas de 3 horas de tratamento. A viabilidade celular foi medida em culturas
não estimuladas. Resultados: O derivado EDAU (9,85±0,597), foi capaz de inibir a produção de
NO quando comparado com o controle (14,77±2,523), sem afetar a viabilidade celular. Reduziu a
expressão de NF-κB (15,12±0,156), comparado ao controle (17,24±0,41), no entanto não foi capaz
de reduzir a produção de TNF. Conclusão: O derivado EDAU apresentou baixa citotoxicidade,
foi capaz de reduzir a expressão de NF-κB e inibir a produção de NO na concentração testada.
Desta forma, estudos adicionais são necessários para esclarecer os mecanismos de ação desse
derivado. Apoio: CAPES, CNPq, FAPEMIG, UNIVALE, UFJF
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Importância da alimentação
sustentável: uma revisão
integrativa de literatura
Mateus Cunha de sousa, Jerônimo Gregório da Silva Neto, Gisele Viana de Moura, Ellery Henrique
Barros da Silva (Orientador)

Palavras-chave: alimentação saudável, sustentabilidade, economia

Introdução: As refeições sustentáveis trazem diversos benefícios para os consumidores e para
as empresas de saúde coletiva. Uma alimentação nutricionalmente equilibrada com um ótimo
padrão higiênico-sanitário, pode melhorar a economia da empresa, a promoção de saúde e os
hábitos alimentares sustentáveis. Objetivo: Verificar na literatura a importância e os benefícios
da alimentação sustentável. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica
na modalidade revisão de literatura integrativa sobre importância da alimentação sustentável.
Bases eletrônicas usadas: SciELO e Google acadêmico, em setembro de 2020. Descritores e
combinações utilizadas: “Alimentação e sustentabilidade” e “Nutrição sustentável e Benefícios”.
Os critérios de inclusão foram: artigos originais, publicados nos últimos cinco anos, em português
e inglês, referentes à temática. Resultados: Os estudos selecionados mostram que a alimentação
sustentável traz benefícios para a saúde, pois as cascas dos alimentos possuem diversos nutrientes
e compostos bioativos. Um estudo realizado com 48 adolescentes da escola pública do município
de santa maria – RS mostrou que as preparações como: bolo de banana com casca e pizza de
legumes, tivera uma grande aceitação pelos adolescentes com uma nota de (gostei muito) para
o sabor, aparência, textura e odor das refeições. O bolo de banana com casca teve 85% de
aceitabilidade no sabor e 75% na aparência e a pizza de legumes teve 82% de aceitabilidade na
aparência e 77% no sabor. Conclusão: O aumento na aquisição de pratos ou refeições sustentáveis
traz benefícios a saúde e pode auxiliar na prevenção de doenças, pois possuir em sua composição
vitaminas, minerais e compostos bioativos com ação antioxidante, além de melhorar a economia
das empresas e reduz o desperdício de alimentos.
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Implante imediato com enxerto de
tecido conjuntivo
Luís Henrique Amêndola Couto, Andrei Braga Monteiro, Alex Martins de Oliveira, Julio Cesar Joly,
Cecília Pedroso Turssi (Orientador)

Palavras-chave: implante imediato, exodontia atraumática, enxerto de tecido conjuntivo, provisório
imediato

Introdução: A ausência ou perda de um elemento dental, gera uma deficiência estética e psicológica
aos pacientes. Para solucionar tal situação, podemos lançar mão de implantes imediatos com
provisionalização, resolvendo o problema estético do paciente logo após a exodontia e lançar mão
de um enxerto de tecido conjuntivo buscando manutenção de volumes teciduais a longo prazo.
Objetivo: O objetivo da utilização da técnica foi solucionar a deficiência estética do paciente de forma
imediata e manter as dimensões teciduais, tornando harmonica a faixa de transição. Metodologia:
Foi utilizado o caso clínico de uma paciente que necessitava exodontia de um incisivo central
superior, onde foi realizada exodontia atraumática ( buscando preservar o osso alveolar e tecidos
periapicais de forma que a instalação tridimensionaldo implante favoreceria a posição protética ) ,
implante imediato ( gran morse, neodente ), preenchimento do gap com osso xenógeno ( Bio-oss ),
enxerto de tecido conjuntivo ( área doadora palato ) e realizado o provisório imediato ( devolvendo
a estética ) Resultados: Após 60 dias de pós-operatório, pode ser observado uma excelente
acomodação e manutenção dos tecidos periapicais, conferindo uma agradável faixa de transição.
O implante instalado na correta posição tridimensional permitiu um trabalho protético de qualidade,
sendo assim possível um condicionamento tecidual. Conclusão: Para a realização da técnica
o profissional deve embasar sua conduta nos conhecimentos ciêntíficos e possuir experiência
suficiente. A técnica de implante imediato com enxerto de tecido conjuntivo é capaz de devolver a
estética do paciente e permite um excelente condicionamento tecidual.
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Processo ecológico de produção
de ácidos orgânicos a partir de
derivados de cana de açúcar
Luís Gustavo de Freitas Fonseca, Thais Silveira Pereira, Lourimar Viana Nascimento Franco de
Sousa (Orientador), Zeina Calek Graize Trindade (Orientador), Rafael Silva Gama (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ácido cítrico, aspergillus niger, melaço, processo biotecnológico.

Introdução: O ácido cítrico é um composto amplamente empregado na indústria alimentícia e
farmacêutica. Recentemente, sua utilização na indústria de recuperação e reciclagem do chumbo
proveniente de baterias tem sido avaliado. Entretanto, o seu uso está limitado ao elevado grau
de pureza (99,5%) e custo. O Aspergillus niger é um microrganismo produtor de ácido cítrico, ele
possui a capacidade de assimilar e fermentar uma grande variedade de fontes de carbono de baixo
custo, tais como, caldo de cana-de-açúcar, melaços provenientes de resíduos agroindustriais.
Objetivo: Desenvolver processo biotecnológico para produção de ácido cítrico a partir da cultura
de A. niger em melaço de cana de açúcar, uma fonte de baixo custo, para sua aplicação na
recuperação de chumbo na indústria de baterias. Metodologia: Seis linhagens diferentes de A.
niger foram cultivadas e em seguida realizada a quantificação dos esporos, os mesmos foram
utilizados na concentração de 1x107 esporos/mL mantendo uma padronização; As cepas foram
incubados em erlermeyer de 250 mL em estufa incubadora sob agitação em shaker durante 12 dias.
A quantificação de ácido cítrico foi realizada utilizando kit Ácido Cítrio - Megazyme®. Resultados:
A amostra que apresentou melhor produção de ácido cítrico foi a E2.7M.2, produzindo um volume
total de 3,82 g/L após 12 dias de incubação. Conclusão: A produção de ácido cítrico a partir de
um resíduo de agroindústria foi confirmada. O processo será aprimorado para alcançar maior
rendimento, garantindo sua aplicação na Tecnologia NovoPb de reciclagem do chumbo de baterias.
Apoio: UNIVALE, ANTARES
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Análise laboratorial da Covid-19
no Sistema Único de Saúde
Matheus Augusto Coelho Quitete, Tulio Loyola Correa

Palavras-chave: covid-19, diagnóstico laboratorial, sus, pandemia

Introdução: A Covid-19 é uma doença causada pelo vírus SARs-CoV-2, apresentando quadro clínico
que varia desde assintomático até quadros respiratórios graves. A análise laboratorial no contexto
de uma pandemia tem papel fundamental, visto que possibilita o acompanhamento da situação
por meio da vigilância epidemiológica, diagnóstico e exclusão dos casos, além da monitorização,
definição de prognóstico e decisão em relação ao tratamento dos infectados. Objetivo: Analisar
os métodos laboratoriais que auxiliam no diagnóstico da COVID-19 disponíveis no Sistema Único
de Saúde (SUS). Metodologia: O estudo foi desenvolvido a partir do site do Ministério da Saúde e
de artigos em inglês e português, datados à partir de 2020 nas bases de dados Scielo e PubMed.
Resultados: As técnicas de diagnóstico dos casos de Covid-19 por critério laboratorial presentes
no SUS utilizam métodos de detecção biomolecular e/ou imunológica. O teste recomendado para
identificação na fase aguda da doença é o RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction), feito
com swab de nasofaringe ou orofaringe, cuja sensibilidade é dependente da carga viral do paciente.
Assim, deve ser feito até 24h após o surgimento dos sintomas. Também é possível utilizar os testes
sorológicos para IgM e IgG contra o SARs-CoV-2, que apresentam boa acurácia em quadros
sintomáticos superiores a 8 dias, mas que não são recomendados para sintomas de início recente
devido à janela imunológica do vírus, que extrapola o período de uma semana. Conclusão: Sabese que diferentes métodos diagnósticos são recomendados a depender da cronologia da infecção.
No contexto de atuação do SUS, a testagem populacional feita adequadamente se apresenta
como fator ímpar no diagnóstico da Covid-19 e portanto, atua fundamentalmente no auxílio à
definição de políticas públicas direcionadas a resolução desse quadro.
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Intervenção psicológica em
pacientes com síndrome de
down por meio de práticas de
Equoterapia
Jamelyo Amancio Teodoro

Palavras-chave: intervenção, movimento tridimensional, equipe.

Introdução: O presente trabalho foi desenvolvido durante o período de estágio de observação.
Com os seguintes questionamento de embasamento e suporte para ideia de escrita “ comunidade
e suas relações com as redes de saúde voltadas para a intervenção psicológica “. Uma vez que
nos encontramos frente a uma rica diversidade de situações que fazem a construção de uma
rede de assistência a saúde físico e mental que o Centro de Reabilitação aborda em sua rotina
de atendimento e mais formas de se chegar ao local para o recebimento de acompanhamento
(plano de saúde, convênios com prefeituras da região, apadrinhamento e filantrópico). Objetivo:
Observar o contexto em que prática de Equoterapia acontece e a partir deste referencial, pontuar
os pontos benéficos que a prática trás para o sujeito que foi acometido pelo Síndrome de Down
e como a rede assistências saúde psicológica se fazem necessário. Metodologia: Após o
acompanhamento da equipe multiprofissional e o levantamento de questionamento acerca dos
benefícios do movimento tridimensional que o animal reproduz no sujeito durante a prática e
através do prontuário com quadro de evolução dos pacientes. Resultados: A prática sem dúvida
trabalha as questões de memorização, aprendizagem, comunicação, cooperação, organização do
esquema corporal, aquisição das estruturas têmporo-espaciais, simetria da atividade muscular de
tronco, equilíbrio em pé, em quatro apoio ou regulação do tônus, gerando um nas funções motoras
grossas, especialmente no caminhar, auxiliando no equilíbrio dinâmico e estático, correr e saltar
de pacientes com alguma deficiência motora. Conclusão: Desse modo e possível perceber que
são inúmeros ganhos que a prática proporciona ao praticante, e que certamente se faz real e
possível devido a realização da intervenção multiprofissional. Apoio: Fundação Educacional de
Caratinga - FUNEC
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Inovação e transferência de
conhecimento em cursos de pósgraduação stricto sensu
Cristiane Mendes Netto, Pedro Henrique Ferreira Marcal, Marcos Gleidson Pereira dos Santos,
Marileny Boechat Frauches, Suely Maria Rodrigues

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: inovação, transferência de conhecimento, capes, stricto sensu

Introdução: Com o objetivo de aprimorar o processo e os instrumentos de avaliação dos cursos de
pós-graduação Stricto Sensu, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) publicou uma série de relatórios técnicos elaborados por grupos de trabalho relacionados
à temáticas do ensino superior. Objetivo: Analisar as publicações da CAPES referentes aos
relatórios técnicos na perspectiva crítica para oferta de curso interdisciplinar no âmbito da saúde,
ambiente e inovação. Metodologia: Pesquisa qualitativa com análise documental relacionada
aos temas de inovação e transferência de conhecimento, produção técnica, impacto e relevância
econômica e social, em relatórios publicados pela CAPES no ano de 2019. Resultados: Observase que os documentos apresentam relações entre as temáticas abordadas, sendo necessária
uma análise conjunta. O relatório referente à inovação e transferência de conhecimento apresenta
uma base conceitual para compreensão dos termos relevantes. Além disso, organiza os produtos
técnicos conforme relevância de transferência de conhecimento e sugere formulários para serem
utilizados por programas de pós-graduação para declaração dos seus produtos de inovação e
transferência de conhecimento. As possibilidades de produtos técnicos são bem diversificadas
e encontram-se estruturadas e detalhadas em vinte e três tipos, sendo recomendável que cada
programa de pós-graduação selecione até dez produtos principais para avaliação. Conclusão:
Considera-se que a proposta interdisciplinar de curso abordando a temática de saúde, ambiente
e inovação é promissora, tendo em vista que tem potencial para gerar produtos de relevância e
impacto na sociedade. A apresentação de uma proposta de curso novo requer o conhecimento e
a compreensão dos documentos para o desenvolvimento de ações e êxito nas avaliações. Apoio:
UNIVALE

660

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

ST 23. Nutrição e sua relação
com doenças crônicas e
infectocontagiosas

Proponentes: Barbara Nery Enes, Paula Louisy Portella Werneck, Eloisa Helena Medeiros Cunha
Ementa: Os desvios da nutrição podem se relacionar diretamente com o desenvolvimento
de inúmeras doenças. Vemos atualmente o aumento de doenças crônicas associadas, sendo
seu desenvolvimento associado aos excessos calóricos, obesidade, e estilo de vida. Além da
obesidade, outras doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, doenças
cardiovasculares, câncer, apresentam em sua gênese, hábitos como sedentarismo, desvios da
nutrição, fumo e consumo de bebidas alcoólicas. Por outro lado, as doenças infectocontagiosas e
parasitárias, mesmo que em declínio nos últimos anos, ainda se faz presente no Brasil, e podem
interferir no estado nutricional de indivíduos e populações, prejudicando-o. A relação causal do
estado nutricional e tais doenças, assim como a verificação quanto às deficiências nutricionais
e menor proteção, ou maior agravo no desenvolvimento de infecções e parasitoses, está sob
investigação. A proposta desta sessão é discutir o papel da nutrição e sua relação com doenças
crônicas e infectocontagiosas.
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Nutrição Materna e Programação
Fetal
Carolina Angélica Costa, Júlia Alves de Sousa, Patrícia Moreira Lopes da Fonseca, Vanessa de
Araújo Sezini, Eloisa Helena Medeiros Cunha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: dieta materna, lactação, programação fetal, gestação.

Introdução: A programação fetal, também chamada de programação do desenvolvimento, é o
estímulo que a mãe exerce, através da dieta, sobre o desempenho e crescimento do feto, os quais
estão relacionados aos efeitos do ambiente uterino, sendo que a dieta da mãe e capaz de exercer
influência direta nos filhos. Diante disso, doenças metabólicas têm sua origem já nas primeiras
experiências nutricionais durante a gestação e a lactação. Objetivo: Compreender sobre a ligação
entre nutrição e a programação fetal. Metodologia: O presente trabalho trata-se de um estudo
descritivo, tendo sido realizadas buscas em diferentes plataformas de pesquisa, a citar, Scielo,
Biblioteca Digital USP, Biblioteca Digital UFRJ, Pub Med e Lilacs, no período do ano de 2012 a
2019. Foram utilizados os seguintes descritores: “dieta materna”, “lactação”, “programação fetal”,
“gestação”. Resultados: Durante a gestação, o organismo necessita de um aporte diferenciado de
nutrientes, para um adequado crescimento e desenvolvimento fetal, pois a nutrição do concepto
vem das reservas nutricionais da mãe. A restrição do crescimento intrauterino e o baixo peso
ao nascer, acompanhados de ganho de peso excessivo na infância e na adolescência, estão
associados à obesidade, resistência insulínica, cardiopatias, hipertensão arterial, hiperfagia entre
outras. A programação fetal está relacionada a adversidades intrauterinas que levam a alterações
metabólicas, endócrinas e imunológicas permanentes, tornando-se mais evidente na fase adulta.
Conclusão: A qualidade da alimentação da gestante e da lactante está diretamente ligada ao
desenvolvimento fetal e à prevalência de doenças crônicas na fase adulta dos descendentes.
Assim, a atenção com a nutrição materna deve ser mais valorizada e discutida. Apoio: CAPES,
CNPq, FAPEMIG, UNIVALE, Universidade Vale do Rio Doce -Univale
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Alimentos funcionais e a ação
protetora de ácidos graxos
poliinsaturados
Stephanie Conceição Costa Soares, Camila Maria Dias dos Santos, Juliana Lopes Silva, Yasmin
Kellen de Oliveira Machado, Eloisa Helena Medeiros Cunha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: alimentos funcionais, ácidos graxos poli-insaturados, ômega 3, nutrição.

Introdução: Alimentos funcionais, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
são aqueles que produzem efeitos metabólicos ou fisiológicos, através da atuação de um nutriente
no crescimento, desenvolvimento, manutenção e em outras funções normais do organismo
humano. Objetivo: Identificar na literatura a influência dos alimentos funcionais e a ação protetora
de ácidos graxos poli-insaturados com as doenças crônicas. Metodologia: O presente trabalho
trata-se de um estudo descritivo, tendo sido realizadas buscas em diferentes plataformas de
pesquisa, a citar: Scielo, Pub Med e Lilacs, em português, da qual foram selecionados artigos
publicados entre 2014 a 2018. Foram utilizados os seguintes descritores: “alimentos funcionais”,
“ácidos graxos poli-insaturados”, “ômega 3”. Resultados: Os alimentos funcionais melhoram as
condições de saúde, promovem o bem estar dos indivíduos, previnem o aparecimento precoce
de doenças degenerativas, permite o aumento da longevidade com qualidade de vida. Pode ser
qualquer alimento formulado ou natural, que contenha uma ou mais substâncias capazes de
atuar no metabolismo ou na fisiologia humana, no sentido de promover benefícios a saúde. Os
ácidos graxos Ômega 3 e 6 representam duas classes distintas de ácidos graxospoli-insaturados.
Os efeitos fisiológicos após o consumo destes tipos de lipídeos são bastante evidenciados na
literatura. Conclusão: Os ácidos graxos são de grande valor e podem ser utilizados na melhoria
da saúde humana. São uma poderosa fonte de energia e há evidências promissoras relacionadas
a sua ingestão na dieta. Apoio: UNIVALE
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Alimentos funcionais e
Hipertensão Arterial
Vitória Oliveira Silva Paes, Nelson Gomes de Oliveira Júnior, Nayara Ferreira Zagnoli, Victorya
Soares de Avila, Eloisa Helena Medeiros Cunha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: alimentos funcionais, hipertensão arterial, nutrição

Introdução: A alimentação é o principal fator na promoção e prevenção das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT), como por exemplo, Hipertensão Arterial (HA). Vários estudos evidenciam
as propriedades benéficas de certos alimentos denominados de funcionais, frente ao controle da
pressão arterial, desiquilíbrio da flora microbiótica, enfermidades inflamatórias do intestino, eczema
atópico, entre outros. Objetivo: Correlacionar o tema “Alimentos Funcionais e Hipertensão Arterial”
com as disciplinas do 5° período de Nutrição. Metodologia: Foi realizada pesquisa bibliográfica
nas bases de dados Scielo e Lilacs pelos descritores: “Alimentos Funcionais”, “HA” e “Nutrição”.
Resultados: Os benefícios fornecidos pelos alimentos funcionais garantem a manutenção da
saúde, modulando a fisiologia do organismo, promovendo efeito hipocolesterolemiante, hipotensivo
e redução dos riscos de aterosclerose. A maior parte das DCNT podem ser prevenidas com o
consumo diário de alimentos funcionais, ou mesmo, aos que já apresentam a doença, podem
reduzir danos consequentes. Entre as causas da HA pode se citar, a qualidade e quantidade da
dieta consumida ao longo da vida do indivíduo. Portanto, o consumo de alimentos funcionais é
de grande importância para a melhoria da qualidade de vida, não somente para a nutrição básica
do organismo, mas também para a melhora dos efeitos metabólicos e fisiológicos, prevenindo
o agravo causado por essas doenças e promovendo a saúde do indivíduo. Conclusão: Os
alimentos funcionais podem ser definidos como sendo alimentos consumidos como parte da dieta,
que além do fornecimento de nutrientes, apresentam benefícios para o funcionamento metabólico
e fisiológico, trazendo benefícios à saúde física e mental e prevenindo de doenças como a HA.
Apoio: UNIVALE
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Alimentos Funcionais: saúde
neural e Alzheimer
Júlia Alves de Sousa, Anderson Luiz de Assis, Eloisa Helena Medeiros Cunha (Orientador),
Maryana Alves de Souza (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: alimentos funcionais, alzheimer, saúde neural, prevenção, intervenção nutricional

Introdução: Os alimentos funcionais são aqueles que ao serem consumidos na dieta, além das
suas funções nutricionais, produzem efeitos metabólicos e fisiológicos no organismo. A doença
de Alzheimer (DA) é uma das formas mais comuns de demência, compreendendo alteração
neurológica, progressiva, degenerativas, lenta e irreversível. É caracterizada por déficit de
memória e outras funções intelectuais. A ingestão de alimentos funcionais representa benefícios
para a saúde, através da prevenção destas doenças e também melhora do estado clínico.
Objetivo: Identificar na literatura a relação da nutrição, alimentos funcionais e sua contribuição
com Alzheimer. Metodologia: O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, tendo sido
realizadas buscas em diferentes plataformas de pesquisa, a citar, Scielo, Biblioteca Digital USP,
Biblioteca Digital UFRJ, Pub Med e Lilacs, no período do ano de 2012 a 2019. Foram utilizados os
seguintes descritores: “alimentos funcionais”, “Alzheimer”, “intervenção nutricional”, “saúde neural”.
Resultados: A nutrição surge como um fator de destaque na prevenção de doenças degenerativas,
dentre elas o Alzheimer. A alimentação saudável e também rica em alimentos funcionais tem como
benefícios proporcionar maior bem estar ao indivíduo. Sendo que alguns componentes químicos
presentes nos alimentos funcionais apresentam funções importantes nesse processo de saúde
neuronal como: carotenoides, flavonoides, ácidos graxos como ômega-3, probióticos, fibras, dentre
outros. Conclusão: A inclusão de alimentos funcionais na alimentação é uma estratégia para
prevenir as doenças crônico-degenerativas, atuando de maneira a contribuir para o fortalecimento
do organismo, contra o surgimento da patologia. Apoio: UNIVALE
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A necessidade da boa nutrição
para prevenção de doenças
crônicas e o combate das
infectocontagiosas
Luiz Júnio Coelho da Silva, Virgínia da Costa Machado (Orientador)

Palavras-chave: qualidade de vida, prevenção de doenças, redução de riscos.

Introdução: A combinação de uma alimentação balanceada nutrida, com a prática de atividades
físicas regularmente junto com a redução do consumo de álcool e do tabaco, são suficientes para
prevenir doenças crônicas e infectocontagiosas. Doenças essas que pela consequência do uso
abusivo, não permite a boa alimentação e ingestão de nutrientes essenciais, enfraquecendo o
sistema imunológico. Objetivo: Por meio desta pesquisa busca-se estimular e orientar a sociedade
sobre os benefícios que os alimentos in natura podem fornecer para a saúde. Intensificar a busca
de consumidores a procura de alimentos naturais, com o objetivo de promover uma melhor saúde
individual, mas pensando de forma macro, garantindo proteção à saúde pública como um todo, haja
vista que isto reflete positivamente no sistema de saúde. Metodologia: A pesquisa se valerá da
revisão bibliográfica, bem como levantamento de dados na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013.
Resultados: O Brasil ganhou destaque em relação à queda do tabagismo nos últimos anos, mas o
número de mortes causadas pelo consumo excessivo do álcool ainda é preocupante, a combinação
desses fatores favorece o aparecimento de diversos tipos de doenças crônicas, os números pioram
quando esse assunto é relacionado com a má nutrição e baixa frequência de atividades físicas.
O percentual de consumo de alimentos naturais, do tipo frutas, hortaliças foi de 37,3%. Houve
uma variedade na porcentagem por regiões que ocorreu entre 28,2% na Região Nordeste que foi
a menor e de 43,9% na região Centro Oeste. Conclusão: Vale destacar a importância da saúde
e igualdade de atenção a todos, e verificar se as regiões têm suas necessidades atendidas de
forma igualitária. Como a pesquisa apontou uma variação no percentual da ingestão de alimentos
naturais, deve-se priorizar essa demanda, garantindo qualidade de vida à todos
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Ácidos graxos ômega 3 e
tratamento da esquizofrenia
Juliana Lopes Silva, Stephanie Conceição Costa Soares, Yasmin Kellen de Oliveira Machado,
Camila Maria Dias dos Santos, Eloisa Helena Medeiros Cunha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ômega 3, ácidos graxos poliinsaturados, esquizofrenia, nutrição.

Introdução: A esquizofrenia é definida como um tipo de psicose, caracterizada principalmente
por uma consciência lúcida, porém com acentuado distúrbio do pensamento. O sistema nervoso
central do corpo humano possui grande conteúdo de lipídios do corpo humano, e 35% dos lipídios
de um encéfalo adulto são ácidos graxos poliinsaturados. Encontradas em grande quantidade e
ampla variedade no sistema nervoso central formam a bainha de mielina, facilitando a transmissão
de impulsos elétricos, além de participarem da sinalização celular. Objetivo: Identificar na literatura
a influência dos ácidos graxos Ômega 3 no tratamento da esquizofrenia. Metodologia: O presente
trabalho trata-se de um estudo descritivo, tendo sido realizadas buscas em diferentes plataformas
de pesquisas, a citar: Scielo, Pub Med e Lilacs, em português, da qual foram selecionados artigos
publicados entre 2010 a 2020. Resultados: Evidências apontam para um metabolismo anormal
dos fosfolipídios, particularmente na composição dos ácidos graxos das membranas celulares
na esquizofrenia. Nesse contexto, estudos revelaram que pacientes esquizofrênicos apresentam
níveis reduzidos de ácidos graxos de cadeia longa nas membranas dos eritrócitos. É importante
uma alimentação saudável, rica em EPA e, caso a quantidade ideal não seja atingida através da
alimentação, é possível que a suplementação de AGPI em especial ômega 3 seja benéfica, pois
apresenta também um efeito protetor do sistema circulatório e das DCV. Conclusão: A prática de
uma alimentação saudável e rica em ácidos graxos essenciais promove uma melhora do quadro
dos pacientes com esquizofrenia. Se o tratamento nutricional com antioxidantes for introduzido
nos estágios iniciais da doença pode-se prevenir possível deterioração neurológica e déficits
comportamentais. Apoio: UNIVALE
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Adequações nas recomendações
do PNAE referentes ao
planejamento de cardápios das
creches
Ana Carolina Neves Ribeiro, Débora Regina Lacerda Agostinho, Giselly Fernandes Vieira Santos,
Marcélia Andrade da Silva, Enara Cristina Silva Glória Roberto (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: programa nacional de alimentação escolar, obesidade infantil, cardápio escolar

Introdução: No Brasil, a prevalência de excesso de peso em crianças menores de cinco anos vem
aumentando consideravelmente, segundo dados do SISVAN/2018. Desta forma, o FNDE realizou
uma pesquisa dos cardápios das creches atendidas pelo PNAE, para as novas recomendações
na elaboração de cardápios para estudantes dessa faixa etária. Objetivo: O presente trabalho
teve por objetivo realizar uma revisão bibliográfica afim de evidenciar as principais alterações dos
aspectos de alimentação e nutrição relacionados a obesidade infantil, diante da nova Resolução
do FNDE na execução do PNAE. Metodologia: Utilizou-se bases de dados de pesquisas,
leis e resoluções de órgãos governamentais para uma revisão bibliográfica, com documentos
obtidos do ano de 2013 á 2020. Resultados: De acordo com a OMS, o consumo de alimentos
ultraprocessados e processados está relacionado a obesidade infantil. Na população menor de
dois anos, foi observado a introdução precoce a esses grupos de alimentos, e como um impacto
negativo, houve redução da ingestão de micronutrientes. A Resolução n°6 de 8 de maio de 2020
do FNDE proíbe a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e adoçantes nas
preparações e bebidas para crianças até 3 anos de idade. E atrelada a importância da variedade
dos alimentos como fator protetivo da obesidade, a nova resolução garante fornecimento de mais
frutas e hortaliças e inclui a obrigatoriedade de alimentos fonte de ferro heme e vitamina A. Além
disso, é necessário readequar as recomendações de macro e micronutrientes de acordo com a
faixa etária. Conclusão: Através de políticas públicas, como o ajuste de algumas condutas pelo
PNAE, o Brasil almeja alcançar a formação de hábitos alimentares mais adequados e saudáveis,
e consequentemente controlar a obesidade infantil e as doenças crônicas associadas. Apoio:
Secretaria Municipal de Educação

668

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Dieta cetogênica para tratamento
de epilepsia refratária pediátrica
Gabriel das Chagas Benevenuto

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: dieta cetogênica, epilepsia, pediatria

Introdução: A epilepsia é um distúrbio neurológico crônico causado por mudanças primárias
na atividade elétrica cerebral, podendo levar à morte celular. Apesar da eficácia da abordagem
farmacológica, estima-se que 30% dos pacientes são refratárias a ela. Assim, desde a década de
30, a Dieta cetogênica é utilizada para tratar a epilepsia refratária, sobretudo na pediatria, e, mais
recentemente, variantes dessa dieta têm sido estudadas. Objetivo: Compreender os mecanismos
fisiopatológicos da dieta cetogênica como terapêutica para epilepsia refratária e fatores envolvidos.
Metodologia: Para a pesquisa bibliográfica, escolheu-se a base de dados PubMed e os termos
“Epilepsy”, “Diet” indexados no Medical Subject Heading Terms, além de “ketogenic”, pela relação
com o tema, e utilizado o operador booleano “AND” para cruzar os termos entre si. Definiu-se,
como critério de inclusão, artigos publicados nos últimos cinco anos. Após análise dos resultados,
somente três foram selecionados por melhor atender os objetivos do estudo. Resultados: A dieta
cetogênica consiste na ingestão de alto teor de gorduras e baixo teor de carboidratos e proteínas,
o que induz cetose fisiológica. Os estudos evidenciaram que ela reduz consideravelmente as
convulsões em crianças e adolescentes. Embora não completamente elucidados, os mecanismos
apontados são: alterações nos neurotransmissores e no metabolismo e na polaridade da membrana
neuronais, além de combater o estresse oxidativo. Nos últimos anos, variantes da dieta cetogênica
clássica foram desenvolvidos, com diferentes proporções dos macronutrientes. Conclusão: A
dieta cetogênica é um tratamento eficaz para epilepsia refratária na pediatria, e o estudo de suas
variantes é necessário para diminuir efeitos adversos e torná-la mais palatável.
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Desbalanço nutricional como
elemento etiológico para disbiose
e fator de risco para alzheimer
Gabriel das Chagas Benevenuto

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: alimentação, disbiose, alzheimer

Introdução: O intestino e o cérebro estão em uma comunicação bidirecional, eixo influenciado pela
microbiota intestinal. Estudos recentes têm apontado a dieta como um dos principais elementos
reguladores desse ecossistema e relacionado seu desequilíbrio, disbiose, como coeficiente para
doenças neurodegenerativas crônicas, como o Alzheimer. Objetivo: Esclarecer os desequilíbrios
fisiológicos resultantes de um quadro de disbiose como fatores de risco para Alzheimer e a
relação com desbalanços nutricionais. Metodologia: Para a pesquisa bibliográfica foi escolhida a
base de dados PubMed e os termos “Alzheimer Disease”, “Diet” e “Gastrointestinal Microbiome”,
indexados no Medical Subject Heading Terms e utilizado o operador booleano “AND” para cruzar
os termos entre si. Definiu-se, como critério de inclusão, artigos publicados nos últimos cinco
anos. Após análise dos trinta e três resultados, somente quatro foram selecionados por melhor
atender os objetivos do estudo. Resultados: Os estudos demonstraram que a disbiose pode ser
causada por uma má alimentação, como dieta rica em gorduras e carente de pré e probióticos.
Essa disbiose está ligada a diversos aspectos da patogênese do Alzheimer, como diminuição
dos níveis de neurotransmissores e de neurotrofinas, aumento da permeabilidade intestinal, da
Barreira Hematoencefálica e de moléculas inflamatórias no parênquima cerebral. Além disso,
em tratamentos dietéticos com probióticos e fibras alimentares foi observado melhora da função
cognitiva. Conclusão: Embora ainda recentes, os estudos sugerem que uma dieta desequilibrada
pode ser fator de risco para o Alzheimer, por perturbar a Microbiota Intestinal.

670

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Programa de alimentação
escolar: alunos com necessidade
alimentar específica
Débora Regina Lacerda Agostinho, Marcélia Andrade da Silva, Giselly Fernandes Vieira Santos,
Lorena de Oliveira Valverde, Enara Cristina Silva Glória Roberto (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: programa de alimentação escolar; necessidade alimentar específica; nutricionista

Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) consiste em uma estratégia
de proporcionar ao estudante uma alimentação completa qualitativa e quantitativamente, a fim de
garantir as necessidades nutricionais concernentes ao período diário letivo. O atendimento aos
alunos com necessidade alimentar específica tornou-se obrigatório com a publicação da Lei nº
12.982 de 28 de maio de 2014. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo relatar sobre
o atendimento aos alunos com necessidade alimentar específica pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar. Metodologia: Utilizou-se de leis e resoluções de órgãos governamentais
para uma revisão bibliográfica de 2014 a 2020. Resultados: Segundo o Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação (FNDE), os cardápios devem conter alimentos variados, seguros,
que respeitem a cultura e hábitos alimentares saudáveis, adaptando para atender aos estudantes
diagnosticados com necessidades alimentares específicas como doença celíaca, diabetes,
hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras. Com um atendimento
embasado nas recomendações médicas e nutricionais, avaliação e demandas nutricionais
diferenciadas. O maior desafio da equipe técnica da alimentação escolar é a aquisição dos gêneros
alimentícios, visto que, de acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988, as compras
públicas devem ser realizadas mediante processo de licitação pública, contudo o quantitativo
reduzido dos itens na maioria das vezes leva ao fracasso ou demora da aquisição dos produtos.
Conclusão: Alunos com necessidade alimentar específica têm o direto de usufruírem de uma
alimentação adequada e saudável no período letivo. Além da oferta alimentar, o acolhimento por
parte da escola e dos órgãos governamentais é essencial para que o processo ocorra dentro do
que preconiza o FNDE. Apoio: Secretaria Municipal de Educação
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Principais patógenos envolvidos
em surtos de doenças
transmitidas por alimentos no
Brasil
Débora Lopes de Santana, Emanuelle Milayne Araújo dos Santos, Michael Robert Tavares Da
Silva, Danielle Patrícia Cerqueira Macêdo (Orientador), Ianca Karine Prudencio de Albuquerque
(Coorientador)

Palavras-chave: doenças transmitidas por alimentos, microbiologia, segurança alimentar

Introdução: As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são causadas pelo consumo de água
ou alimentos contaminados por diversos agentes, entre eles, os microorganismos. Estes, quando
presentes em alimentos, geram infecções de diferentes intensidades, podendo ser fatal. Objetivo:
Realizar uma revisão integrativa da literatura pretendendo identificar os principais patógenos
envolvidos nas DTA no Brasil. Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica integrativa de
artigos originais, utilizando os termos de busca combinados, nas versões inglesas e portuguesas:
“doença transmitida por alimentos”, “Brasil” e “alimentos”; nas bases de dados: ScienceDirect,
Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde e Scielo. A seleção dos artigos se deu a partir dos títulos,
respeitando os critérios de inclusão: textos completos disponibilizados na plataforma; e os de
exclusão: ano de publicação fora do intervalo de 2015 a 2020, repetição nas bases de dados e
acesso restrito ou pago. Resultados: A pesquisa resultou em 1.957 artigos, dos quais 22 atendiam
aos critérios pré-estabelecidos. Observou-se que o principal e mais frequente agente envolvido em
DTA no Brasil é Salmonella spp., seguidos por Escherichia coli e Staphylococcus spp. Também
foram registrados parasitas, principalmente em alimentos consumidos in natura, como hortaliças e
pescados. A presença de patógenos em alimentos refletem as inadequadas condições higiênicosanitária da produção e manipulação dos mesmos. Cabe ressaltar que em nenhuma das pesquisas
os fungos foram citados. Conclusão: O levantamento do perfil de patógenos envolvidos em
DTA revela que as bactérias são os principais agentes causadores de DTA no Brasil. Contudo,
outros microorganismos também contribuem para as DTA, sendo necessários maiores estudos e
estratégias no combate destes em alimentos.
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Estilo de vida e as doenças
crônicas não transmissíveis
Camila Maria Dias dos Santos, Stephanie Conceição Costa Soares, Juliana Lopes Silva, Yasmin
Kellen de Oliveira Machado, Eloisa Helena Medeiros Cunha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: estilo de vida, doenças crônicas não transmissíveis, nutrição, alimentação

Introdução: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) representam a maior carga de
morbimortalidade no Brasil. Evidências indicam aumento das DCNT em função do crescimento
de quatro principais fatores de risco (tabaco, inatividade física, uso prejudicial do álcool e dietas
não saudáveis). Objetivo: Identificar na literatura a influência do estilo de vida e nas DCNT’s.
Metodologia: O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, tendo sido realizadas buscas
em diferentes plataformas de pesquisa, a citar, Scielo, Biblioteca Digital USP, Biblioteca Digital
UFRJ, Pub Med e Lilacs, utilizando os seguintes descritores: “estilo de vida”, doenças crônicas
não transmissíveis”, “alimentação”. Resultados: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida. Atualmente, elas são
consideradas um sério problema de saúde pública, e já são responsáveis por 63% das mortes no
mundo, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde. São subdivididas em 4 grupos
de doenças: Cardiovasculares, Câncer, Doença respiratória crônica, Diabetes. Os fatores de risco
podem ser monitorados pelos estilos de vida adotados, que incluem opções e decisões tomadas
pelo indivíduo com respeito a sua saúde e modos de levar a vida. Essas opções incluem decisões
sobre atividades de lazer, hábitos alimentares, com-portamentos auto determinados ou adquiridos
social ou culturalmente, estando, portanto, parcialmente sob o controle do indivíduo. Conclusão:
O estilo de vida está relacionado intimamente com as DCNT e elas representam elevada carga de
doenças no Brasil. Através de ações individuais e coletivas é possível reduzir a incidência de tais
doenças e garantir uma melhor qualidade de vida para a população. Apoio: UNIVALE
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Relato de experiência:
atendimento nutricional
a usuários atendidos no
ambulatório de lesões
dermatológicas da Universidade
Vale do Rio Doce (Univale)
Caroline Souza Vieira Neves, Maiara Pereira Meireles, Tatiana Calavorty Lanna Pascoal (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: nutrição, lesões, atendimento, interprofissionalidade

Introdução: O ambulatório de lesões dermatológicas da Univale tem como finalidade oferecer
atendimento preventivo e curativo aos portadores de lesões com a realização de atendimento
interdisciplinar, onde o profissional nutricionista está inserido oferecendo atendimento e
acompanhamento nutricional no nível ambulatorial. Objetivo: Realizar um relato de experiência
sobre o atendimento clínico nutricional a pacientes portadores de lesões que possuem comorbidades
especificas. Metodologia: Estudo descritivo, desenvolvido a partir de experiências vivenciadas
pelas alunas do curso de nutrição da Univale. Resultados: Nos atendimentos nutricionais aos
portadores de lesões são desenvolvidas atividades de avaliação nutricional e aconselhamento
dietético com o objetivo de auxiliar no tratamento de feridas, perda de peso e controle de doenças
crônicas. É um momento de oportunizar aos acadêmicos a praticar os conhecimentos adquiridos
em sala de aula em um espaço da universidade, para a comunidade. As atividades realizadas se
deram através do atendimento clínico nutricional, realização de anamneses nutricionais, prescrição
de suplementos, orientações nutricionais, avaliação antropométrica, cálculos de necessidades
nutricionais, realização de diagnóstico nutricional, discussão diária com a professora sobre os
pacientes atendidos. Foi possível promover educação alimentar e nutricional aos pacientes, bem
como interagir com a equipe multiprofissional. Conclusão: As atividades possibilitaram a aplicação
do conhecimento teórico na prática, proporcionaram uma maior compreensão da atuação do
profissional Nutricionista no âmbito ambulatorial. Os atendimentos realizados refletirá no futuro do
exercício da profissão e possibilitam uma inesquecível e rica experiência. Apoio: UNIVALE
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Revisão de Literatura: Pacientes
com diabetes mellitus do tipo
2 e o potencial risco desses
indivíduos com Covid-19
Raquel Teixeira Vigiani, Maria Anete Santana Valente(Orientador), Daniela Corrêa Ferreira
(Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: covid-19, diabetes mellitus tipo 2, hiperglicemia

Introdução: Dados do Vigitel 2019 relatam que no Brasil a frequência de diagnóstico do Diabetes
Mellitus tipo 2, foi de 7,4%. Nível hiperglicêmico sustentado por sua vez, propicia complicações
agudas aos pacientes, como cetoacidose diabética, ou estado hiperosmolar. Objetivo: Analisar
o mecanismo envolvido no agravamento do quadro geral de pacientes diabéticos com covid-19.
Metodologia: Revisão bibliográfica realizada no ano de 2020, nos bancos de dados Scielo e
Pubmed, com palavras chave para seleção dos artigos: Diabetes Mellitus tipo 2, hiperglicemia,
cuidados pós coronavírus. Resultados: A expressão reduzida da enzima conversora de
angiotensina (ECA 2) no diabetes mellitus faz com que o paciente com o novo SARS-CoV-2
apresente pneumonias graves e síndrome de desconforto respiratório agudo, tornando as células
susceptíveis ao efeitos do vírus. Segundo a literatura selecionada, a expressão de ECA 2 solicita
a entrada do vírus nos pneumócitos. O covid-19, potencializa as complicações em indivíduos
diabéticos por meio de um desbalanço nas vias que acionam a ECA 2, propiciando uma resposta
inflamatória. Desequilíbrio da ECA 2 no pâncreas ocasiona em disfunção aguda das células β,
resultando em estado hiperglicêmico. Esses indivíduos portanto, podem apresentar complicações
metabólicas decorrentes da presença do vírus, sendo elas: vasculopatia, coagulopatia, bem como
estresse psicológico. Salienta-se que pacientes com obesidade e diabetes possuem alto risco de
insuficiência ventilatória e potenciais desordens durante a ventilação, pois a composição corporal
está intimamente relacionada com o volume e oxigenação pulmonar. Conclusão: Conclui-se
que, o tratamento e prevenção da hiperglicemia em pacientes diabéticos com covid-19, deve ser
individualizado a fim de garantir prognóstico do novo coronavírus em associação ao diabetes.
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA CAMPUS GV
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Relato de experiência do projeto
de extensão: caracterização e
eficácia de grupos operativos
para a perda de peso na rede de
Atenção Primária em Saúde
Maisa Pereira Vieira, Raquel Teixeira Vigiani, Isabela Figueiredo e Souza, Clarice Lima Álvares da
Silva (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: educação alimentar e nutricional, hábitos alimentares, processos grupais.

Introdução: O grupo operativo viabiliza um processo de aprendizagem por meio da leitura crítica
da realidade a partir de relações interpessoais. Na área da saúde, visa não apenas conceber as
condições de saúde/doença, mas também transformar o conhecimento em atitude, todavia essa
estratégia é pouco discutida e vivenciada na graduação em Nutrição apesar de necessária. Objetivo:
Descrever a experiência vivenciada por alunos em grupos de alimentação e nutrição na cidade
de Governador Valadares-MG. Metodologia: Esse projeto é conduzido por alunos extensionistas
e docentes da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus GV, que realizam intervenções
nutricionais com adultos e idosos. Os grupos têm o objetivo de promover alimentação saudável
e perda de peso, para isso realiza-se um diagnóstico individual e do grupo, bem como reuniões
semanais pela equipe para discutir as necessidades dos participantes. Em encontros quinzenais
se favorece a interação e participação de todos, a partir do estímulo ao pensamento crítico e
construção coletiva de metas de mudanças alimentares. Resultados: As atividades realizadas
aprimoraram os conhecimentos dos alunos e foram essenciais para o desenvolvimento de visão
crítica na prática do cuidado em saúde. Notou-se dificuldades de se trabalhar em grupo devido
à rotatividade dos participantes e a complexidade de conciliar demandas individuais e coletivas,
tornando-se um desafio aos profissionais. Verificou-se mudanças comportamentais e melhorias
na autoestima, na autopercepção e na autonomia alimentar dos participantes, evidenciando que
o grupo é uma ferramenta potente de cuidado. Conclusão: A participação no projeto consolidou a
aprendizagem, maior contato com a comunidade, ampliando conhecimentos e valores que serão
aplicados em diferentes grupos e sob diversos contextos durante a atuação profissional.
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Nutrição e distúrbios mentais e
emocionais: microbiota intestinal
e sua relação com a depressão
Letícia Queiroz Teixeira Barroso, Ana Clara de Alvarenga Morais (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: microbiota intestinal, depressão, alimentos probióticos, disbiose.

Introdução: A depressão representa um grave problema de saúde pública, modificando
significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Sem um mecanismo biológico completamente
estabelecido que desencadeie seus sintomas característicos, envolve diversos fatores etiológicos,
como a modificação da microbiota intestinal. Objetivo: Identificar na literatura a relação da
microbiota intestinal com a depressão. Metodologia: O presente trabalho trata-se de um estudo
descritivo. Foram realizadas buscas em plataformas de pesquisa: Lilacs, Periodicos Capes,
PubMed e Scielo e selecionados artigos, no período de 2015 a 2018, utilizando os descritores:
“depressão”, “alimentos probióticos”, “microbiota intestinal” e “disbiose”. Resultados: A microbiota
intestinal é importante para a função do Sistema Nervoso Central, devido à comunicação bidirecional
intestino-cérebro, permitindo que este influencie nas funções gastrintestinais. Como a microbiota
regula o epitélio intestinal, fatores emocionais podem interferir na composição da mesma e na
integridade dos enterócitos. A deficiência ou carência de nutrientes em decorrência dos distúrbios
da microbiota leva a diminuição de serotonina. A disbiose interfere na produção de citocinas e
altera a permeabilidade intestinal quando acentuada, produtos bacterianos desencadeiam um
quadro inflamatório, evidenciado em pacientes com depressão. Estes também podem apresentar
diferenças na composição da microbiota e seu tratamento com probióticos específicos podem
reduzir sintomas depressivos. Conclusão: A alimentação saudável torna-se primordial para o
restabelecimento do equilíbrio da flora intestinal e tratamento da depressão. Alimentos probióticos,
são uma estratégia promissora para beneficiar a saúde e o bem-estar físico e emocional. Apoio:
UNIVALE
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Nutrição e Envelhecimento:
integração ensino e extensão no
Projeto CAIGE
Júlia Alves de Sousa, Maria Gabriela Lopes Honorato, Eloisa Helena Medeiros Cunha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: educação nutricional, envelhecimento, projeto de extensão, nutrição.

Introdução: As atividades de extensão dentro do cenário universitário são espaços expressivos
do aprendizado prático, com possibilidades de ensinar e aprender. O Projeto de Extensão CAIGE,
vai ao encontro das demandas aumentadas na saúde pública, devido ao progressivo aumento
do envelhecimento populacional, que possui características multifatoriais. Sendo possível
observar, com o avanço da idade uma maior prevalência de doenças, como as cardiovasculares e
metabólicas e a necessidade de promoção e prevenção nesse grupo de indivíduos. Neste sentido,
o Curso de Nutrição integra o projeto desde 2019, com ações de Educação Alimentar e Nutricional
(EAN). Objetivo: Avaliar as atividades de EAN desenvolvidas com os idosos participantes do
Projeto de Extensão CAIGE. Metodologia: A população foi constituída por 142 indivíduos com 60
anos de idade ou mais, durante o período de fevereiro a novembro de 2019. As ações de EAN
aconteceram uma vez por semana, sendo desenvolvidas por professor e alunos extensionistas.
Foram realizadas atividades práticas de EAN abordando temas relacionados à alimentação,
nutrição e atividades lúdico-pedagógicas. Os dados de conhecimentos sobre nutrição foram
coletados por meio de perguntas feitas antes e após as palestras. Resultados: As principais
modificações identificadas foram: aumento dos conhecimentos sobre nutrição, diminuição do
consumo de lipídeos, de açúcares, conscientização da importância da realização de todas as
refeições e aumento da ingestão hídrica. Conclusão: Os resultados indicaram que, a EAN pode
contribuir não somente para a alimentação saudável, mas inclusive, para a melhora da saúde
mental e da socialização da pessoa idosa, contribuindo para o prolongamento de uma velhice com
autonomia e independência. Apoio: UNIVALE
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Impactos da terapia nutricional
na prevenção e no controle de
doenças cardiovasculares
Gustavo Almeida Keller, Fernanda Pêgo Miranda Netto, Elaine Carlos Scherrer Ramos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: doenças cardiovasculares, nutrição, dieta

Introdução: As doenças cardiovasculares são um grupo de enfermidades que acometem o
coração e os vasos sanguíneos, sendo também a principal causa de mortes no mundo. Sabe-se
que uma alimentação baseada no consumo excessivo de sódio e com um perfil lipídico associado
é um fator de risco irrefutável para o desenvolvimento dessas enfermidades. Portanto, instituir
uma terapia nutricional adequada a pacientes com risco de complicações cardiovasculares ou já
diagnosticados é de fundamental importância na redução da morbimortalidade causada por essas
doenças. Objetivo: Descrever os impactos da nutrição adequada na prevenção e controle de
doenças cardiovasculares. Metodologia: O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo,
tendo sido selecionados 26 artigos publicados, sendo que somente 12 atenderam ao objetivo
proposto, entre os anos de 2016 e 2020 nas bases de dados Scielo, PubMed e Lilacs. Foram
utilizados os descritores “doenças cardiovasculares”, “nutrição” e “dieta”. Resultados: O LDL
(Low Density Lipoproteín) em níveis acima de 130mg/dl no sangue e o consumo que excede 2g
de sódio por dia, se constituem como grandes aliados, respectivamente, na formação de placas
ateromatosas na parede dos vasos sanguíneos e na hipertensão arterial. Assim, a mudança
de hábitos alimentares com controle sobre a ingesta de colesterol e sódio, por meio de dietas
restritivas em pacientes de baixo, médio e alto risco cardiovascular se mostraram eficazes,
levando a diminuição dos níveis séricos dessas moléculas e íons, com consequente melhora da
saúde vascular. Conclusão: Dessa forma, fica evidente que intervenções nutricionais destinadas
a pacientes com risco cardiovascular desempenham um papel fundamental na evolução favorável
de doenças que podem comprometer esse sistema vital. Apoio: UNIVALE
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Nutrição e diabetes mellitus
gestacional
Renata Rodrigues Lucas, Izabela Ulhôa Netto de Miranda, Laidesene Boechat Coelho, Ana Clara
de Alvarenga Morais (Orientador), Eloisa Helena Medeiros Cunha (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: diabetes gestacional, índice glicêmico, obesidade, preconcepção, hábitos
alimentares.

Introdução: Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido, pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), como uma intolerância aos carboidratos de gravidade variável, iniciando durante a
gestação. É o problema metabólico mais comum na gestação e tem prevalência em 3 a 25% das
gestações, dependendo do grupo étnico, população e critério diagnóstico utilizado. A incidência
de DMG tem aumentado em paralelo com o aumento do Diabetes Meliitus tipo 2 (DM 2) e da
obesidade na população. Objetivo: Analisar a relação do índice glicêmico na preconcepção e
sua influência no período gestacional. Metodologia: O presente trabalho trata-se de um estudo
descritivo, tendo sido realizadas buscas em base de dados: Scielo e PubMed, utilizando os seguintes
descritores: “diabetes gestacional”, índice glicêmico”, “obesidade”, “preconcepção”, “alimentação”.
Resultados: O DMG causa diversos impactos sobre o desenvolvimento fetal e curso da gestação,
desde a fertilização e implantação, afetando a organogênese. O plano de cuidado nutricional para
o controle do índice glicêmico deve ser individualizado, com orientação alimentar que permita
ganho de peso adequado e controle metabólico. Assim deve-se considerar as necessidades
nutricionais, ritmo de vida, hábitos e práticas alimentares, atividade física e medicamentos, quando
necessários. Dentre as mulheres que apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de
DMG, estão as obesas. Conclusão: A condição de saúde da mulher no período pré-gestacional,
controle glicêmico, aliados ao incentivo de práticas alimentares que devem ser continuadas no
pós-parto, contribuem potencialmente para prevenção do DM 2. Dessa forma, contribuem para o
adequado desenvolvimento do concepto, reduzindo os riscos de aborto, malformação congênita,
natimortalidade e morte neonatal. Apoio: UNIVALE
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Consumo de alimentos funcionais
e seus benefícios no diabetes
mellitus
Maiara Pereira Meireles, Ariana Nunes Belo da Silva, Maria Gabriela Lopes Honorato, Eloisa
Helena Medeiros Cunha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: diabetes, alimentos funcionais, compostos bioativos

Introdução: Diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos
os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. É uma doença causada pela
produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e
garante energia para o organismo. A alimentação é considerada um dos aspectos mais importantes
do controle e tratamento da DM, sendo em alguns casos, a única intervenção necessária. Nesse
contexto, a introdução de alimentos funcionais no plano alimentar desses indivíduos, pode
produzir efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde. Objetivo: Identificar
estudos que apontam para a relação com o consumo de alimentos funcionais e o controle do
DM. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, em bases de dados, a citar: Lilacs
e Scielo, utilizando os seguintes descritores: “diabetes”, “alimentos funcionais”, “compostos
bioativos”. Resultados: Estudos mostram que mais de 180 milhões de pessoas no mundo tem
DM e que esse número tende a crescer nos próximos anos, tendo em vista a má alimentação da
população. Evidências científicas mostram que existe uma diversidade de compostos bioativos
presentes nos alimentos funcionais, que atuam na prevenção e/ou controle de doenças como
a DM e suas complicações. Dentre eles, pode se citar: ß-glucana encontrada na aveia - age
reduzindo a absorção da glicose; fibras solúveis encontradas nos cereais integrais que auxiliam
o controle glicêmico; polifenóis, encontrados na canela, tem papel significativo na redução da
glicemia pós-prandial retardando o esvaziamento gástrico. Conclusão: Além de uma alimentação
saudável, incluir alimentos funcionais na dieta pode diminuir os riscos para desenvolver DM e
ajudar no tratamento da mesma. Apoio: UNIVALE
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Chá de camomila na melhora do
perfil glicêmico em diabéticos:
uma revisão integrativa
Gisele Viana de Moura, mateus cunha de sousa, Jerônimo Gregório da Silva Neto, Ellery Henrique
Barros da Silva (Orientador)

Palavras-chave: camomila, diabetes mellitus, glicemia

Introdução: Matricaria chamomilla L, popularmente conhecida como camomila vem sendo
amplamente estudada no meio da fitoterapia, por ser uma planta rica em compostos fenólicos
muitos estudos associam a utilização do chá de camomila com a diminuição das possíveis
complicações do Diabetes. Objetivo: Investigar na literatura os efeitos do consumo do chá de
camomila no controle glicêmico e no status antioxidante em indivíduos com diabetes. Metodologia:
Trata-se de uma revisão integrativa sobre chá de camomila no controle glicêmico em indivíduos
com diabetes. Bases eletrônicas usadas: Pubmed e Medline, em setembro de 2020. Descritores
utilizados: ‘‘camomila e diabetes’’ (chamomile AND diabetes). Os critérios para a escolha foram:
artigos originais, publicados nos últimos cinco anos, em português e inglês, referentes à temática.
Resultados: Ensaio clínico randomizado verificou que a ingestão de chá de camomila diminuiu
significativamente a concentração de hemoglobina glicosilada e resistência a insulina em
indivíduos com diabetes do tipo 2 os quais consumiram o chá de camomila (3 g / 150 mL de água
quente) 3 vezes por dia, a capacidade antioxidante total, glutationa peroxidase e a atividades da
catalase aumentaram significativamente no da camomila. Estudo verificou que o chá de camomila
inibiu moderadamente a sacarase e mostrou um efeito supressor significativo sobre os níveis de
glicose no sangue em diabéticos. Conclusão: Os estudos investigados demonstram que o chá
de camomila a curto prazo possui efeitos benéficos no controle glicêmico e no status antioxidante
em pacientes com diabetes, sugerindo claramente que o consumo diário de chá de camomila
pode contribuir para a prevenção do progresso da hiperglicemia e complicações diabéticas a curto
prazo.
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Aspectos Nutricionais do
Diabetes Tipo 2
Nelson Gomes de Oliveira Júnior, Vitória Oliveira Silva Paes, Nayara Ferreira Zagnoli, Victorya
Soares de Avila, Eloisa Helena Medeiros Cunha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: diabetes tipo 2, nutrição, dieta, etiologia do diabetes

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um importante causa
de morbimortalidade mundial. Dentre as DCNT, o diabetes mellitus tipo 2 é considerado uma
epidemia e corresponde por aproximadamente 90% de todos os casos de diabetes. Esse cenário
tem gerado um alto custo social e financeiro ao paciente e ao sistema de saúde, uma vez que
o diabetes mellitus tipo 2 está associado, também, a complicações como insuficiência renal,
amputação de membros inferiores, cegueira, doença cardiovascular, entre outras. Objetivo: O
objetivo é explicar o diabetes melitus tipo 2 correlacionando com as disciplinas do 4° período
de Nutrição. Metodologia: Foi realizada pesquisa bibliográfica através de buscas por artigos
científicos nas bases de dados Scielo e Lilacs pelos descritores: “Diabetes tipo 2”, “Nutrição”,
“Avaliação Nutricional”, “Bromatologia”, “Dietética”, “Educação Nutricional”, “Patologia”, “Técnica
Dietética”. Resultados: O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial. O
envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco
saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pelo
aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. Conclusão: Os estudos
realizados na presente revisão bibliográfica, demonstram relevância e efetividade da alimentação
no controle e prevenção da Diabetes tipo 2, deixando evidente a importante participação dos
profissionais da Nutrição na orientação do consumo de alimentos na dieta habitual dos diabéticos,
visando promover maior controle da doença. Apoio: UNIVALE
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Avaliação da ocorrência de
doenças transmitidas por
alimentos no Brasil
Emanuelle Milayne Araújo dos Santos, Débora Lopes de Santana, Michael Robert Tavares Da
Silva, Ianca Karine Prudencio de Albuquerque, Danielle Patrícia Cerqueira Macêdo (Orientador)

Palavras-chave: doenças transmitidas por alimentos, ocorrência, brasil

Introdução: As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são cada vez mais comuns no mundo.
Sua transmissão ocorre a partir do consumo de alimentos ou água com material químico ou
biológico infectado, e resultam em infecções leves ou assintomáticas para a maioria das pessoas,
no entanto, podem ser fatais em indivíduos imunocomprometidos. Objetivo: Realizar uma revisão
integrativa da literatura visando avaliar a ocorrência de DTA no Brasil. Metodologia: Realizouse uma revisão bibliográfica integrativa de artigos originais, utilizando os termos de busca, nas
versões inglesas e portuguesas, “doença transmitida por alimentos”, “Brasil” e “alimentos”,
combinados nas plataformas de busca: ScienceDirect, Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde e
Scielo. A seleção dos artigos se deu a partir dos títulos, respeitando os critérios de inclusão: texto
disponibilizado integralmente na plataforma; e de exclusão: ano de publicação fora do intervalo
de 2015 a 2020, repetição nas bases de dados e acesso pago. Resultados: A busca resultou em
1.957 artigos, onde, apenas, 25 atendiam aos critérios. Através da análise dos textos, observase que a ocorrência de DTA no Brasil é significativa, acontecendo surtos com maior frequência
no Sul e Sudeste. Contudo, quando comparada à outros países, a mesma é considerada baixa,
provavelmente em decorrência da subnotificação, visto que a maioria dos sintomas das DTA são
transitórios e os atingidos não procuram serviços de saúde com frequência. Dentre os patógenos
causadores, as bactérias foram predominantes, e dentre os alimentos mais contaminados estavam
aqueles consumidos crus ou in natura. Conclusão: Os dados revelam que as ocorrência de DTA
no Brasil é expressiva, no entanto, são necessários maiores estudos para preencher as lacunas
geradas pela subnotificação.
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Avaliação nutricional de crianças
com idade escolar portadoras
de infecções parasitárias em
municípios do médio Rio Doce
Thalisson Artur Ribeiro Gomides, Barbara Nery Enes, Rafael Silva Gama, Marlucy Rodrigues Lima,
Eduardo Martins de Siqueira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: infecções parasitárias, nutrição, crianças em idade escolar

Introdução: Crianças em idade escolar apresentam maior vulnerabilidade à infecções parasitárias,
o que pode provocar alterações nutricionais e redução do desenvolvimento cognitivo. Além
disso, a má nutrição pode interferir na eficiência da resposta imune tornando-as ainda mais
vulneráveis. Objetivo: Esclarecer as possíveis relações entre infecções parasitárias, alterações
nutricionais e imunológicas em crianças com idade escolar. Metodologia: Exame parasitológico
de fezes (HPJ e Kato-Katz) foi realizado em 19 crianças entre 04 e 05 anos, matriculadas na
E.M. Almeida Andrade Sá em Coroaci –MG. As crianças portadoras de parasitoses passaram
por avaliação médica, nutricional e hematológica. Resultados: Aproximadamente 10% (n=2)
das crianças tiveram resultado positivo para alguma infecção parasitária. MLSR, 4 anos, sexo
feminino apresentou alta intensidade de infecção pelo S. mansoni (324 OPG), eosinofilia (793 céls/
mm3 - 10,3%) e hepatomegalia leve. PDL, 5 anos, sexo masculino, apresentou resultado positivo
para E. vermiculares mas sem alterações físicas. Ambas apresentaram valores adequados para
índices antropométricos. Segundo os responsáveis, as crianças realizam cinco refeições diárias
e o consumo de frutas frescas e feijão. Não usam dispositivo eletrônico enquanto se alimentam,
porém, o consumo de bebidas adoçadas foi verificado na avaliação de ambas. Enquanto apenas
uma das crianças relatou consumir hortaliças, a outra ingere macarrão instantâneo, embutidos e
guloseimas Conclusão: Aproximadamente 10% das crianças avaliadas apresentaram parasitose,
sem no entanto, implicações no estado nutricional. A presença de infecções parasitárias em
crianças com idade escolar é relevante para pesquisas em áreas de risco, o que torna necessário
a ampliação deste trabalho. Apoio: UNIVALE, Prefeitura Municipal de Coroací
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ST 24. Engenharia presente
e futuro: desafios acerca da
inovação, competitividade,
qualidade, desenvolvimento
social e sustentabilidade

Proponentes: Dayane Gonçalves Ferreira, Rondinelly Geraldo Pereira, Hernani Ciro Santana
Ementa: O cenário atual da engenharia, cada vez mais competitivo e dinâmico, requer práticas
inovadoras de seus profissionais para que eles se estabeleçam e destaquem no mercado.
Sendo assim, esta sessão temática tem como objetivo promover vasta troca de experiências
entre profissionais, estudantes e pesquisadores por meio de trabalhos que discutam os
desafios vivenciados na engenharia no presente e futuro, que exige cada vez mais qualidade e
competitividade, desenvolvimento e sustentabilidade, bem como a promoção do desenvolvimento
social. Espera-se contribuições acerca do ambiente construído no âmbito das cidades, abordando
Gestão e Planejamento urbano, Mobilidade, Saneamento, Habitações, Ciência e Tecnologia de
materiais de construção, Conforto ambiental, Eficiência energética, Desenvolvimento sustentável,
Qualidade de projetos e Tecnologia de sistemas e processos construtivos.
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Logística reversa de lâmpadas
fluorescentes: estudo de caso em
Governador Valadares-MG
Gleidlene Costa Andrade Santos, Raphael José Bossanelli Filho, Sâmara Aparecida Miranda Dias,
Renata Bernardes Faria Campos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: resíduos sólidos, logística reversa, lâmpadas fluorescentes

Introdução: Segundo a história oficial, em 1879 foi produzida a primeira lâmpada incandescente
comercializável. A partir de então muito se progrediu fazendo com que hoje diversos tipos de
lâmpadas estejam disponíveis no mercado. Tal avanço tecnológico implica no descarte, que
pode acarretar sérios danos ambientais, uma vez que, lâmpadas fluorescentes, por exemplo são
resíduos perigosos. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos trata da logística reversa
de resíduos sólidos e impõe aos estabelecimentos que fabricam e comercializam as lâmpadas, o
recebimento e direcionamento dos resíduos para a reciclagem. Objetivo: O presente trabalho tem
como objetivo apresentar um estudo de caso, sobre a logística reversa de lâmpadas fluorescentes,
realizado na cidade de Governador Valadares – Minas Gerais. Metodologia: O presente estudo
foi realizado em Governador Valadares. Para analisar como é realizada a Logística Reversa na
cidade, foi executada uma pesquisa por meio de ligações telefônicas e visita in loco nas lojas que
comercializam lâmpadas na região, afim de constatar se elas fazem ou não o uso da Logística
Reversa. Resultados: Foram contactadas vinte empresas sendo que nenhuma informou fazer uso
da Logística Reversa, alegando entre diversos motivos o alto custo para o transporte do material. No
entanto, algumas informaram que enviam esses resíduos à ASCANAVI, onde somente lâmpadas
de LED são direcionadas para reciclagem. Conclusão: A Logística Reversa ainda está longe de
ser efetivamente implementada, uma vez que, locais que deveriam ser responsáveis pela coleta
desses resíduos, não estão aptos para desenvolver tal função, ora por falta de informações, ora
por falta de recursos financeiros. O principal entrave é o elevado o custo para se fazer o transporte
desse material para os locais adequados à sua destinação final. Apoio: UNIVALE
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Relação entre as concepções
arquitetônica e estrutural por meio
da engenharia simultânea
Gustavo de Oliveira Arantes, Rovadávia Aline de Jesus Ribas (Orientador), Geraldo Donizetti de
Paula (Coorientador)

Palavras-chave: engenharia estrutural, arquitetura, engenharia simultânea

Introdução: A busca por melhorias na construção civil passa pelo aperfeiçoamento de projetos
e execução por profissionais do setor. No âmbito de projetos, o método de desenvolvimento
sequencial pode gerar incompatibilidades, retrabalhos, atrasos de cronogramas e orçamentos
imprecisos. Diante disso, a academia desenvolve maneiras de aplicar ferramentas e conceitos
para sanar esses problemas e a engenharia simultânea (ES) apresenta conceitos que buscam a
interação entre profissionais possibilitando um maior entendimento entre as disciplinas envolvidas,
resultando em processos mais enxutos e agregando valor ao produto final. Objetivo: O presente
trabalho objetiva analisar relações entre arquitetura e estrutura, com foco na interação entre arquiteto
e engenheiro durante o projeto e execução de edificações. Metodologia: A caracterização dessas
relações será realizada por meio do estudo de projetos e edificações construídas, avaliando-se
as alterações impostas à estrutura para adaptações devido à incompatibilização de projetos. Com
a avaliação, serão propostas intervenções visando harmonizar arquitetura e estrutura utilizando
conceitos da ES. Após a etapa de intervenções, uma nova solução estrutural será dimensionada
e, com os resultados, será feito um comparativo para avaliar quantitativos e custos estimados de
materiais. Resultados: A pesquisa encontra-se em andamento, mas pretende-se propor melhorias
no desenvolvimento de projetos, evitando retrabalhos, diminuindo erros de execução e agilizando
todo o processo. Conclusão: Com este trabalho, espera-se acrescentar, aos estudos existentes,
importantes parâmetros que devem ser considerados durante as etapas de projeto arquitetônico e
estrutural por meio da aplicação de conceitos da ES.
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Simulação computacional de
um restaurante self-service
universitário
Amanda Fernandes Carvalho, Tatielle Menolli Longhini (Orientador)

IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Palavras-chave: teoria das filas, simulação computacional, modelagem de sistemas.

Introdução: Um sistema de filas é composto por entidades que necessitam de atendimento em
determinados postos de serviços e que devem esperar até que estes estejam disponíveis. Visando
aprofundar neste conceito, a teoria das filas se constitui na modelagem analítica de processos
resultantes da espera e buscam determinar, de modo quantitativo, sua produtividade. A fim de
auxiliar nos estudos, a simulação computacional surge com o objetivo de trazer a realidade para
um ambiente controlado, possibilitando uma análise mais específica de seu funcionamento em
diversas situações. Sobre isso, o trabalho em questão evidenciou uma abordagem referente a
formação de filas em um refeitório universitário, utilizando simulação computacional a eventos
discretos, por meio do software ARENA® Simulation. Objetivo: Propor um novo cenário de
funcionamento em um restaurante universitário, baseado no estudo de simulação computacional
e na teoria de filas. Metodologia: Realizou-se um estudo bibliográfico referente ao assunto,
onde foi apresentado a importância de seguir passos pré-definidos na modelagem de sistemas
simulacional, configurando-se como um estudo de caso quali-quantitativo. Através de coleta de
dados e das análises estatísticas desenvolveu-se o modelo no software Arena® para simulação para
o comportamento das filas. Resultados: Contatou-se maior formação de filas em um determinado
setor do refeitório, diminuindo o número de clientes que saiam do sistema. Inicialmente, o modelo
era capaz de atender 48 pessoas no período de uma hora e após a mudança de cenário este
número subiu em 17%. Conclusão: No estudo aqui apresentado, verificou-se a eficiência da
simulação computacional aliada ao software Arena para análise de processos geradores de filas
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Uso da simulação e da
modelagem discreta para análise
de atendimento de um restaurante
industrial self service
Bianca Marques Fernandes, Tatielle Menolli Longhini (Orientador)

IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Palavras-chave: teoria das filas, modelagem discreta, eventos estocásticos.

Introdução: Tendo em vista as necessidades da vida corrida da população, os restaurantes Self
Service oferecem uma comida de forma rápida, variada a um preço justo e na quantidade que o
cliente desejar. Entretanto, os restaurantes que adotam esse tipo de serviço são caracterizados
pela formação de filas que causam uma grande insatisfação aos clientes. Diante desse contexto,
a simulação computacional se mostra útil para auxiliar gestores na tomada de decisão no
processo de planejamento de sistemas de atendimento. Objetivo: Utilizar a simulação para
analisar o comportamento do sistema de filas de um restaurante industrial self service para melhor
dimensionamento do modelo Metodologia: A pesquisa caracteriza-se por um estudo de caso
quali-quantitativo. A partir da coleta de dados e das análises estatísticas, implementou-se o modelo
no software Arena®, simulando o comportamento das filas do restaurante. Resultados: Com base
na simulação realizada percebeu-se que o gargalo do sistema é o processo de atendimento na
mesa de buffet. Considerando o espaço físico do restaurante e tendo como objetivo reduzir o
tempo de espera em fila, foram propostos dois cenários a partir da alteração do número de mesas
de buffet disponíveis. Conclusão: Com o cenário escolhido, o tempo de espera em fila foi reduzido
em 78,96%, com aumento de 35,97% da capacidade de atendimento, sendo mantida uma taxa
de utilização de 95% das mesas de buffet. Com base no estudo realizado, é possível concluir que
a simulação computacional, alinhada a conhecimentos estatísticos, é altamente vantajosa para
a otimização de sistemas. A partir dela, contribui-se para o aumento da satisfação do cliente em
relação aos serviços prestados.

690

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Possibilidades e obstáculos
para inclusão de Pessoas com
Deficiência nos ambientes
ocupacionais
Walmir Nunes Vieira Júnior

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: segurança, responsabilidade social, inclusão, trabalho.

Introdução: Desenvolver soluções inclusivas e sustentáveis na gestão empresarial são diferenciais
que chamam a atenção para as instituições. A busca por inclusão de Pessoas com Deficiência –
PcDs nos ambientes ocupacionais se iniciou a partir de movimentos de críticas à exclusão de
minorias diversas na década de 1980. Partindo dessa premissa, o Estado instituiu leis e decretos
visando assegurar a inserção dessa parcela da população no mercado de trabalho. Entretanto,
mesmo diante dessa realidade muitas empresas não cumprem com a determinação. Objetivo:
Analisar as dificuldades da gestão empresarial na inclusão de PcDs nos ambientes de trabalho.
Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa e exploratória, realizada por meio de revisão
bibliográfica a partir da pesquisa e acesso a bases de dados on-line, tais como: SciELO, Google
Scholar, e o portal de periódicos da CAPES. Resultados: Pessoas com deficiência representam
23,9% da população brasileira. Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT, é
necessário promover a inclusão no local de trabalho mediante adaptações necessárias e viáveis.
As dificuldades comumente apresentadas pelas empresas na hora de contratar PcDs são: baixa
adesão nos recrutamentos, incompatibilidade dos tipos de deficiência com as atividades, baixa
conscientização sobre a importância do trabalho e ausência de bancos de currículos específicos.
Conclusão: Percebe-se que as empresas buscam realizar a integração e não a inclusão dessas
pessoas, ou seja, esperam que o candidato com deficiência se adeque aos moldes já préestabelecidos, sem realizar efetivas transformações nos processos para facilitar e incentivar a
contratação dessas pessoas. Desta forma, recomenda-se como trabalhos futuros a elaboração de
modelos de adaptações nos locais de trabalho visando a inclusão de PcDs.
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Programa de mentoria da SGE
Consultoria Júnior: prospectando
serviços à comunidade
Tatielle Menolli Longhini, Suzane de Oliveira Silva, Mateus Antônio Pereira Barbosa, Katiele
Cardoso

IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Palavras-chave: mentoris, mpes, empresa júnior

Introdução: As ações de extensão são imprescindíveis às instituições de ensino, pois viabilizam a
conexão com a comunidade externa. Dentre elas destaca-se o movimento das empresas juniores,
responsável por trazer experiências profissionais e práticas aos alunos envolvidos e presta
assistência a micro e pequenos empreendedores (MPEs) da região, com serviços de consultoria
e mentoria. Objetivo: Mentorar MPEs para melhoria de ações nas áreas de gestão de negócios.
Metodologia: A SGE Consultoria Jr., empresa júnior do Instituto Federal de Minas Gerais campus
Governador Valadares (IFMG-GV), divulgou edital para MPEs, em que as descreveram o contexto
de atuação e os problemas de gestão. Depois, o processo se dividiu em dois momentos: o
primeiro, em que foi feito o diagnóstico da empresa através da aplicação de formulário, entrevista
focada e levantamento de documentos. Já no segundo, foi proposto um conjunto de soluções e
metodologia de acompanhamento dos resultados. Resultados: Foram atendidas duas empresas,
dos segmentos de arquitetura e energia fotovoltaica. As principais ações sugeridas durante o
processo de Mentoria foram na parte financeira sugerindo alguns tipos de controles, planejamento
estratégico e na área do marketing digital, com dicas de redes sociais, tipos e padrões de
postagens. Ao final dos encontros online, foi entregue aos participantes um relatório final com as
propostas recomendadas pelos mentores. O processo proporcionou uma troca de conhecimento
e experiência aos alunos envolvidos e às empresas participantes. Conclusão: A ação aproximou
graduandos da vivência profissional, além de estreitar a relação com os empresários locais.
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Programa de mentoria online
ofertado em meio a pandemia do
coronavírus
Tatielle Menolli Longhini, Yury Aranha de Oliveira, Suzane de Oliveira Silva, Mateus Antônio Pereira
Barbosa, Kerston Paulo Silva Rodrigues

IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Palavras-chave: mentoria, pandemia coronavírus, micro e pequenas empresas

Introdução: As circunstâncias e desdobramentos do Covid-19 afetaram principalmente as micro
e pequenas empresas (MPEs), formais e informais. De acordo com o SEBRAE (2020), cerca
de 18% demitiram colaboradores em decorrência da pandemia. Objetivo: Oferecer programa de
mentoria online às MPEs afetadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus, prestando suporte
nas áreas de Gestão e Negócios e de Aspectos Legais Metodologia: Através de uma equipe
formada por servidores e discentes do Instituto Federal de Minas Gerais campus Governador
Valadares (IFMG-GV), com formações multidisciplinares, o processo de mentoria ocorreu em
dois momentos. O primeiro consistiu no diagnóstico empresarial, sendo coletadas informações
sobre os aspectos legais, mercadológicos, operacionais, estratégicos, econômico/financeiros e de
recursos humanos. Já no segundo foi construída proposta de soluções e melhorias à empresa.
Os contatos entre a equipe e os empresários aconteceram por ferramenta de conferência online
com a participação de, pelo menos, dois membros do grupo, conforme a demanda apontada pelo
empreendedor inscrito no programa. Resultados: Ao todo, foram atendidas 9 (nove) micro e
pequenas empresas. As recomendações foram diversas, e se deram em conformidade com as
necessidades apresentadas por cada um dos negócios. No geral, foram recomendadas estratégias
de divulgação e comercialização, além de possibilidades de expansão, práticas de gestão de
estoques, implementação de sistemas de controle e de administração financeira, além de ações
de capacitação e valorização da equipe de trabalho. Conclusão: Os resultados foram importantes
e se basearam em proposições soluções simples, de modo a incentivar a execução por parte
dos empreendedores. O programa de mentoria possui uma metodologia replicável, estreitando
relações entre IFMG-GV e empresariado local.
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Interdisciplinaridade do cálculo
com fenômenos cotidianos
Nathália Carvalho Neto Freitas, Denise Coelho de Queiroz (Orientador), Renata Bernardes Faria
Campos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: enchente, cálculo, integral definida.

Introdução: As enchentes naturais acontecem em todos os rios, enchendo e alagando as terras
ao redor e trazendo um efeito positivo, sendo ele, aumento do desempenho da terra, tornando-a
mais fértil. Entretanto, a ação antrópica transforma o ambiente e provoca impactos no ecossistema.
O impacto detalhado neste estudo é a “impermeabilização do solo” causada pelo acúmulo de lixo
descartado erroneamente, impedindo o escoamento da água até a terra. Objetivo: Este trabalho
tem como objetivo apresentar a relação entre o fenômeno das enchentes e o cálculo de integrais,
mostrando uma das áreas que não é afetada durante esse período no bairro Ilha dos Araújos em
Governador Valadares. Metodologia: Foi utilizado para a realização deste trabalho uma busca pela
mancha de inundação no Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE) e para o desenvolvimento
dos cálculos, foi utilizado o software GeoGebra devido à quantidade de aproximações para o cálculo
da área citada e para uma comparação com a área total que foi atingida no bairro. Resultados:
Após a realização dos cálculos das integrais, concluímos que, a área escolhida do bairro Ilha
dos Araújos que não foi atingida nas últimas enchentes foi de 12,205 u.a., isto é, representa uma
área de aproximadamente 1,23% da área total da ilha (1,2 km²), que corresponde a 14.800 m².
Conclusão: As aplicações dos conteúdos de cálculo diferencial e integral são elementos de
motivação para os cursos de matemática, física, engenharias e áreas afins. No Brasil, o ensino do
cálculo diferencial e integral caracteriza-se pela prevalência de processos algébricos, seguidos de
exercícios com pouca interdisciplinaridade. No entanto, uma das aplicações da integral definida
é o cálculo de área, que foi realizada neste trabalho, mostrando a utilização do cálculo como
ferramenta de compreensão de eventos do cotidiano.
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Inundação urbana no Bairro
Santos Dumont – Governador
Valadares/MG
Stênio Plinio dos Reis Tomé, Raphael José Bossanelli Filho, Pedro Henrique Camelo, Dayane
Gonçalves Ferreira (Orientador), Fernando Vieira Rezende Filho (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: inundação urbana, drenagem pluvial, impermeabilização do solo.

Introdução: As inundações são processos naturais que ocorrem em períodos chuvosos quando a
vazão é maior que a capacidade da calha e o solo não conseguem infiltrar toda a água. A expansão
do perímetro urbano no início dos anos 1960 favoreceu a ocupação de forma desordenada do uso
do solo e o incremento das inundações urbanas, seja através da impermeabilização do solo e/ou
pela canalização de diversos córregos. Objetivo: Avaliar o processo de inundação e a falta de
escoamento da água pluvial das ruas do bairro Santos Dumont em Governador Valadares-MG
e apontar possíveis medidas de controle de enchentes no local. Metodologia: A área de estudo
escolhida foi o bairro Santos Dumont I localizado na parte jusante da cidade às margens do Rio
Doce. Para indicar uma medida de controle foi feito um levantamento topográfico baseado na
condição atual do local. Foi utilizada uma estação total para coletar as diferenças de nível da
boca de lobo de cada rua. Resultados: Há um desnível entre o eixo da Rua Israel Pinheiro e as
bocas de lobo das ruas perpendiculares, no entanto não chega a 0,5% por metro. A quantidade
de bocas de lobo para drenar toda a água da rua é insuficiente, pois existe apenas uma por via.
A ineficiência do sistema é a principal agente causadora do transtorno de inundações. Para uma
boa drenagem de uma rua é necessário que uma boca de lobo não tenha distância maior que 60
metros e que esteja localizada nos cruzamentos das ruas. Conclusão: A localização do bairro
dificulta a proteção e prevenção de inundações em períodos de chuvas. Sua topografia plana
auxilia a ocupação da água nos locais baixos demorando seu tempo de escoamento. As medidas
de controle contra inundações não estruturais podem e até já estão sendo usadas não só no
bairro, mas também em toda a cidade. Apoio: UNIVALE
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Invasão das áreas de preservação
permanente e sua relação com
inundações urbanas: estudo de
caso em Governador Valadares MG
Pedro Alexandre Chaves Figueiredo, Guylherme Coelho Leite, Túlio Lopes Ferreira, Dayane
Gonçalves Ferreira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: enchente, app, alagamento

Introdução: Analisar os impactos da urbanização é essencial para que o planejamento municipal
siga de acordo sem causar danos aos moradores. De acordo com Odemerho (1992 apud VIEIRA
e CUNHA, 2000), esse crescimento da urbanização em áreas de margem do rio ocasiona um
aumento no escoamento superficial devido a impermeabilização do solo, alterando drasticamente
o escoamento total do rio. Os solos desmatados que se encontram na encosta favorece o
carregamento de sedimentos que serão levados até os fundos dos vales, alterando a condução
do fluxo, resultando em diversos impactos, dos mais leves aos graves. Um importante indicador
de locais comuns de inundações são a permeabilidade do solo no decorrer de sua margem.
Objetivo: O objetivo do nosso trabalho é relacionar a urbanização das APPs com as alagações
na cidade de Governador Valadares-MG. Metodologia: Revisão Bibliográfica, Mapeamento das
APP’s, Comparação. Resultados: Foi verificado que toda área que rodeia o Rio Doce existe
claramente uma invasão as APP’s. Onde nos artigos nos mostraram Leis Ambientais que deveriam
ser seguidas. A urbanização crescente faz com que a taxa de infiltração do solo diminuiu, por conta
de pavimentações e construções, assim mudando toda sua característica de ambiente, facilitando
assim o acumulo de água principalmente nas áreas de baixas altitudes da cidade e nas regiões
em torno a bacia, Tornando assim, as inundações difíceis de controlar. Conclusão: Com todos os
estudos feitos levamos a conclusão que para uma melhora sobre o assunto tratado e necessário
usar a Lei de forma correta e seguir com cuidado avaliando todos os riscos, minimizando impactos
sobre o meio ambiente e sem alterar o seu bioma na tentativa de prevenir o máximo enchentes
pela cidade. Apoio: UNIVALE
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Avaliação de danos às edificações
causados por enchentes
Karolayny de Oliveira Martins, Dayane Gonçalves Ferreira(Orientador), Renata Bernardes Faria
Campos (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: materiais de construção, enchentes, alagamento

Introdução: O presente resumo considera que as enchentes causam danos que vão além da
cheia em si e tem como foco os materiais de construção. Objetivo: Relacionar danos em materiais
de construção com as enchentes, sob a perspectiva mecânica e da resistência dos materiais.
Metodologia: Trata-se de um trabalho bibliográfico, tendo como fonte artigos científicos e textos
acadêmicos. Resultados: As ações das águas de inundações sobre as edificações ocorrem por
diferentes mecanismos. Um destes mecanismos constituem as ações hidrostáticas decorrentes
da pressão lateral da água devido a diferenças de profundidades de submersão dentro e fora
da edificação e ascensão capilar nos componentes da edificação, provocando danos além dos
níveis de inundação. As ações hidrodinâmicas dadas pela velocidade da água, turbulência e ondas
de alteração da pressão hidrostática também podem comprometer as edificações. Além disso, a
erosão do solo e a ação de flutuabilidade, causada pela força de flutuação podem comprometer
os elementos de fundação. A qualidade da água (salinidade contaminações), juntamente com
detritos (sólidos presentes nas águas de inundação) podem alterar as propriedades dos materiais
de construção e danificá-los. Por fim, é preciso lembrar que em algumas regiões a água pode ser
absorvida pelos materiais de construção pode congelar durante o inverno acarretando aumento de
pressão, o que pode causar fissuras, trincas e, eventualmente, rachaduras nos componentes da
edificação. Conclusão: Conclui-se que o conhecimento das ações das águas de inundações sobre
as edificações bem como o estudo das patologias através de suas manifestações características
oferecem subsídios e informações para os trabalhos de proteção e manutenção das edificações.
Apoio: UNIVALE
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Dados estatísticos da enchente de
2020 em Governador Valadares,
com danos intensificados pelo
desastre ocorrido em Mariana de
2015
João Pedro Gonçalves Souza, Renata Bernardes Faria Campos(Orientador), Marli Elias Pereira
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: alagamento, enchente, governador valadares

Introdução: As enchentes são fenômenos naturais ou antrópicos, que ocorrem entre dezembro e
fevereiro na região do Rio Doce. A ação humana pode intensificar essas ações naturais, gerando
maiores danos urbanos. Assim, foi feito um levantamento de dados estatísticos da última enchente
ocorrida em Governador Valadares, em janeiro e fevereiro de 2020, e os danos causados pelas
enchentes nas regiões próximas ao rio. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo apresentar
dados do período de alagamentos nas regiões ribeiras de Governador Valadares; demonstrar
os danos provocados pela enchente, abordando quais foram maiores com os rejeitos de lama
da mineração da SAMARCO; e apontar possíveis soluções. Metodologia: Pesquisa exploratória
de dados coletados pelo Sistema de Alerta de Eventos Críticos, que auxilia no acompanhamento
do nível do Rio Doce. Confecção de gráficos comparativos, entre os dias 27 de janeiro e 04
de fevereiro, para análise do período de cheia e intensidade dos estragos. Resultados: O rio
ultrapassou as cotas de alerta e inundação entre os dias 27 e 30 de janeiro, atingindo níveis
superiores às enchentes anteriores, alagando ruas e bairros. Com o escoamento das águas,
gerou-se uma lâmina de lama, deixando muita poeira nos locais atingidos, que posteriormente
foram levados até o centro da cidade por uma distância de até 1,31 km por meios de locomoção da
população. Conclusão: As enchentes urbanas geram transtornos e danos à população. Apontamse como soluções para tal a construção de piscinões em regiões propícias ao alagamento, e
ainda o uso de bueiros inteligentes, por meio de um software e um filtro que retêm o lixo sem
impedir o escoamento da água e, ao atingir a capacidade de 80%, emite sinal para uma central de
monitoramento para que seja feita sua a limpeza. Apoio: UNIVALE

698

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Estudo de tempos e movimentos
no processo produtivo de uma
indústria de gelados comestíveis
Rebeca Seidler Freire, Tatielle Menolli Longhini (Orientador)

IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Palavras-chave: tempos e movimentos, produtividade, gelados comestíveis.

Introdução: O setor de gelados comestíveis tem ganhado espaço no mercado brasileiro,
conquistando novos paladares, diversificando sabores e aumentando assim o seu consumo. O
estudo e análise da produtividade tem sido foco da maioria das empresas, buscando métodos
mais simples e rápidos que contribuem para melhores resultados, gerando diferencial competitivo.
Objetivo: Desenvolver estudo de tempos e movimentos no processo produtivo de uma
indústria de gelados comestíveis, possibilitando a caracterização da empresa, a compreensão
dos procedimentos de trabalho, o estudo do tempo padrão e análise da eficiência produtiva.
Metodologia: Uma pesquisa aplicada caracteriza-se como estudo de caso descritivo, sendo qualiquantitativa quanto à sua natureza. Para coleta de dados, foram feitas observações diretas e
pesquisa documental, sendo a estatística descritiva utilizada para análise dos dados. Resultados:
Com base na pesquisa realizada, constatou-se que o tempo padrão para fabricação do sorvete
foi de 245,58 segundos. Sendo os percentuais de utilização do operador 32% e 73%, quando
comparados com as máquinas dosadora de sorvete e embaladora, respectivamente. Conclusão:
A partir do estudo realizado, percebe-se que para obter um aumento da produtividade, devem ser
levados em conta diversos aspectos da indústria, tais como: tempos de execução das atividades,
relação homem-máquina, layout produtivo, condições de trabalho, entre outros. Diante disso, o
estudo de tempos e movimentos possibilita resultados satisfatórios, sendo extensamente utilizado
na determinação da produtividade, no planejamento e padronização das atividades.
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Habitações de interesse social em
Governador Valadares: análise
da primeira década do Programa
Minha Casa Minha Vida
Dayane Gonçalves Ferreira, Geraldo Donizetti de Paula, Rovadávia Aline de Jesus Ribas

Palavras-chave: habitação de interesse social, moradia popular, programa minha casa minha vida

Introdução: O programa federal de financiamento de moradias Minha Casa Minha Vida, criado
em 2009, divide-se em quatro faixas de renda familiar, sendo a Faixa 1 destinada às habitações
de interesse social (renda de até R$ 1.800,00). Sua criação impulsionou a retomada da política
habitacional em Governador Valadares/MG. Objetivo: Analisar a produção de habitações de
interesse social em Governador Valadares durante a primeira década do Programa Minha
Casa Minha Vida. Metodologia: Pesquisa documental em arquivos disponibilizados pela Caixa
Econômica Federal e Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Resultados: Entre
2009 e 2019 a prefeitura municipal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, promoveu a
construção de 1395 casas e 2464 apartamentos, distribuídos em 11 bairros. Nestas edificações
foram seguidos os padrões mínimos de projeto no que tange a mobilidade, infraestrutura urbana,
acessibilidade, espaços livres e especificações mínimas das habitações, critérios estabelecidos
pelo programa. Foram adotados sistemas construtivos convencionais: nas casas utilizou-se
sistema de fechamento em alvenaria, cobertura em telha cerâmica ou de concreto, forro, portas
internas em madeira, porta de acesso metálica e janelas em aço; os apartamentos compõem
edificações de três pavimentos, construídas em alvenaria autoportante, cobertura em telha de
fibrocimento estruturada em madeira ou metal, portas internas em madeira e metálica no acesso à
unidade e janelas em aço. Conclusão: O número de habitações construídas na primeira década do
Programa Minha Casa Minha Vida em Governador Valadares demonstra o impacto do mesmo na
oferta de residências à população de baixa renda, ressaltando-se que foram adotados parâmetros
construtivos mínimos visando a qualidade das mesmas.
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A influência da urbanização na
ocorrência de inundação na
cidade de Governador Valadares –
MG
Gleidlene Costa Andrade Santos, Carolina Oliveira Lima, Sâmara Aparecida Miranda Dias, Dayane
Gonçalves Ferreira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: urbanização, enchentes, rios

Introdução: as cidades necessitavam estar em pontos estratégicos como rotas comerciais, locais
com oferta abundante de água e outros recursos naturais. Contudo, os desníveis geográficos
e barreiras naturais, como rios e montanhas, fizeram com que as cidades começassem a se
estabelecerem em áreas mais planas do território, porém muitas vezes essas áreas são as áreas
de várzea de rios, gerando assim as chamadas inundações urbanas. Objetivo: O presente trabalho
tem como objetivo analisar o processo de urbanização da cidade de Governador Valadares, visando
apontar as falhas provenientes do mesmo e relacioná-las com as enchentes ocorridas no município
nos dias atuais. Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática, que usa como fonte de
dados a literatura sobre determinado tema. Fez-se coleta de dados, como índices pluviométricos
e cotas de inundações, registros fotográficos, para o entendimento de todo processo urbanístico
da cidade, bem como um estudo sobre a legislação municipal. Resultados: A inexistência de
leis específicas na época da formação da cidade de Governador Valadares acarretou em diversas
consequências negativas para a mesma, a urbanização de seus primeiros bairros como São
Tarcísio, São Paulo, Santa Terezinha, São Pedro e Santa Rita. Situado na área de várzea do rio
Doce fomentou os processos erosivos, desmatamento da vegetação e assoreamento do rio, que
nos dias atuais provoca um agravamento em tempos de cheia. Conclusão: As inundações que
ocorrem em Governador Valadares não são apenas decorrentes de mudanças climáticas, mas
também devido a produção de um espaço urbano que pouco considerou os fatores ambientais. O
problema das inundações se agrava cada vez mais, pois os longos períodos de chuva juntamente
com o assoreamento do leito do Rio Doce faz com que o rio não comporte o grande volume de
água.
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Acidentes de trabalho em
Governador Valadares/MG: uma
análise quantitativa entre 2014 e
2018
Walmir Nunes Vieira Júnior, Camilla Nogueira de Souza

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: acidente de trabalho, saúde, segurança.

Introdução: As consequências dos acidentes de trabalho transcendem os danos físicos e
psicológicos aos trabalhadores, podendo acarretar prejuízos aos empregadores e ao Estado.
Embora o avanço tecnológico, a criação de normas e a realização de fiscalizações tenham
contribuído para práticas mais seguras, ainda há um número expressivo de ocorrências registradas
a cada ano. Objetivo: Sintetizar dados referentes a acidentes de trabalho ocorridos em Governador
Valadares/MG entre 2014 e 2018. Metodologia: Pesquisa quantitativa realizada por meio de
revisão bibliográfica em bibliotecas digitais de periódicos científicos e base de dados da Secretaria
do Trabalho. Resultados: Houve entre 2014 e 2018, respectivamente, 1022, 898, 777, 794 e 864
notificações de acidentes de trabalho. Os setores com maiores notificações são: atendimento
hospitalar (15%), administração pública em geral (6%) e comércio varejista (4%). Sendo as
principais ocupações dos acidentados: técnico de enfermagem (12%), coletor de lixo domiciliar
(5%) e servente de obras (4%). Os mais frequentes agentes causadores são: veículo de transporte
e motocicleta (33%), agente biológico (13%) e agente químico (12%). Conclusão: Apesar de
haver um decréscimo desde 2014, o número de acidentes voltou a crescer em 2018, todavia,
isso pode ser explicado pelo aumento de 1,4% do número de empregos formais no país nesse
mesmo ano. O ambiente hospitalar oferece grande risco, uma vez que o setor representa o maior
número de notificações e os técnicos de enfermagem aparecem como ocupação mais atingida.
Grande parcela ocorre no trânsito, seja em acidentes de trajeto ou no exercício de suas funções.
Finalmente, é importante ressaltar que os acidentes notificados não se referem à totalidade, haja
vista que muitos ocorrem cotidianamente e não são registrados.
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ST 25. Planta MedicinalFitoterapia e a Homeopatia

Proponentes: Ivana Cristina Ferreira Santos, Carlos Alberto Silva, Zeina Calek Graize Trindade
Ementa: As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) são tratamentos que utilizam recursos
terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, já implantado no Sistema Único de Saúde
(SUS). Elas incluem, dentre muitas, a Fitoterapia e a Homeopatia. O conhecimento popular sobre
a ação dos vegetais vem sendo transmitido desde as antigas civilizações até os dias atuais,
e a utilização de plantas medicinais tornou-se uma prática generalizada na medicina popular.
Estudos relacionados com a medicina popular têm merecido cada vez mais atenção devido à
grande quantidade de informações e esclarecimento que fornecem à ciência contemporânea. É
notável o crescente número de pessoas interessadas no conhecimento de plantas medicinais. A
homeopatia é considerada uma terapia complementar, logo pode ser utilizada em conjunto com
vários tratamentos. A sua implantação nos sistemas nacionais de saúde permite que as pessoas
doentes possam dispor desta opção terapêutica ampla e segura, que, dependendo do caso, pode
ser a única forma de tratamento ou ser utilizada de forma integrativa e complementar a outras
terapêuticas. Portanto, essa proposta tem como objetivo permitir que os trabalhos envolvendo
Práticas Integrativas Complementares, desenvolvidos tanto na UNIVALE quanto em outras
instituições possam ser apresentados e conhecidos.
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Homeopatia na formação
acadêmica: desconhecimento e
desvalorização
Fernanda Pêgo Miranda Netto, Rodrigo Fernandes Siman, Gustavo Almeida Keller, Guilherme
Leal Ferreira de Souza, Fernanda Magalhaes Duarte Rocha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: homeopatia, educação médica, escolas médicas.

Introdução: A homeopatia foi reconhecida tardiamente pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)
no Brasil, em 1980. É uma ciência que parte do princípio “semelhante cura semelhante”. Tal
especialidade usufrui das mesmas substâncias que causaram os sinais e sintomas da doença
para curar o paciente. São utilizados diluições extremamente baixas para a composição do
fármaco. É uma prática importante, que foca no paciente, não somente na doença. No entanto, é
desvalorizada no meio médico, principalmente, durante a formação acadêmica. Objetivo: Identificar
na literatura o desconhecimento e desvalorização da especialidade homeopatia na formação de
profissionais nas escolas médicas brasileiras. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo.
Tendo sido realizadas buscas em diferentes plataformas de pesquisa, a citar: Lilacs, Periódicos
Capes, PubMed e Scielo. Foram selecionados 83 artigos, utilizando os seguintes descritores:
“homeopatia”, “educação médica” e “escolas médicas”. Resultados: A homeopatia como disciplina
ainda é muito ausente nas faculdades de medicina, devido à inexistência de profissionais docentes,
bem como a descrença na funcionalidade da especialidade por parte de estudantes e gestores.
Tal fato, retarda o conhecimento por parte dos discentes, refletindo diretamente na realização
da residência médica e futuramente no conhecimento da especialidade e seus benefícios por
parte dos pacientes, além de favorecer opiniões equivocadas e errôneas sobre a homeopatia.
Conclusão: Desta forma, a literatura fornece evidências de que, é preciso incentivar a homeopatia
nas instituições de ensino superior, para que haja a formação de médicos homeopatas e opiniões
comprovadas cientificamente. E também, o conhecimento da existência e relação da especialidade
com as demais. Apoio: UNIVALE
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A importância da
farmacovigilância no segmento de
fitoterápicos e plantas medicinais
Alexandre Wallace Dias Cozer, Fernanda Pêgo Miranda Netto, Rodrigo Fernandes Siman, Filipe
Caldeira Vasconcelos Souza, Elaine Carlos Scherrer Ramos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: farmacovigilância, fitoterápicos, efeitos adversos.

Introdução: A cultura do uso de plantas medicinais é difundida fortemente na população
brasileira, porém, os efeitos no organismo humano são, muitas vezes, desconhecidos. Com isso, a
farmacovigilância aos fitoterápicos se torna uma área importante, por analisar e identificar os efeitos
adversos e complicações do uso de tais plantas no organismo Objetivo: Identificar a importância
do conhecimento dos efeitos adversos relacionados aos fitoterápicos pelos profissionais de
saúde. Metodologia: O estudo é no formato descritivo, sendo selecionados 13 artigos conforme a
temática estudada, sendo incluídos no estudo 4 artigos por tratarem diretamente do tema abordado
e trazerem informações comprovadas. Foram excluídos 9 artigos por não abordarem a temática
com clareza. O estudo foi pesquisado em diferentes plataformas, a citar: Scielo, PubMed e Lilacs
utilizando os descritores “Farmacovigilância”, “fitoterápicos”, “efeitos adversos” e “notificações”.
Resultados: A análise da farmacovigilância às plantas medicinais mostra aos profissionais da
saúde que os fitoterápicos podem causar efeitos não esperados pelo usuário, pois, segundo a
Anvisa, foram registrados 165 eventos de adversidade, entre 1999 a 2009. Em um dos casos,
o paciente queixava “queimação na pele” e “dor no fígado”, por usar um produto sem registro
com alto teor de etanol. O fato mostra a importância da notificação que o Sistema Nacional de
Farmacovigilância (SNF) deve registrar para melhor compreensão dos efeitos. Conclusão: Com
isso, a análise da farmacovigilância fitoterápica mostra que há efeitos adversos relacionados a tal
segmento e é preciso incentivar os profissionais de saúde a questionarem e investigarem o uso
de tais tratamentos por parte do paciente, incentivando-o também a notificar ao SNF algum efeito
adverso que provavelmente foi causado pelas plantas medicinais. Apoio: UNIVALE
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Fitoterápicos no tratamento
do transtorno de ansiedade
generalizada: benefícios e efeitos
Alícia Suzana Cavalcanti Alves, Rhissia Barbosa Palmeira Limeira, Raquel Dantas Alves Figueiredo,
Milena Nunes Alves de Sousa (Orientador)

Palavras-chave: fitoterapia, tratamento, ansiedade.

Introdução: A ansiedade é um dos distúrbios psiquiátricos em ascensão nas últimas décadas e
a administração de fitoterápicos e homeopáticos tem sido sugerida como um possível tratamento.
Objetivo: Avaliar os benefícios e efeitos dos medicamentos fitoterápicos no tratamento do
transtorno de ansiedade generalizada (TAG). Metodologia: Uma revisão bibliográfica foi realizada,
sendo usadas as palavras-chave “Phytotherapy” e “Anxiety” no banco de dados do PubMed. Foram
encontrados 746 artigos no total, sendo analisados apenas os de 2015 a 2020, em inglês e aqueles
com texto completo disponível. Excluíram-se os artigos repetidos e desconexos ao tema. A amostra
final foi representada por oito estudos. Resultados: O uso da fitoterapia tem evidenciado grau de
confiabilidade e preferencia entre alguns pacientes portadores de TAG. Alguns estudos mostraram
que os efeitos do açafrão são comparáveis aos medicamentos antidepressivos padrões, como
fluoxetina e imipramina. Além dele, o extrato de camomila e seus compostos flavonoides exibiram
efeitos ansiolíticos, regulando negativamente o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Por tratarse de medicamentos naturais, houve poucos efeitos adversos, que podem incluir mudanças no
apetite, disfunção sexual, náusea, dor de cabeça e insônia, quando comparados com as terapias
convencionais. Para pacientes com câncer, tem se mostrado uma boa alternativa já que manejo
convencional muitas vezes não é favorável. Conclusão: Diante do estudo, observou-se que as
evidencias disponíveis sugerem utilidade dos medicamentos fitoterápicos no tratamento do TAG.
Entretanto, faltam dados conclusivos para mostrar a superioridade na relação benefício e risco
desses produtos em relação aos medicamentos atuais, indicando que novas pesquisas devem ser
realizadas, especialmente ensaios clínicos randomizados. Apoio: UNIFIP
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Plantas medicinais com potencial
desenvolvimento de fitoprodutos
veterinários
Fernanda Braz De Jesus, Ana Paula Lacerda Costa, Gabriele Marisco(Orientador)

Palavras-chave: animais domésticos, inovação, saúde única, fitoterápico.

Introdução: A utilização de plantas na medicina veterinária se tornou uma alternativa terapêutica
no tratamento de doenças em animais, por apresentar vantagens de interesse econômico, visto
que produtos de uso veterinário natural podem ser de fácil acesso, uso seguro e oferecer um baixo
custo financeiro. Dados atualizados estimam que no Brasil existem muitos animais de estimação
nos lares, com destaque para 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos, e o Brasil é o segundo
consumidor de mercado pet do planeta. O desenvolvimento de medicamentos e cosméticos na
área pet, é um mercado em expansão. Objetivo: Assim, objetivou-se com esse trabalho identificar
plantas com potencial para o desenvolvimento de fitoprodutos para fins veterinários. Metodologia:
Para isso, foi realizada uma prospecção científica e tecnológica utilizando como bases de dados o
Portal de Periódicos Capes e o Espacenet. Nessa pesquisa foram utilizados os descritores “Plantas
medicinais utilizadas na medicina veterinária” nos idiomas português e inglês. Como critérios de
inclusão foram usados artigos publicados nos últimos 10 anos. Resultados: Foram encontrados
39 estudos científicos e 8 patentes. Destacaram-se 7 plantas com diferentes atividades biológicas
para o tratamento de doenças em cães e gatos. Com ação antibacteriana, orégano (Origanum
heracleoticum), aroeira (Schinus terebinthifolia) e arruda (Ruta graveolens). Com atividade antiinflamatória, Barba do Velho (Usnea barbata). Contra dermatofitoses o azeite de oliva (Olea
europaea). Como vermífugo e antinflamatório Mastruz (Chenopodium ambrosioides) e babosa
(Aloe arborescens). Conclusão: Portanto, infere-se que as plantas mencionadas podem servir de
opção terapêutica para formulações de fitoprodutos veterinários e transferência de tecnologias,
visando a valorização do mercado de produtos naturais. Apoio: CNPq
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O promissor potencial das plantas
medicinais anti-Zika Vírus: uma
revisão de literatura
Mateus Figueiredo Gonçalves, Ananda Calili Rezende Lima, Davi Nilson Aguiar e Moura, Weslley
Augusto Pessanha da Rocha Gomes, Karen Luise Lang (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: palavras-chave: zika vírus, antivirais, plantas medicinais.

Introdução: O vírus Zika (ZK) surgiu em 2007 e causou surtos no Pacífico Sul, Américas e
Sudeste Asiático. A busca por alternativas seguras e eficazes para combatê-lo, fomenta pesquisas
mundiais. Assim, plantas medicinais (PM) tornaram-se opções, ante menores custos, efeitos
colaterais, e maior acessibilidade e aceitabilidade. Objetivo: Descrever PM promissoras para o
desenvolvimento de fitoterápicos úteis no tratamento do ZK. Metodologia: Revisão de artigos
publicados no PubMed, buscando por estudos dos últimos 5 anos com os descritores: “herbal
medicines” e “Zika Virus”. Resultados: Selecionou-se 4 artigos que descreveram fitopreparos de
diferentes plantas com potencial terapêutico para tratamento do ZK. Esses foram testados quanto
à atividade antiviral, in vitro, frente ao ZK e em células humanas para análise da citotoxicidade
e determinação do índice de seletividade (IS). O óleo essencial de Ayapana triplinervis (IS =
12,5) mostrou-se capaz de prevenir infecção de células humanas pelo ZK, devido à presença de
2,5-dimetoxi-p-cimeno (IS = 9,5) em sua composição. O mecanismo de ação é desconhecido. O
extrato etanólico das folhas de Doratoxylon apetalum apresentou IS = 16,8. Estudos sugerem que
este impeça a internalização de partículas virais, por inativação, nas células hospedeiras. Extratos
das partes aéreas de Psiloxylon mauritianum (IS = 53,5) e Aphloia theiformis (IS = 30) inibem a
infecção, impedindo a ligação viral à superfície celular pela interação direta com a membrana
externa do ZK. Conclusão: Concentrações não citotóxicas dos preparos exibiram atividade
antiviral contra o ZK, evitando, majoritariamente, sua entrada nas células. Logo, evidencia-se o
promissor potencial das PM para o desenvolvimento de medicamentos úteis no combate ao ZK.
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Óleos essenciais de plantas como
opção fitoterápica contra Candida
spp
Ana Paula Lacerda Costa, Fernanda Braz De Jesus, Gabriele Marisco (Orientador)

Palavras-chave: atividade antifúngica; compostos voláteis; fitoterapia; práticas integrativas e
complementares

Introdução: Candida é um gênero de fungo responsável pela manifestação de patologias humanas.
Esse microrganismo tem se tornado resistente a medicamentos convencionais, representando um
grave problema de saúde pública. Nesse sentindo, é necessário a busca por novas alternativas
terapêuticas não invasivas, eficazes e menos tóxicas a partir de fontes naturais, sendo os óleos
essenciais uma opção, pois são compostos voláteis oriundos do metabolismo secundário das plantas
e possuem propriedades biológicas que podem ser utilizadas na fitoterapia. Objetivo: Objetivouse com este estudo identificar plantas como opção terapêutica contra Candida. Metodologia: Para
isso, foi realizada uma prospecção científica utilizando o Pubmed como base de dados, com os
descritores “óleo essencial, candidíase” no idioma inglês. Como critérios de inclusão foram usados
artigos publicados nos últimos 5 anos. Resultados: Foram encontrados 17 artigos, evidenciando
óleos essenciais de 13 plantas com atividade antifúngica em in vitro contra Candida spp., e que
são facilmente encontradas no Brasil. Destacaram- se as plantas Jatobá (Hymenaea courbaril),
alecrim (Rosmarinus officinalis), pistache (Pistacia vera L.), camomila (Matricaria chamomilla),
gengibre (Zingiber officinale), laranja (Citrus sinensis), cominho (Cuminum cyminum) e canela
(Cinnamomum verum). As plantas hortelã (Mentha spicata), manjericão (Ocimum basilicum),
lavanda (Lavandula latifolia), melaleuca (Melaleuca alternifolia) e orégano (Origanum vulgare),
além de apresentarem ação antifúngica em in vitro, todas foram mais eficazes que o fármaco
utilizado como opção terapêutica (clotrimazol, fluconazol e itraconazol). Conclusão: Assim, os
óleos essenciais apresentam potencial uso no tratamento contra a Candida, podendo substituir
medicamentos tradicionais, sendo uma opção para a fitoterapia. Apoio: CNPq
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Tratamento homeopático para a
dengue
Gabriela Diamantino Dias Silva, Eduarda Hélia Lizarda Correa, Stéfany Gomes da Cruz, João Artur
Chagas Gomes, Agustavo Elias Lopes de Oliveira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: dengue, homeopatia, medicamento, tratamento

Introdução: A Dengue é importante causa de morbidade e mortalidade no Brasil. A Homeopatia usa,
dentro da lei dos semelhantes, doses mínimas de medicamentos evitando agravação de sintomas
e estimulando reação orgânica para a cura. O medicamento escolhido é composto por Euphatorium
perfoliatum, Phosphorus e Crolatus Horridus, todos na dinamização 30 CH. Cada substância
apresenta funções diferentes, de forma que a junção deles une as patogenesias e cobre todos os
sinais e sintomas da dengue. O Euphatorium tem ação analgésica e trata as dores de cabeça, no
corpo e articulações. O Phosphorus, atua protegendo funções hepáticas e reduzindo náuseas e
vômitos. O Crotalus horridus, oriundo do veneno da cascavel agirá como anti-hemorrágico. Objetivo:
Analisar a utilização da homeopatia no tratamento da dengue. Metodologia: Foi realizada revisão
bibliográfica sobre a utilização de medicamentos para o tratamento e prevenção da dengue. O
medicamento foi desenvolvido e testado em comunidades pelo médico homeopata Dr. Renan
Marino e não se trata de uma vacina. Resultou de um trabalho de mestrado em 2003 e já em 2008
o medicamento, denominado Proden, foi comercializado pelo laboratório Almeida Prado para quem
Dr Marino cedeu a patente. Resultados: Em 2001 testando apenas Eupatorium perfoliatum 30
CH na cidade de São José do Rio Preto em 1.959 moradores de área endêmica houve redução
dos sintomas na faixa de 81,5% de contaminados. Em 2007, em Macaé (RJ), entre Abril e Maio,
156 mil doses, agora do complexo do Proden, distribuídas aos moradores resultou numa queda
na faixa de 93% nos 3 meses do ano seguinte 2008, enquanto houve aumento de 128% em todo
Rio de Janeiro. Conclusão: A homeopatia foi eficaz nos experimentos realizados e resultou num
medicamento aprovado pelo MS e Anvisa. Apoio: UNIVALE
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Fitocosméticos no tratamento de
acne
Haissa Moreira dos Santos Oliveira, Fernanda Fernandes Oliveira, Stéphanne Lorrany Carvalho
dos Reis, Rodrigo Emanoel Feliciano Ramos, Jeane Helem Ribeiro Goncalves

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: fitocosmético, fitoderivado, acne, tratamento.

Introdução: Fitocosmética é uma área da cosmetologia que busca estudar e utilizar, plantas
medicinais e seus ativos, em tratamentos cosméticos. Plantas e derivados são classificados
conforme os efeitos farmacológicos. Desse modo fitocosméticos podem ser utilizados no tratamento
da acne vulgar, uma doença cutânea inflamatória de caráter crônico e origem multi-fatorial, que
atinge o folículo piloso e glândula sebácea (unidade pilossebácea). Ha um mercado emergente
para esses produtos devido ao aumento na busca de produtos orgânicos e naturais. Objetivo:
Analisar, com profundidade, a utilização de fitocosméticos no tratamento de acne. Metodologia:
Foram realizadas pesquisas bibliográficas de caráter descritivo e qualitativo. Como critério de
seleção, utilizou-se artigos que abordavam sobre fitocosméticos, terapias alternativas para o
tratamento de acne e fitoderivados. Resultados: Classificou-se as plantas encontradas pelo
efeito farmacológico divididos em: adstringentes, tônicos, emolientes, umectantes, antissépticos,
anti-inflamatórios, estimulantes, cicatrizantes, antimicrobianos. Entre as principais plantas podese citar: hortelã pimenta, chá verde, pó de sementes de damasco ou uva, alecrim, jaborandi,
melaleuca e a aloe vera. Conclusão: Conclui-se que muitas plantas se mostraram uma excelente
alternativa no tratamento da acne, atendendo a um mercado emergente. A procura por esses tipos
de produtos está cada vez mais comum na atualidade, graças à busca por cosméticos naturais
que possuam uma boa aplicabilidade no tratamento da acne. Apoio: UNIVALE
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Acetogeninas de Annona
reticulata como potenciais
agentes anticancerígenos
Caio Cezar dos Santos Pereira, Regineide Xavier Santos (Orientador)

Palavras-chave: annonaceae, metabólitos secundários, potencial citotóxico, prospecção

Introdução: O câncer é uma das doenças prevalente na população, e formas alternativas de
tratamento são cada vez mais necessárias. As acetogeninas são um grupo de metabólitos
secundários derivados de ácidos graxos que apresentam grande potencial citotóxico. Este
metabólito foi verificado na família Annonaceae, a qual a Annona reticulata está inserida. Objetivo:
Assim, considerando o potencial citotóxico das acetogeninas, a importância de novas formas de
tratamento de câncer e a busca de terapias naturais, o presente trabalho realizou uma prospecção
científica sobre a ação das acetogeninas de A. reticulata contra células tumorais. Metodologia:
O levantamento de dados ocorreu nas bases Google Acadêmico, Periódico Capes e Science
Direct usando o nome da espécie “Annona reticulata” como palavra-chave. Os critérios de seleção
foram a presença da palavra-chave no título, resumo e/ou metodologia, e a realização de testes
envolvendo acetogeninas contra células tumorais. Resultados: A busca resultou em 81 artigos
envolvendo metabólitos de A. reticulata mas, apenas 5 trabalhos testaram a ação antitumoral das
acetogeninas. Foi encontrado 12 linhagens celulares sendo testadas com extratos de casca, folha,
raiz e sementes da planta. Os estudos apresentaram dados importantes no controle de células de
carcinomas de pulmão, mama, nasofaringe humano (A-549, MCF-7, KB), medula óssea (P388,
L-12, K-562), cólon humano (HCT-8, HT-29, CCM2), colo uterino (HeLa) e adenocarcinoma de
glândula mamária (MDA-MB). Encontrou-se ainda, estudo de obtenção de um gel de A. reticulata
para tratamento de lesões na pele por melanoma de camundongos (B16-F10). Conclusão: Desse
modo, as acetogeninas de A. reticulata presentes nos extratos testados para controle das linhagens
tumorais demonstraram o potencial desses metabólitos como agentes antitumorais alternativos.
Apoio: CNPq, UESB
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Chenopodium ambrosioides (erva
– de – santa- maria) tratamento
complementar de helmintos em
humanos
Edileuza Farias Alves, Gilvani Lima De Oliveira, Gabriel Carlos Merencio dos Santos, Adriano dos
Santos Peixoto, Roberto Ataide Batalha de Araújo (Orientador)

Palavras-chave: natureza, chenopodium ambrosioides, herbácea.

Introdução: O homem busca na natureza, recursos para melhorar a qualidade de vida, muito
utilizada na fitoterapia a Chenopodium ambrosioides é conhecida como erva-de-santa-maria,
mastruz ou mastruço, e outros. Pode ser encontrada em todos os países de clima temperado
e tropical. É uma planta herbácea de pequeno porte e possui propriedades de grande potencial
anti-helmíntico, reguladora e fortalecedora do fígado, estômago e intestinos. Pode ser usada
também como analgésica, anti-inflamatória e antimicrobiana. Quando administrada em altas
doses é considerada tóxica. Seu uso é contraindicado na gestação, lactação e para casais que
querem engravidar. É vista como uma das espécies mais utilizadas entre os remédios tradicionais.
Objetivo: Relacionar a importância no conhecimento tradicional à sua atividade terapêutica para
tratamento complementar de helmintos em humanos. Metodologia: Foi utilizada uma revisão de
literatura, feita por meio de fontes, como: artigos, teses, legislações. Resultados: A Chenopodium
ambrosioides apresenta extensa aplicabilidade terapêutica em diversas enfermidades, porém mais
estudos devem ser realizados para verificar melhor as formas da utilização da planta para atingir
o efeito parasitológico desejado e reduzir os efeitos tóxicos potenciais. Conclusão: O aumento da
utilização de plantas no tratamento de doenças está em alta e a erva-de-santa-maria se mostra
muito útil no tratamento de endoparasitoses em humanos, porém a utilização dessa planta deve se
ter cautela visando à minimização dos efeitos colaterais, obtendo-se assim o máximo de proveito
farmacológico.
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As práticas integrativas
complementares no auxílio da
formação antirracista nos cursos
da área da saúde: a experiência
da Liga Acadêmica Intensamente
George Luiz Neris Caetano, Lucas Oliveira Torres, Daniela Oliveira Borges, Shaylla Christina de
Freitas Nóbrega, Diane Maria Scherer Kuhn Lago (Orientador)

Palavras-chave: formação médica, medicina tradicional, memória, racismo.

Introdução: O avanço tecnológico age como reforço do epistemicidio e corrobora para o
silenciamento do multiculturalismo expresso nas vivências e conhecimentos advindos da memória
ancestral. Acessadas pela oralidade, as práticas e saberes remanescentes da Medicina Tradicional
contra hegemônica apontam haver nos cursos da área da saúde, desde a formação até à prática,
a ausência do papel social e formativo das Práticas Integrativas Complementares (PIC). Objetivo:
Apontar a contribuição social e formativa antirracista das Práticas Integrativas Complementares
realizadas por Ligas Acadêmicas nos cursos da área da saúde. Metodologia: Caracterizada
por ações qualitativas e participativas, foram realizadas oficinas, palestras, rodas de conversa e
imersões no território, permitindo a vivência e experimentação das PIC pelos alunos de graduação.
Resultados: A formação antirracista é aquela que contempla o saber popular/tradicional como
participante da construção de conhecimento científico. A Liga Acadêmica IntensaMente tem
contribuído com a formação acadêmica antirracista na Universidade de Brasília ao resgatar as
PIC no cotidiano acadêmico, trazendo à luz a ciência por trás dos processos de adoecimento/cura
dos grupos populares/tradicionais. Com práticas extensivas antroposóficas e descentralizadas,
valorizando a territorialidade das benzedeiras, praticantes de dança circular, aromaterapia,
imposição de mãos e meditação, as ações e práticas extensionistas permitiram ressignificar os
espaços de formação acadêmica. Conclusão: A formação na área da saúde deve ser antirracista
e acolhedora do conhecimento popular/tradicional. As práticas de uma Liga Acadêmica são cruciais
para complementar a formação clínica multidisciplinar, pois permitem o intercâmbio entre o saber
tradicional e a prática baseada em evidências.
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A homeopatia no tratamento da
dermatite atópica
Vanessa de Siqueira Camilo Costa

Palavras-chave: dermatite atópica, homeopatia, germânica heilkunde

Introdução: A Dermatite Atópica (D.A.) é uma doença da pele, auto-imune e não há uma causa
comprovada, mas a Germânica Heilkunde correlaciona a D.A. com conflito de separação. Não
se trata de citar os medicamentos homeopáticos da farmacopéia, mas destacar os principais
medicamentos de fundo que podem ser correlacionados ao eczema infantil. Os medicamentos
homeopáticos serão escolhidos pela reflexão diatésica e busca do simillimum, conforme a Arte
de Curar de Hanneman. Objetivo: O objetivo desse trabalho é apresentar os conceitos atuais
existentes de D. A., destacando uma nova visão segunda a Germânica Heilkunde e mostrar o
tratamento homeopático como alternativa. Metodologia: Adotamos a revisão bibliográfica, como
metodologia no estudo do tema. As fontes das pesquisas utilizadas foram livros, monografias e
sites da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) para
comparar tratamento alopático e homeopático. Resultados: Os tratamentos alopáticos são caros
e não visam à cura do indivíduo, mas apenas atenuar os sintomas da D.A. manter a pele sempre
hidratada, evitar banhos quentes e os fatores que desencadeiam as coceiras, enquanto que o
tratamento homeopático, baseado no medicamento simillimum em altas diluições, busca o maior
número de características individuas do consulente, sendo assim, particular de cada um. É de baixo
custo, sem efeitos colaterais e não oferece risco ao consulente e proporciona a cura do doente.
Conclusão: Para estabelecer o medicamento simillimum de uma pessoa é necessário identificar
o maior número de características individuas desse consulente, sendo assim, particular de cada
um. O tratamento homeopático é eficaz devido a busca pela cura do indivíduo como um todo, é de
baixo custo, sem efeito colaterais, não oferece riscos e é fácil de ser ministrado e adquirido.
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Potenciais biológicos de annona
reticulata no desenvolvimento de
fitoterápicos
Caio Cezar dos Santos Pereira, Regineide Xavier Santos (Orientador)

Palavras-chave: antioxidante, antidiabética, anti-inflamatória, citotóxica, prospecção

Introdução: Annona reticulata é uma planta oriunda de regiões tropicais, a presença de alcaloides,
fenóis, flavonoides, taninos e esteroides confere a essa espécie potencialidade natural para ser
utilizado como terapia terapêutica alternativa. Tradicionalmente seu extrato é usado para tratamento
de várias doenças e em função disso vem despertando o interesse de pesquisadores. Objetivo:
Desse modo, esse estudo buscou apresentar o potencial de A. reticulata para o desenvolvimento
de fitoterápicos. Então, foi realizada uma prospecção científica sobre o uso de A. reticulata
avaliando seu potencial para aplicações biológicas terapêuticas. Metodologia: Os bancos de
dados utilizados foram as bases Google Acadêmico, Periódico Capes e Science Direct utilizando
como palavra-chave o nome da espécie “Annona reticulata”. Os critérios de seleção adotados
foram: (1) presença da palavra-chave no título e/ou resumo e/ou metodologia; (2) experimentos
envolvendo atividades biológicas; (3) possível aplicação como fitoterápico. Resultados: O
levantamento de dados resultou em 31 documentos, sendo 22 identificação de fitoquímicos e
9 relacionados a ação terapêutica dos metabólitos secundários. Os metabólitos encontrados
com indicativo de ação farmacológica e terapêutica foram os alcaloides e acetogeninas para
atividade anticancerígena. Enquanto reticulacinona, diterpenóides, ácido palmítico e linoleico
foram associados com as atividades antioxidante, antidiabética e anti-inflamatória. Conclusão:
Dessa forma, a A. reticulata apresentou resultados importantes nos testes biológicos empregados,
indicando suas potencialidades para o desenvolvimento de fitoterápicos para ação antioxidante,
antidiabética, anti-inflamatória e citotóxica. Apoio: CNPq, UESB
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ST 26. O envelhecimento e seus
aspectos multidisciplinares:
desafios atuais e futuros

Proponentes: Geane Alves Dutra, Anaile Duarte Toledo Martins

Ementa: Apresentação de assuntos que envolvam os inúmeros desafios atuais e futuros
associados ao envelhecimento populacional e sua complexidade enquanto processo universal,
múltiplo e multiprofissional.
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Tipos de violência em pessoas
idosas segundo o Sistema
Nacional de Agravos de
Notificação
Naiane Pereira dos Santos, Luciana Araújo dos Reis, Luciária Silva Souza, Luciana Araújo dos Reis
(Orientador), Alessandra Souza de Oliveira (Coorientador)

Palavras-chave: violência, idoso, notificação.

Introdução: A maioria das pessoas idosas necessitam de maiores cuidados, essa dependência
aliada a fragilidade torna-os vítimas das progressivas agressões, assim a violência pode passar a
se fazer presente em alguns espaços familiares, interferindo na qualidade de vida destes. Objetivo:
Nesta perspectiva, o presente estudo tem por objetivo identificar os tipos de violência em idosos
segundo o Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Metodologia: Trata-se de um estudo
analítico descritivo com delineamento transversal, realizado no período de 2009- 2012 na cidade de
Jequié- BA. Inicialmente, foi realizado uma busca de dados no Sistema de Vigilância de Violências
e Acidentes – VIVA, em seguida os dados foram selecionados e transportados para um banco
no SPSS versão 21.0, onde foram analisados de forma descritiva. Resultados: Constatou-se no
presente estudo que o sexo masculino foi o mais acometido por violência nos anos de 2009 (n= 1
caso), 2010 (3 casos), 2011 (n =4 casos) e 2012 (n=6 casos). Observou-se uma maior distribuição
da escolaridade referente ao Ensino Médio Completo nos anos 2011 (n=5 casos) e em 2012 (n=3
casos). Em relação aos tipos de violência verificou-se uma maior frequência de violência física, em
2009 (n=1caso), 2010 (n= 3 casos), 2011 (n= 3 casos) e 2012 (n= 8 casos). A violência psicológica/
mental teve 1 caso em 2010, a violência sexual 1 caso em 2009, a violência financeira/econômica
teve 1 caso em 2011 e outro caso em 2012. A violência referente a espancamento teve 1 caso em
2010, 1 caso em 2011 e 6 casos em 2012. Conclusão: Os achados evidenciam que a violência mais
frequentes na cidade de Jequié é semelhante com as encontradas em literatura, ademais, vários
são os tipos de agressões executados contra a pessoa idosa. Apoio: Faculdade Independente do
Nordeste – FAINOR
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Efeitos de um protocolo de
exercícios físicos sobre a
qualidade de vida de idosos
institucionalizados
Daniele Maria Souza Lino, Eduarda Cristina de Jesus Faria, Karolina alves dos Santos, Meirele
Rodrigues Gonçalves(Orientador), Silvana Lopes Nogueira Lahr(Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: idosos, institucionalização, qualidade de vida, exercícios físicos, envelhecimento

Introdução: À medida que a população idosa aumenta no Brasil e no mundo, surge uma maior
procura por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s), sendo que a institucionalização
pode comprometer de diferentes maneiras a qualidade de vida (QV) desses indivíduos. Na
perspectiva de envelhecimento da população surge o interesse e a necessidade de descrever
e compreender melhor a QV e o envelhecimento ativo. Objetivo: Assim, o objetivo primário do
estudo é avaliar a QV e os efeitos de um programa de exercícios físicos em idosos que residem em
uma ILPI, e objetivos secundários são: 1) Avaliar a QV de idosos institucionalizados, considerando
seus diferentes domínios e estratificados por variáveis sociodemográficas; 2) Analisar a QV dos
idosos segundo as variáveis comportamentais e de condições de Saúde; 3) Testar o efeito de um
protocolo de exercícios físicos sobre a QV (e seus domínios). Metodologia: Trata-se de um estudo
experimental, com idosos de ambos os sexos, que residem na ILPI Lar dos Velhinhos da SSVP,
em Governador Valadares. Serão coletadas informações quanto às variáveis sociodemográficas,
de condições de saúde e comportamentais. Além disso, será aplicado aos idosos o Mini Exame
do Estado Mental, e após será avaliada a QV dos mesmos por meio dos instrumentos: WHOQOLBREF, WHOQOL-OLD e a Escala de QV na Doença de Alzheimer. Ademais, os idosos serão
submetidos a um protocolo de exercícios físicos por 12 semanas, e após o término será reavaliada a
QV desses. Resultados: Espera-se com esta pesquisa que a aplicação do protocolo de exercícios
físicos resulte em uma melhor percepção da QV dos idosos permitindo um melhor entendimento
acerca dos diferentes aspectos e determinantes relacionados à QV. Conclusão: Ademais, poderá
contribuir no direcionamento de protocolos de intervenção para promover saúde a essa população.
Apoio: UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
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Fatores motivacionais para
prática de atividade física em
idosos institucionalizados: efeitos
de um protocolo de treinamento
Pedro Henrique Tavares de Oliveira, Raí Lopes Matias, Silvana Lopes Nogueira Lahr (Orientador),
Meirele Rodrigues Gonçalves (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: motivação, idosos, envelhecimento, institucionalização, atividade física,
capacidade funcional

Introdução: O envelhecimento pode ser compreendido como um processo biológico, funcional
e bioquímico, que acarreta perdas funcionais e cognitivas, e pode levar a um desfecho de
institucionalização. Por outro lado, a prática regular de atividade física promove independência
física para os idosos, além de saúde e qualidade de vida. Objetivo: Esse estudo terá como objetivo
principal compreender quais os tipos de motivação que levam idosos institucionalizados à prática
de atividade física, analisando-os antes e após um período de intervenção; além disso: identificar
qual é o tipo de motivação desses idosos para a realização de atividades físicas, estratificando
por sexo e tempo de institucionalização; investigar se a prática de atividade física leva à melhora
da capacidade funcional; avaliar a relação da capacidade funcional e das condições de saúde
com os tipos de motivação; verificar se a intervenção por meio da aplicação de um protocolo
de treinamento leva a mudanças no tipo de motivação. Metodologia: Será realizado um estudo
de delineamento experimental com idosos residentes na ILPI Lar dos Velhinhos SSVP, GV-MG.
Os instrumentos utilizados na coleta de dados serão: IMPRAF-54; Índice de Katz; TUG; teste
de levantar da cadeira em 30”; teste de calçar meias e de habilidades manuais; teste de vestir
e tirar a camiseta; além de dados referentes ao prontuário do idoso. A seguir, os idosos serão
submetidos a um protocolo de treinamento aplicado 2x/12 semanas. Resultados: Espera-se que
a atividade física interfira de forma positiva, tanto na motivação dos idosos institucionalizados para
sua prática, quanto na melhora da capacidade funcional dos mesmos. Conclusão: Os resultados
obtidos podem ser úteis para direcionar novos estudos relacionados ao tema e possibilitar melhor
compreensão aos profissionais que atuam com este público.
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Cinesiofobia e controle postural
em idosos institucionalizados:
efeitos de um protocolo de
treinamento de força
Paulo Arthur Miranda Silva, Rafaela Lima Berçan, Silvana Lopes Nogueira Lahr (Orientador),
Meirele Rodrigues Gonçalves (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: cinesiofobia, treinamento de força, idosos institucionalizados, controle postural,
instituição de longa permanência, envelhecimento.

Introdução: O envelhecimento afeta a funcionalidade, a força, e compromete o controle postural
e a independência funcional dos idosos. A institucionalização intensifica tudo isso, devido ao
predomínio do estilo de vida sedentário das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).
Dores crônicas, quedas e declínio cognitivo também são presentes em idosos, e podem refletir
em um comportamento denominado cinesiofobia, que intensifica o sedentarismo, e as demais
consequências desse estilo de vida. Objetivo: O objetivo geral deste estudo é avaliar o impacto do
treino de força na cinesiofobia e no controle postural de idosos institucionalizados; e os objetivos
secundários são: 1) Identificar idosos com cinesiofobia em uma ILPI; 2) Avaliar o controle postural
dos idosos institucionalizados; 3) Analisar a força dos principais grupos musculares em idosos
institucionalizados, antes e depois da aplicação de um protocolo de treino de força; Metodologia:
Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo, analítico e experimental, com idosos de 60
anos ou mais, de ambos os sexos, que residem em uma ILPI em Governador Valadares. Os
idosos serão sujeitos às avaliações: Miniexame do Estado Mental, Versão Brasileira da Escala
TAMPA de Cinesiofobia, Teste Timed Up &amp; Go, Escala de Equilíbrio de Berg, Dinamômetro
Hidráulico Manual e Balança de Suspensão. A tabela de Baechle e Earle (2000) será usada
para o teste de 1RM. Por fim, os idosos serão submetidos a um protocolo de treino de força
de 12 semanas. Resultados: Espera-se com esta pesquisa que a aplicação do treino de força
resulte na melhora da cinesiofobia e do controle postural. Conclusão: Além disso, espera-se que
contribua no delineamento de protocolos de intervenção que beneficiem a população de idosos
institucionalizados. Apoio: UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
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Os benefícios da fisioterapia
no atendimento a idosos
institucionalizados: relato de
experiência no Estágio Curricular
Supervisionado em Gerontologia
Rosane Dutra Bravim, Nicoly Uzai Valadares, Geane Alves Dutra (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: fisioterapia, institucionalização, idosos, socialização, qualidade de vida.

Introdução: O aumento gradual de incapacidades físicas e mentais vivenciado por muitas
pessoas idosas, associado a falta de uma rede de suporte que assegure a prestação dos
cuidados necessários, resulta com frequência na internação desses idosos em instituições de
longa permanência. Objetivo: Apresentar os benefícios da Fisioterapia para um paciente idoso
residente na Instituição de longa permanência Santa Luzia/GV Metodologia: Trata-se de um relato
de experiência no Estágio Curricular Supervisionado em Gerontologia do Curso de Fisioterapia,
realizado no período de fev. a março de 2020, com paciente do sexo masculino, 74 anos, com
sequelas pós AVE isquêmico. Materiais utilizados: lápis de cor, giz de cera, desenhos em papel
e brinquedos funcionais Resultados: Observou-se que as sessões de Fisioterapia ao serem
realizada em ambiente externo estimulou o paciente a se empenhar para realizar as atividades
propostas, além de incentivar a socialização e a comunicação dele com os internos da instituição.
Atividades como pintura e exercícios de pressão palmar de forma lúdica proporcionou benefícios
como melhora do humor e da relação entre terapeuta-paciente, estimulação da fala e do cognitivo,
ganho de força manual, fortalecimento de músculos de tronco, além de possibilitar ao paciente
realizar suas refeições na mesa da área externa com todos os outros internos. Conclusão: A retirada
do leito para a realização dos atendimentos fisioterapêuticos na área externa de socialização da
instituição, para além das respostas motoras e funcionais, mostrou ser benéfica também para a
melhora da comunicação, do convívio e da qualidade de vida do paciente em questão.
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Sazonalidade climática e
ocorrência de quedas em idosos
institucionalizados
Melissa Queiroz Spirito Alvarenga, Ana Flávia Ferreira Queiroz, Shirley de Jesus Vieira, Silvana
Lopes Nogueira Lahr (Orientador), Meirele Rodrigues Gonçalves (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: idoso institucionalizado, sazonalidade climática, quedas, ilpi, envelhecimento.

Introdução: O processo de envelhecimento envolve fatores que contribuem para o aumento da
incidência de quedas em idosos, como a fragilidade, o decréscimo da autossuficiência e a dificuldade
na execução de AVD’s. Entre os fatores extrínsecos e intrínsecos associados ao aumento de quedas
e a institucionalização do idoso, destaca-se a sazonalidade, relacionada aos riscos ambientais
aos quais o mesmo está exposto, como pisos escorregadios, calçados inadequados, ausência da
prática de atividade física. Objetivo: O objetivo primário é avaliar a relação da sazonalidade com
a incidência de quedas em residentes de ILPI e, os objetivos secundários verificar em qual período
sazonal climático os idosos estão mais suscetíveis a quedas, descrever quais fatores extrínsecos e/
ou intrínsecos relacionados à sazonalidade climática podem estar associados a quedas e avaliar a
associação entre sazonalidade climática e o uso de medicamentos, PAS e FC. Metodologia: Tratase de um estudo longitudinal e retrospectivo com idosos institucionalizados residentes do Lar dos
Velhinhos, em GV/MG. Será feito um levantamento dos prontuários daqueles idosos que constam
ocorrência de quedas, com informações sobre a data da queda, se houve hospitalização, fraturas,
imobilização, medicamentos em uso, a fim de relacionar essas variáveis com a sazonalidade
climática referente ao dia da queda. Ademais, as variáveis de sazonalidade serão avaliadas por
meio de um levantamento do índice de precipitação pluviométrica e da temperatura referente ao
dia e estação do ano do ocorrido. Resultados: Espera-se encontrar associação entre o aumento
de quedas durante o período de verão visto que nessa estação. Conclusão: O idoso está mais
suscetível a hipotensão arterial e o aumento da frequência cardiorrespiratória, o que induz no
aumento da prevalência de quedas dentro da ILPI. Apoio: UFJF
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Capacitação e treinamento
para avaliação e tratamento
fisioterapêutico de idosos
institucionalizados no Lar dos
Velhinhos
Renato Mendes Gomes de Oliveira, Gabriela Lima Berçan, Thaís Santos Contenças (Orientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: envelhecimento; idosos institucionalizados; assistência integral à saúde;
fisioterapia

Introdução: Devido ao envelhecimento da população cada vez mais crescente, faz-se de extrema
importância a compreensão dos profissionais de saúde para dar assistência a esses indivíduos,
principalmente àqueles que são inseridos em Instituições de Longa Permanência. O idoso
institucionalizado está mais suscetível a alterações psicológicas, cognitivas e funcionais, e, por
consequência mais exposto a riscos a sua saúde. Objetivo: O Treinamento Profissional Acadêmico
(TPA) teve como objetivo capacitar e treinar os alunos do curso de Fisioterapia para avaliar e tratar
os idosos institucionalizados do Lar dos Velhinhos de Governador Valadares – MG. Metodologia:
Os idosos institucionalizados receberam atenção e intervenção que se faziam necessárias após
a avaliação fisioterapêutica realizada pelos alunos, promovendo uma melhor qualidade de vida
e manutenção da funcionalidade dos mesmos através de técnicas cinesioterapêuticas e terapia
manual. Resultados: A partir do acompanhamento realizado na instituição, foi possível orientar
intervenções específicas para cada idoso e perceber uma considerada melhora na capacidade
funcional e, consequentemente, na autonomia e qualidade de vida; prevenindo dependências e
melhorando o desempenho das Atividades da Vida Diária (AVD’s). Conclusão: Com a realização
do TPA os alunos se tornaram aptos a atuarem em equipe transdisciplinar, elaborarem diagnóstico
fisioterapêutico, planejarem estratégias de intervenção, prevenção e promoção da saúde, e
aplicarem os métodos e técnicas fisioterapêuticas na saúde da pessoa idosa.
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Análise dos principais
instrumentos para avaliação
da funcionalidade e mobilidade
de idosos ativos: revisão de
literatura
Mariana Jorge de Almeida, Michelle Rodrigues, Kamilla Aquino Werner, Vanessa Loyola Lopes
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: idosos ativos, funcionalidade, mobilidade, avaliação funciona

Introdução: O envelhecimento provoca inúmeras alterações fisiológicas que associadas a fatores
ambientais e pessoais predispõem o idoso a maior vulnerabilidade e incidência de processos
patológicos, que podem comprometer a independência funcional e o nível de mobilidade. No
campo de estudo da Fisioterapia, encontram-se disponíveis uma diversidade de instrumentos
que permitem avaliar os níveis de funcionalidade e mobilidade. Objetivo: Analisar os principais
instrumentos para a avaliação da funcionalidade e mobilidade de idosos ativos. Metodologia:
Trata-se de um estudo de revisão de literatura com uma abordagem de aspectos qualitativos e
quantitativos. Inicialmente foram encontrados 48 artigos nas bases de dados SCIELO e LILACS
dentro da temática do trabalho. Dentre estes, 18 artigos com data entre os anos de 2010 a 2019
foram selecionados a partir dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, publicados na
língua portuguesa e inglesa, onde aborda a avaliação funcional de idosos ativos. Resultados: Os
artigos científicos foram publicados na última década em treze periódicos. Onze instrumentos de
avaliação diferentes foram identificados, apresentando variação no número de citações entre eles.
As ferramentas com maior predominância foram o Índice de Lawton-Brody, Índice de Katz, Teste
de Caminhada de Seis Minutos e o Índice de Barthel, sugerindo que as demais escalas citadas
são pouco usais na público em questão, porém não menos eficazes. Conclusão: Observa-se
que há uma variedade de instrumentos eficientes, de bom custo-benefício e de aplicabilidade
e entendimento fácil dentro do campo da Fisioterapia que permitem realizar a avaliação da
capacidade funcional e da mobilidade em idosos fisicamente ativos. Apoio: UNIVALE
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Análise dos efeitos do isolamento
social em idosos do Centro de
Atendimento Interdisciplinar de
Geriatria e Gerontologia - CAIGE/
Univale
Karinne Santos Figueiredo, Karen Santos Figueiredo, Rayan Nunes Portes, Geane Alves Dutra
(Orientador), Rosalina Tossige Gomes (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: isolamento social, envelhecimento, pandemia

Introdução: Muitos idosos que antes do surto do Coronavírus eram ativos e participavam
de atividades físicas e de convívio social, se encontram a meses isolados e inativos em seus
domicílios. Apesar de proteger os idosos do contato com pessoas infectadas pela Covid-19, o
isolamento social pode estar associado a consequências negativas para a população envelhecida.
Objetivo: Identificar os efeitos do isolamento social em idosos do programa de extensão CAIGE
(Centro de atendimento interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia) da Universidade Vale do Rio
Doce causado pela pandemia COVID-19. Metodologia: Estudo transversal de caráter descritivo,
desenvolvido através da coleta de dados obtida por meio de entrevista com uso de questionário
semiestruturado abordando questões sobre saúde geral, presença de quadro álgico, alterações
emocionais e de funcionalidade. Participarão da pesquisa 40 pessoas idosas cadastradas no
Centro de atendimento interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia da Universidade Vale do Rio
Doce. Resultados: Com a realização da pesquisa espera-se encontrar possíveis alterações
causadas pelo isolamento social vivenciado pelos idosos, visto que, as atividades do programa que
participavam regularmente foram interrompidas a meses em função da pandemia. Conclusão: O
isolamento social juntamente com a interrupção de assistências como o tratamento fisioterapêutico
prestado aos idosos, podem causar alterações físico-funcionais e emocionais, afetando a qualidade
de vida dessas pessoas. Ao desenvolver a pesquisa espera-se identificar as alterações sofridas
pelos idosos adquiridas durante a pandemia.
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Relação entre o nível de atividade
física e risco de quedas em idosos
Rafaela Lima Berçan, Paulo Arthur Miranda Silva, Meirele Rodrigues Gonçalves (Orientador),
Silvana Lopes Nogueira Lahr (Coorientador)

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: idosos, risco de quedas, nível de atividade física, envelhecimento, equilíbrio.

Introdução: As quedas representam um evento multifatorial que têm relação com o déficit de
equilíbrio e de desempenho físico dos idosos. Estudos apontam o maior nível de atividade física
como indicador de envelhecimento ativo e saudável, minimizando o risco de quedas, no entanto,
essa relação parece controversa, pois estudos prévios evidenciaram a atividade física frequente
como um fator de risco para quedas. Objetivo: Analisar pesquisas que avaliaram a relação entre
nível de atividade física e o risco de quedas em idosos. Metodologia: As buscas aconteceram nos
bancos de dados PubMed, Portal Regional da BVS e Google Acadêmico, no intervalo 2010 a 2020,
pela combinação dos termos: (“idosos” OR “envelhecimento” OR “idosos vivendo na comunidade”
AND (“quedas” OR “risco de quedas”) AND (“atividade física” OR “nível de atividade física”). Os
mesmos termos foram buscados em inglês. Foram selecionados 17 estudos com idosos de ambos
os sexos e idade ≥ 60. Para avaliar o nível de atividade física, os principais instrumentos utilizados
foram o IPAQ e o PAH. Para avaliar o risco de quedas a EEB e o TUG foram os mais utilizados.
Resultados: Em 13 estudos o nível de atividade física associou-se inversamente ao risco de
quedas. Em 3 estudos não foi possível identificar se melhor nível de atividade física é capaz de
influenciar na redução da incidência de quedas em idosos e em 1 estudo o nível de atividade
física mostrou ter efeito indireto sobre a incidência de quedas. Conclusão: Idosos com maior nível
de atividade física apresentam menor risco de quedas, maior manutenção do equilíbrio corporal
e funcionalidade, e sofrem menos com os processos degenerativos advindos da senescência.
Sendo assim, mais pesquisas são necessárias para identificar fatores associados a quedas a fim
de propor estratégias preventivas efetivas. Apoio: UFJF- GV
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Prevenção de quedas para
pessoas idosas com uso de midia
social: um relato de experiência
Marcilene Aparecida Sousa Eiras, Cariny Lopes dos Santos, Marcella Rocha Almeida, Geane
Alves Dutra (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: idoso, queda, qualidade de vida, fisioterapia

Introdução: Um dos grandes desafios enfrentados na conquista da qualidade de vida das pessoas
idosas são as quedas, comumente associadas à diminuição/perda da autonomia e independência na
velhice. Objetivo: Relatar a experiência de uma oficina de conscientização e capacitação realizada
com idosos do Programa de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia (CAIGE), por
meio virtual, na cidade de Governador Valadares/MG com o tema Envelhecimento e Quedas.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, de base qualitativa e natureza descritiva,
fundamentado na experiência de uma oficina teórico prática, realizada por meio de tecnologia digital
(WhatsApp). Resultados: A vivência da oficina e a participação ativa dos idosos em cada etapa
proposta, possibilitou a conscientização de que as quedas representam um risco importante no
contexto do envelhecimento, mas que pode ser evitado com estratégias apropriadas de prevenção.
Para além disso, proporcionou aos idosos, nessa fase difícil de pandemia e isolamento, momentos
de distração, ocupação e troca de conhecimento a respeito do tema proposto. Eles mostraram-se
dispostos frente as etapas da oficina e satisfeitos ao final com os conhecimentos adquiridos sobre
a importância de uma casa segura e da prática de exercícios físicos adequados. Conclusão: A
oficina proposta demonstrou ser possível conquistar o envolvimento dos idosos em atividades
relacionadas à prevenção de quedas, mesmo que de forma não presencial, conscientizando e
contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida desta população.
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Influência da pandemia de
covid-19 nos quadros clínicos de
demência em idosos: uma revisão
integrativa
Sara Brandão dos Santos

Palavras-chave: covid-19, demência, idoso

Introdução: A pandemia de Covid-19 produziu mudanças profundas na sociedade. Assim, para
controlar o surto, foram adotadas atitudes preventivas, como estratégias de confinamento e
fechamento de espaços públicos. Tais medidas têm grande impacto nos idosos, podendo agravar
a qualidade de vida dos pacientes com comprometimento cognitivo. Objetivo: Analisar quais as
repercussões da pandemia de Covid-19, principalmente no âmbito mental e físico, em pacientes
idosos com demência. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com estudos
disponíveis nas bases de dados Lilacs, Medline e Pubmed. Utilizou-se os descritores “covid-19”,
“demência” e “idoso”. Os critérios de inclusão foram estudos no idioma inglês, disponíveis na íntegra,
realizados entre 2015 e julho de 2020. Artigos com literatura destoante do objetivo abordado e com
repetição entre as bases de dados foram excluídos da revisão. Resultados: Identificou-se 24 artigos.
Selecionou-se 11 pesquisas. As medidas de isolamento social adotadas podem contribuir para
gerar sentimentos de solidão e abandono, podendo desencadear modificações comportamentais
em idosos com demência. Nesse contexto, há um possível declínio das capacidades cognitivas
e funcionais e piora de sintomas neuropsiquiátricos preexistentes como, agitação, agressão,
depressão e distúrbios do sono. A posteriori, distrações e passeios não são medidas plausíveis
de execução, para controle do quadro. Ademais, também foi constatado que pacientes com maior
declínio cognitivo quando forçado a vasto tempo de confinamento, tende a extensa gravidade dos
sintomas, em comparação com idosos de menor declínio. Conclusão: Depreende-se, portanto,
que a solidão e o confinamento exacerbaram os sintomas neuropsiquiátricos e físicos de idosos
com demência.
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Mapeamento de informações
sobre o cuidado a idosos com
demência na pandemia (Covid-19)
Brenda Oliveira de Souza, Lizandra Quintiliano de Carvalho, Aline Miranda da Fonseca
Marins(Orientador)

Palavras-chave: enfermagem geriátrica, idoso, infecções por coronavírus

Introdução: Em um contexto de pandemia, os idosos são ainda mais vulneráveis e pertencem
ao grupo de risco. Tratando-se dos idosos com demência, a carga emocional e psicológica
de vivenciar este cenário pode ser ainda maior, seja para o idoso ou seu cuidador, pois estes
idosos podem não compreender o momento atual, a necessidade dos cuidados preventivos e a
importância do isolamento social. Objetivo: Identificar, em meio virtual, as informações veiculadas
em território nacional sobre o cuidado ao idoso com demência no contexto da pandemia (Covid-19),
de acordo com as regiões e estados brasileiros, apontando estratégias já existentes para a atual
problemática. Metodologia: Mapeamento realizado através de buscas por informações da temática
nos seguintes dispositivos: biblioteca virtual em saúde; google acadêmico; sites de Sociedades,
Instituições, Fundações e Associações não governamentais. Resultados: Foram encontrados 35
informativos correlacionando o cuidado ao idoso no contexto da pandemia (Covid-19), por região:
Região Norte: 3, Região Nordeste: 4, Região Centro-Oeste: 6, Região Sudeste: 14, Região Sul:
5 e sem região identificada: 3 resultados. Dos 36 resultados encontrados, 22 tem como foco ou
citam idosos com demência na perspectiva da Covid-19. Conclusão: Ressalta-se a necessidade
de priorizar esse público, visto que as síndromes demenciais causam impacto global e são hoje
consideradas um importante problema de saúde pública. No contexto da Covid-19, idosos com
síndromes demenciais são mais suscetíveis à infecção pelo COVID-19. Sendo assim, é necessário
a criação de novas estratégias que tornem o assunto em evidência, reforçando a valorização do
idoso com demência e seu cuidador.
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Dor crônica em pessoas idosas:
revisão bibliográfica
Millena Gomes Silva, Cristiane Gomes da Silva Sousa, Danielle Menezes de Andrade, Geane
Alves Dutra (Orientador), Rosalina Tossige Gomes (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: idoso, dor crônica, funcionalidade, qualidade de vida

Introdução: A dor é definida como uma manifestação subjetiva relacionada a mecanismos físicos,
psíquicos, sociais e culturais. A dor crônica corresponde aquela com duração maior que seis meses
ou que ultrapassa o período geralmente esperado de recuperação frente ao fator causal da dor. A
dor crônica merece destaque por sua capacidade de influenciar negativamente na vida cotidiana
das pessoas, principalmente a dos idosos. Objetivo: Investigar como a dor crônica pode interferir
na vida das pessoas idosas. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada por
meio de artigos indexados nas bases de dados Scielo e Pubmed, publicados entre 2015 e 2020.
Resultados: Foram encontrados 15 artigos e destes, 7 foram analisados de acordo com critérios
de inclusão e exclusão estabelecidos. Observou-se que a dor crônica é multifatorial e complexa,
e sua percepção pode ser ainda maior em idosos que sofrem com ansiedade e depressão. A
dor crônica interfere de maneira significativa não apenas nas atividades de vida diária como nos
cuidados pessoais, qualidade do sono e funções básicas da vida dos idosos. Interfere também nas
atividades de lazer que trazem bem-estar e qualidade de vida, resultando assim em alterações
emocionais. Conclusão: A dor crônica pode interferir na funcionalidade, qualidade de vida e bemestar de pessoas idosas. A impossibilidade de controlar a dor pode trazer ao idoso alterações
no comportamento, dependência e afastamento social, ameaçando sua segurança, autonomia e
capacidade de realizar atividades de vida diária. Idosos que apresentam transtornos de humor,
como a ansiedade e depressão que atuam como facilitadores das referências dolorosas, podem
apresentar uma maior comprometimento funcional, quadros dolorosos mais severos, perda de
interesse para realizar suas atividades cotidianas, insônia e privação do sono.
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Pessoas idosas vivendo com HIV/
AIDS e seu suporte social
Luciária Silva Souza, Luciana Araújo dos Reis, Naiane Pereira dos Santos, Luciana Araújo dos
Reis (Orientador), Alessandra Souza de Oliveira (Coorientador)

Palavras-chave: hiv/aids, pessoas idosas, suporte social.

Introdução: O suporte social torna-se importante na medida em que corresponde às necessidades
experienciadas pela própria pessoa idosa. Dentro dessa perspectiva, o suporte social inclui uma
rede ampla de suporte emocional, informacional e instrumental. Objetivo: Assim, o presente
estudo tem por objetivo avaliar o suporte social a idosos vivendo com HIV/AIDS. Metodologia:
Trata-se de um estudo de caráter exploratório, descritivo, desenvolvido em um Centro de Atenção
e Apoio especializado de referência em atendimento para pessoas convivendo com HIV/AIDS
em um município baiano. Participaram do estudo 26 idosos a partir de sessenta anos de idade
diagnosticados com o HIV/AIDS. Os instrumentos foram: dados sociodemográficos, de saúde e
a Escala de Satisfação com o Suporte Social. Os dados foram analisados de forma descritiva.
Resultados: Constatou-se uma maior frequência do sexo masculino (69,23%), estado civil
referente a sem companheiro (65,38%), com escolaridade (84,62%) e renda até 1 salário mínimo
(69,23%). Verificou-se o nível médio de satisfação com o suporte social de 36,31 (DP=10,40), o
que na globalidade indica uma moderada satisfação com o suporte social. O nível máximo de
satisfação é de 75 e o nível mínimo de 17, o que dá uma amplitude de 58 valores. A subescala
que apresentou a menor média foi a Satisfação com a família (SF)5,69 (DP=3,78) ou seja o nível
de satisfação é muito baixo. O nível máximo de satisfação é de 5 e o nível mínimo de 15, o que dá
uma amplitude de 10 valores. Em relação ao suporte social as pessoas idosas vivendo com HIV/
AIDS apresentaram pontuação acima da média nos fatores Satisfação com os Amigos (60,00%)
e Satisfação Familiar (80,00%). E pontuação abaixo da média no fator Intimidade (52,50%).
Conclusão: Constatou-se que as pessoas idosas avaliadas apresentam comprometimento do
suporte social. Apoio: Faculdade Independente do Nordeste

732

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Polifarmácia e as consequências
dessa condição na população
idosa
Matheus Kenedy Portugal de Lima, Sabrina Gardênia Martins Berto, Layla Dutra Marinho Cabral
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: polifarmácia, idosos, população idosa, automedicação

Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, polifarmácia constitui-se pelo uso
rotineiro de cinco ou mais medicamentos concomitantes por uma única pessoa. Essa condição tem
crescido cada vez mais em função do fácil acesso às medicações, do aumento de doenças crônicas
e da longevidade, sendo assim, tal processo é observado especialmente em idosos, faixa etária
diretamente relacionada a essas condições. Além disso, a indústria farmacêutica tem investido
cada vez mais em marketing que promove a intervenção farmacológica como a melhor solução
de diversos problemas de saúde. Contudo, pouco se aborda sobre as grandes consequências da
polifarmácia nos âmbitos clínico e econômico da população. Objetivo: Apresentar o aumento da
polifarmácia entre os indivíduos idosos e expor suas consequências nessa população. Metodologia:
Revisão bibliográfica, transversal, com seleção de 4/10 artigos, entre os anos de 2010 a 2019, a
partir das bases de Dados Scielo e Pubmed. Resultados: A polifarmácia na população idosa
é um fenômeno crescente e possui riscos de desfecho duro, bem como de frequentes reações
medicamentosas adversas. Alguns desses efeitos são: transtornos gastrointestinais, sedação,
bradicardia, insuficiência renal e cardíaca, quedas e fraturas de quadril. Além disso, grandes
quantidades de fármacos culminam em maiores gastos e toxicidade financeira. Conclusão:
Diante do crescimento da polifarmácia em idosos, é perceptível a importância do cuidado médico
ao realizar prescrições, conhecer os efeitos adversos dos medicamentos e interações que devem
ser evitadas. Vale ressaltar que os idosos são indivíduos fisiologicamente frágeis e portadores de
múltiplas comorbidades, devendo ser orientados sobre os riscos da automedicação à saúde.
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Práticas homoeróticas,
masculinidades e processos de
envelhescências: quais diálogos
são possíveis?
Edmarcius Carvalho Novaes, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Coorientador)

Palavras-chave: práticas homoeróticas, masculinidades, processos de envelhescências,
marcadores sociais de diferença, estado da arte.

Introdução: As vivências de práticas homoeróticas, masculinidades e processos de envelhescências
são diversas e constituem-se em marcadores sociais de diferenças capazes de instrumentalizar
agenciamentos de estratégias de (sobre)vivências em contextos de discriminações. Objetivo:
Identificar como teses brasileiras compreendem os diálogos possíveis que existem entre tais
marcadores sociais de diferença. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo estado da arte,
baseado em oito pesquisas realizadas entre 2011 a 2015, encontradas à partir de buscas no
Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Resultados: As práticas homoeróticas são tidas
como construção histórica e lógica de práticas micropolíticas de resistências; habitus à partir das
experiências socialmente construídas; performatividade e posições sexuais, modos de vida, de
práticas e cuidados de si; formas não hegemônicas, imaginárias, dissidentes e abjetas; e lugar
social de sujeitos periféricos. Já as masculinidades são tidas como formas de regulação dos
corpos e de produção de virilidade; experiência responsável pela construção simbólica do que
é masculino; identidades generificadas performativizadas culturalmente; e, resultante de um
processo de individuação. Por fim, processos de envelhescências são tidos como regimes de
verdade socialmente estabelecidos pelo corpo e pelo discurso; fenômeno etário, com imagens
e representações sobre noções de valor no curso da vida; categoria social criada pelo biopoder;
processo de desenvolvimento da personalidade; demarcador de experiências e erotismo.
Conclusão: As teses apresentam contribuições relevantes para se pensar tais marcadores sociais
de diferença. Percebe-se a necessidade de análises individuais para se compreender as formas
de pensar e agir destes sujeitos, em seus distintos contextos sociais e políticos. Apoio: UNIVALE
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A violação do direito dos idosos
pela Escolha de Sophia em
tempos de Covid-19
Lucas Mourão Pena Barreto, Teodolina B da Silva C Vitorio

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: idosos, dignidade, justiça, covid-19, escolha de sophia

Introdução: Atonitamente o mundo tem sido atingido em 2020 pela letal pandemia da Covid-19. O
poder espantoso e irreprimível do vírus é paralisante, atingindo a todos e, de forma mais especial,
as pessoas idosas, já tendo abatido até 07 de setembro, 24.429.406 pessoas, ou o décuplo deste
número em razão dos assintomáticos e das subnotificações, com 831.495 óbitos. Tanto recém
nascidos, jovens, adultos e idosos internados chegam a precisar de um respirador e de uma vaga
em UTI. Em diversos casos de absoluta escassez desses recursos o mundo assistiu ser adotada a
Escolha de Sophia, entregando aos maiores de 60 anos automaticamente uma sentença de morte,
como ocorreu no passado com uma mãe polonesa Sophia Zawistowka, em Auschwitz, ao ser
obrigada por um soldado nazista a escolher um de seus filhos para ser morto. Este critério guarda
coerência com a DUDH, com a CF e com o Estatuto do Idoso na luta pela dignidade humana dos
idosos? Objetivo: Analisar o direito de acesso à saúde do idoso em tempos de pandemia, ante
o emblemático caso da Escolha de Sophia. Metodologia: Fonte indireta por meio de pesquisa
bibliográfica. Resultados: Devem prevalecer a justiça e o humanismo, sobretudo nesta triunfante
etapa da vida. O Estatuto do Idoso e o artigo 25 da DUDH advertem que os envelhescentes também
devem ser tratados como humanos, mas por que isso se fez necessário? A vida em qualquer fase
importa! Sobretudo na terceira idade, quando exige-se muito mais respeito e dignidade como
tributo por tudo que já fizeram pela nação. Conclusão: O Caso de Sofhia Zawistowka desafia a
bioética no Brasil, na Itália, nos EUA, na Alemanha e no mundo, devendo ser repudiado no critério
na pandemia, por tratar-se de uma eugenia confessa e manifesta, desmerecedora dos avanços
democráticos arduamente conquistados
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Relato de experiência de vivências
do PET-Saúde: repercussão
clínica/social de paciente
idosa com doença crônica e
comorbidades
Sabrina Gardênia Martins Berto, Ayla Norma Ferreira Matos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: envelhecimento, idosa, caso-problema, interprofissionalidade

Introdução: Com o aumento da longevidade, o número de idosos cresceu exponencialmente.
Concomitante a esse fato, houve também o aumento de indivíduos dessa faixa etária com
pelo menos uma doença crônica de base e uma ou mais comorbidades.Tal problemática é
bastante presente na Atenção Primária à Saúde(APS) e pela tamanha prevalência é um desafio,
necessitando atuação multidisciplinar. Objetivo: Relatar experiência vivenciada por uma
acadêmica do PET-Saúde interprofissionalidade, durante a etapa de identificação de casosproblema, priorizando envelhecimento e a complexidade que envolve a atenção à saúde a este
ciclo de vida. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, vivenciado por uma bolsista
acadêmica do curso de medicina, a partir da identificação de casos-problema na Atenção Primária,
ocorrido no período de agosto a novembro de 2019, em uma Unidade Saúde da Família Sir 1,
do Bairro Conjunto Sir. A coleta de dados foi realizada por meio de prontuário e entrevistas nas
visitas domiciliares. Resultados: Sexo feminino,79 anos,reside em Governador Valadares,apenas
com seu neto de 20 anos.Apresentou três queixas prevalentes:Hipertensão Arterial Resistente,
dor intensa em joelho esquerdo decorrente de artrose e relatos pessoais de desamparo e solidão.
Evidenciou-se que, com o aumento da idade há o aumento de doenças crônicas, além da sua
associação com patologias somáticas e transtornos psiquiátricos.No processo de conhecimento
da paciente, observou-se que o problema está relacionado a fatores associados ao seu contexto
social e familiar. Conclusão: Conclui-se que foi uma experiência enriquecedora para formação
acadêmica, pois contribuiu para novos conhecimentos sobre a repercussão do envelhecimento no
contexto da APS. Frente a complexidade da atenção à saúde envolvendo o idoso, sua resolução
requer atuação interprofissional. Apoio: UNIVALE
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Os impactos da pandemia do
novo coronavírus na saúde
mental dos idosos
Raquel Dantas Alves Figueiredo, Alícia Suzana Cavalcanti Alves, Rhissia Barbosa Palmeira
Limeira, Milena Nunes Alves de Sousa (Orientador)

Palavras-chave: infecções por coronavírus, pandemia, saúde mental, idoso

Introdução: A partir da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), solidão e isolamento social
são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de problemas de saúde física e mental
nos idosos. Objetivo: Elencar as principais alterações da saúde mental nos idosos resultantes da
pandemia COVID-19. Metodologia: A amostra foi coletada a partir de produções bibliográficas
contidas na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), usando as seguintes palavraschave em inglês: “mental health”, “pandemics” e “aged”. Foram encontrados 204 artigos, sendo
analisados apenas os de 2020, com idioma inglês, texto completo disponível e tendo isolamento
social e angústia psicológica como assunto principal. Excluíram-se artigos repetidos e que não se
adequavam ao tema, resultando em 6 artigos para estudo. Resultados: A mortalidade é um fator
básico de medo que envolve o COVID-19, principalmente para os idosos, que já vêm sofrendo com
ansiedade e depressão em resposta à pandemia e suas consequências. As associações entre
solidão e isolamento social com depressão e qualidade de vida são bem estabelecidas. De acordo
com o relatório que avaliou ambos os fatores na população idosa americana, observou-se que o
isolamento social aumenta o risco de demência em 50%. Esses indivíduos estão acompanhando
o avançar da pandemia por meio de diferentes reações: uns conseguem se adaptar a todas
as diretrizes de precaução e distanciamento, mas outros experimentam o luto avassalador e a
sensação sombria de pavor, caracterizada como luto antecipatório. Conclusão: Diante do cenário,
observa-se que a pandemia tem afetado desproporcionalmente os idosos. Além de compreender
um grupo de risco importante para a doença, surge o desafio atual e futuro de lidar com a solidão,
o medo de morrer e as demais sequelas negativas decorrentes do contexto atual.
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Impacto na qualidade de vida dos
idosos causado pelo isolamento
social: revisão de literatura
Lucas Miranda de Sousa, Poliana Barroso Delfino Leite, Kharolyne Kenned Oliveira, Rosalina
Tossige Gomes (Orientador), Geane Alves Dutra (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: envelhecimento, isolamento social, coronavirus, qualidade de vida.

Introdução: O isolamento social tem grande influência na saúde dos indivíduos, principalmente
quando são idosos. Adotado como medida de restrição frente a pandemia causada pela SARSCoV-2, o distanciamento social se justifica pela fácil propagação da doença entre a população,
sendo as pessoas idosas consideradas como grupo de risco. Objetivo: Analisar por meio de revisão
bibliográfica os impactos causados na qualidade de vida dos idosos em função do isolamento social
causado pela pandemia. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica por meio da pesquisa
de artigos publicados no ano de 2020, de março a agosto, nacional e internacionalmente, nas
bases de dados PubMed, Scielo e Portal de periódicos CAPES. Resultados: Frente às mudanças
drásticas e imediatas que foram impostas a toda a população, consequências secundárias de
curto e longo prazo, tem afetado principalmente às pessoas idosas, interferindo de forma negativa
em sua qualidade de vida. A impossibilidade da prática de atividades físicas e a consequente
imobilidade, tem causado alterações como quadros de dor, sarcopenia e perda de força muscular
proporcionando dentre outras coisas, um maior risco de quedas. O impedimento do contato social
diminui também o estímulo cerebral e pode resultar em quadros de transtornos mentais como
ansiedade e depressão. Conclusão: O distanciamento social pode trazer consequências físicas
e funcionais e provocar ainda o surgimento ou agravamento de alterações cognitivas, deixando a
pessoa idosa mais vulnerável a riscos importantes como o de quedas e da síndrome do imobilismo,
consideradas grandes síndromes geriátricas pelo significativo prejuízo funcional, físico e social
que podem causar aos idosos.
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O envelhecimento populacional e
inevitabilidade de transformar o
modo de cuidar
Isabela de Oliveira Soares, Márcia Alves de Oliveira (Orientador)

Palavras-chave: sistema único de saúde, envelhecimento, expectativa de vida

Introdução: O envelhecimento da população cresce rapidamente e com isso, há modificação do
quadro epidemiológico pois, existem doenças que costumam atingir pessoas mais jovens e outras
se relacionam com o envelhecimento. Nesse sentido, a atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) ao longo da vida da população é necessária, para lidar com os desafios do envelhecimento.
Objetivo: Compreender a necessidade de adequação do SUS diante do crescimento do número
de idosos. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica por meio da base de dados do
Scielo. Os trabalhos foram selecionados conforme os seguintes critérios de inclusão: a) estar
nas bases de dados consultada; b) nacionais; c) estudos relacionados com o envelhecimento
populacional e cuidados de saúde com os idosos. Através, dessa seleção foram lidos cerca de
17 artigos científicos. Resultados: O envelhecimento é algo inerente ao ser humano, entretanto,
devido a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida, a população idosa
está crescendo. Desse modo, o SUS precisa se adequar a situação de patologias, sequelas e
incapacidades que esta situação causa, de forma multidisciplinar. Outrossim, o sistema de saúde
deve assegurar uma atenção integral e de qualidade a vida, de acordo com as necessidades do
envelhecimento. Conclusão: Isto posto, o SUS deve prover políticas para uma expansão dos
atendimentos da atenção básica de saúde pois, a prevenção de futuras doenças é o caminho mais
seguro para promover um envelhecimento saudável e assim, permitir que o indivíduo fique ativo e
independente por mais tempo.
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Avaliação de qualidade de vida e
sua relação com a acessibilidade
dos idosos atendidos pelo
Programa CAIGE em Governador
Valadares-MG
Dayana Cristina Lúcia Ferreira da Silva, Ana Carolina Gonçalves Arruda, Ágatha Larissa Ferreira
Leão, Sergiany Caroliny Corrêa Ferreira, Geane Alves Dutra (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: envelhecimento, acessibilidade, qualidade de vida, idosos.

Introdução: Frente aos desafios associados ao processo de envelhecimento, compreender
questões como a qualidade de vida e a acessibilidade da população idosa faz-se de grande relevância
para seu enfrentamento. Objetivo: Avaliar a relação entre a qualidade de vida e a acessibilidade
dos idosos atendidos pelo Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia
da Univale. Metodologia: Estudo transversal de caráter descritivo, desenvolvido por intermédio
de coleta de dados obtida por meio de entrevista com questionário semiestruturado contendo
questões sobre acessibilidade, seguida de aplicação do questionário de avaliação da qualidade de
vida – WHOQOL-bref. Foi realizado com 12 pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos,
de ambos os gêneros, participantes das atividades do programa CAIGE (Centro Interdisciplinar
de Geriatria e Gerontologia) da Univale, na cidade de Governador Valadares (MG). Resultados:
O questionário evidenciou que 58,3% dos idosos classificam sua percepção de qualidade de vida
como “boa” e 41,7% como “muito boa”. Sobre a acessibilidade, 83,3% declararam que a cidade
precisa de melhorias e, principalmente, mais locais de lazer destinados a esse público. Apesar da
maior parte dos entrevistados se declararem insatisfeitos com a acessibilidade da cidade onde
vivem, ainda assim relataram ter uma boa qualidade de vida. Conclusão: Mesmo diante das
alterações características do processo de envelhecimento e do fato de residirem em uma cidade
com condições de acessibilidade que deixam a desejar, foi observado que as pessoas idosas têm
uma percepção positiva de sua qualidade de vida. Apoio: UNIVALE
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Acessibilidade: um paradigma
a ser redimensionado frente ao
envelhecer
Geane Alves Dutra, Nicoly Uzai Valadares, Vanessa Loyola Lopes

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: acessibilidade, idoso, participação social.

Introdução: Para além das questões de transporte, serviços e instalações, sejam elas públicas
ou privadas de uso coletivo, o conceito de acessibilidade agrega a informação e a comunicação
ao contexto das possibilidades de alcance, percepção e entendimento pelas pessoas. Partindo
desses princípios, a acessibilidade pode ser entendida como a base da participação social e
do exercício da cidadania, inclusive das pessoas idosas. Objetivo: Identificar a acessibilidade
como um novo paradigma para as pessoas idosas, que vá além da perspectiva de sua mobilidade
e acampe os múltiplos fatores capazes de gerar condições destes idosos se apropriarem dos
espaços, serviços e direitos a eles disponíveis. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, realizada a partir de revisão da literatura recente, acrescida da análise de documentos
e leis pertinentes ao tema. Resultados: A análise dos trabalhos arrolados nesta revisão permitiu
identificar a acessibilidade como um conceito múltiplo e considerar que redes de apoio social e o
suporte social no envelhecimento são extremamente relevantes para ampliar a acessibilidade dos
idosos. A informação e a comunicação, face a face ou mediada pelas tecnologias, são requisitos
fundamentais para o amplo e irrestrito acesso dos idosos a seus direitos, garantidos pelo estatuto
do idoso. Reflete que o acesso demanda também conhecimento por parte das pessoas idosas.
Conclusão: É possível dizer que o novo paradigma de acessibilidade frente ao envelhecer,
é complexo e plural, encampando inúmeras tipos de acessibilidade. A estreita relação entre o
processo de envelhecimento populacional e a acessibilidade se faz de suma relevância, uma vez
que ao pensar na construção de possibilidades para uma velhice bem sucedida, as condições de
acesso certamente trarão impacto no usufruir dessas possibilidades.
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ST 27. Diálogos entre Direito,
Saúde e Cidadania

Proponentes: Fernanda Teixeira Saches Procopio, Micael Alves dos Santos

Ementa: As Ciências do Direito e as Ciências da Saúde, embora distintas, carecem de aproximação.
A interação entre o Direito e a Saúde potencializa o cumprimento, de modo humanizado, dos
interesses da população, que por sua vez é reconhecidamente plural. Os diálogos do direito
com a saúde possibilitam, ainda, o conhecimento, por parte da população, sobre seus direitos
relacionados à temática e o aperfeiçoamento do profissional no processo de tomada de decisão.
Isto, por sua vez, permite, assim, uma maior conciliação entre as necessidades apresentadas –
de modo singularizado - pelos usuários do Sistema Único de Saúde e a atuação do profissional
da saúde e, consequentemente, diminuindo as demandas que são deslocadas para o poder
judiciário. Deste modo, esta proposta visa refletir sobre os seguintes temas: judicialização da
saúde; questões éticas e legais da saúde pública; cuidados paliativos; ortotanásia; eutanásia;
suicídio assistido; mistanásia; diretivas antecipadas de vontade; violência obstétrica e os direitos
da mulher; comércio de tecidos e órgãos humanos; implicações legais da exposição do trabalho e
de usuários em mídias e redes sociais.
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Proteção internacional dos
direitos humanos e sua integração
ao Direito Brasileiro
Elizeu Cabral de Melo, Jaso Whiter da Silva, Rogério Carmo de Souza, Robson Teixeira Meira,
Douglas Coutinho de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: proteção internacional, direitos humanos, integração, direito brasileiro.

Introdução: O Brasil em sua Carta Maior, no art. 5º caput e inciso XXXV, garante a todos os
brasileiros e aos estrangeiros igualmente, residentes ou de passagem no território nacional a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade e que a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A Lei 13.445/2017 no
art. 4º e seus incisos, prevê ao migrante a garantia no território nacional, em condição de igualdade
com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, bem como são assegurados: direitos e liberdades civis, sociais, culturais e
econômicos; direito à liberdade de circulação em território nacional; direito à reunião familiar do
migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes. Objetivo:
Identificar institutos legais brasileiro que versam sobre a proteção internacional dos direitos
humanos e se o país está preparado legislativamente. Metodologia: Foi feita uma pesquisa sobre
o assunto em sites e na legislação brasileira. Resultados: Destacamos da pesquisa efetuada, os
dispositivos que tratam da temática além da CF/88, que foram ratificados pelo Brasil: Convenção
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1989; Convenção sobre os Direitos da Criança,
de 1990; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1992; Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, de 1992; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1992;
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1995.
Conclusão: Conclui que o Direito Brasileiro está preparado legislativamente para o recebimento
de estrangeiros conforme preconiza a Constituição Federal, não deixando a desejar quanto a
proteção internacional dos direitos humanos. Apoio: UNIVALE
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O Direito Humano do Paciente
LGBTI+ a não ser discriminado
pós tentativa de autoextermínio
Elcimar Barboza Reis, Fernanda Teixeira Saches Procopio

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: direitos humanos dos pacientes, direito a não ser discriminado, paciente lgbti+,
tentativa de autoextermínio.

Introdução: O status de paciente e a experiência em se submeter ou ser submetido a processos
terapêuticos é condição inerente à vida humana. Diante da essencialidade e universalidade dos
cuidados em saúde, surge a necessidade de se promover os direitos humanos. O resumo se
preocupa com o processo terapêutico do paciente LGBTI+, que tentou o autoextermínio, bem
como com a premente necessidade de aplicação da Teoria dos Direitos Humanos dos Pacientes,
concebida no plano interno pela jurista Aline Albuquerque, como valor fundante a um tratamento
digno, pautado no integral respeito da população LGBTI+ pós tentativa de autoextermínio. Objetivo:
Compreender quais são os reflexos da atual regulação brasileira sobre o direito humano a não ser
discriminado, em relação ao paciente LGBTI+ que tentou autoextermínio. Metodologia: O método
utilizado foi o de pesquisa exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica, análise de livros, revistas
e artigos científicos, além da pesquisa documental, pela análise de arquivos públicos e legislações.
Resultados: Identificou-se a contrariedade do Brasil ao movimento protecionista internacional
dos Direitos Humanos dos Pacientes, ao inexistir dispositivos legais específicos sobre o tema; a
existência de preconceitos sociais imputados aos pacientes em comento; bem como a falta de
capacitação dos profissionais de saúde em seu atendimento. Conclusão: Concluiu-se que há
uma fragilidade no sistema jurídico nacional, diante da inexistência de normativas que confiram
proteção ao direito em análise. Além disso, verifica-se a essencialidade da absorção da Teoria dos
Direitos Humanos dos Pacientes, com status normativo, como forma de combate ao duplo estigma
social e como forma de proteção da dignidade humana dos pacientes LGBTI+ que tentaram o
autoextermínio no país.
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Direito do esquecimento e o
princípio da dignidade humana
Wederson Batista de Oliveira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: direito do esquecimento, vida pretérita, dignidade humana

Introdução: O Direito ao Esquecimento chegou ao ordenamento jurídico Brasileiro em 2013.
Conhecido como “o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a
fatos desabonadores, de natureza criminal” assim dando conformidade ao principio da Dignidade
Humana. Objetivo: Identificar e analisar o Direito do Esquecimento como um bem jurídico que
faça parte da vida do cidadão em consonância com o principio da dignidade da Pessoa Humana.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, baseado em pesquisa bibliográfica condizente
com o Direito do Esquecimento, julgados de tribunais, e o Principio da Dignidade Humana.
Resultados: Em 2013 o Conselho da Justiça Federal, na VI Jornada de direito civil produzia o
Enunciado 531: A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação, inclui o
direito ao esquecimento. Dessa forma ninguém é obrigado a conviver eternamente, com os erros
ou desvios de sua vida pretérita, isso quer dizer que a regra que protege a intimidade, a imagem
e a vida privada de todos os cidadãos também se aplica ao caso de informações sobre o passado
das pessoas. Existem dois casos que geraram grande relevância do direito ao esquecimento no
Brasil, os casos “Aida Curi”, em 1958 e a “Chacina da Candelária” em 1993, sendo o Ministro
Luís Salomão relator dos dois acórdãos.O STJ já reconheceu em alguns julgados o direito do
esquecimento. Aplicar a tese do direito ao esquecimento obriga a retirar e apagar de páginas da
internet ou outros meios veiculares de divulgação, conteúdos que associem o nome e a imagem
de qualquer pessoa ao fato. Conclusão: Em síntese há momentos pretéritos indesejáveis da vida
do cidadão que podem ser esquecidos com intuito de preservar a dignidade da pessoa humana.
Apoio: UNIVALE
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O papel da liberdade individual
durante a terminalidade da vida
Marcos Lana Vaz

Palavras-chave: direito, autonomia, liberdade, terminalidade, morrer

Introdução: Discutindo sobre a morte deve-se sempre ter em mente a questão; quem deve decidir
o destino do homem, i.e., a quem compete decidir sobre o fim da vida. A resposta reside no
indivíduo. É ele quem detêm direito sobre o próprio corpo, sobre a própria vontade, sob o signo da
autodeterminação o homem define seus propósitos. A vida serve ao indivíduo. Como ocorre em
todos os outros aspectos e, exatamente pelos mesmos motivos, é o indivíduo quem deve definir o
momento em que viver deixa de ser viável. Não se trata de desprezar a vida, mas de reconhecer a
liberdade, expressa pela autonomia individual, durante o processo de morrer. A este direito não se
deve contrapor a possibilidade da modulação do direito à vida implicar na relativização dos mais
diversos crimes contra ela. Tal risco só subsiste quando a liberdade dá lugar à coerção. O fator
destoante é a arbitrariedade, assim como o indivíduo não deve ser arbitrariamente privado da vida,
não deve ser arbitrariamente mantido vivo. Da perspectiva do indivíduo não há diferença qualitativa.
Deste modo, a eutanásia e o suicídio assistido, são os instrumentos aptos a dar efetividade ao que
se pode chamar “autonomia para morrer”, por sua vez, à distanásia servirá a quem queira continuar
a viver a todo custo. Objetivo: Apresentar o papel da liberdade individual no processo de morrer.
Metodologia: Revisão bibliográfica de caráter exploratório e qualitativo analisando a discussão
sobre a liberdade e terminalidade da vida. Resultados: A liberdade é o conceito capaz de justificar
o reconhecimento, pelo direito, do homem decidir sobre o fim da própria vida. Conclusão: Ao
analisar o direito à vida sob à égide da liberdade privilegia-se o exercício da autonomia individual
em sua plenitude garantindo a cada paciente realizar-se enquanto indivíduo, inclusive, durante a
terminalidade da vida.
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Seria o direito de laje uma
inovação no ordenamento jurídico
como direito real sobre coisa
alheia?
Ana Luiza Haussman Campos, Vitor Augusto Carvalho Silva, Daniel Vitor Dias da Silva, Rogerio
Paula Miranda (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: laje, coisa, direito real

Introdução: No Código Civil brasileiro, o direito de laje está incluído no rol dos direitos reais,
tendo sido positivado por meio da Lei n° 13.465/2017, que inseriu os artigos 1.510-A a 1.510-E
em nosso ordenamento jurídico. Objetivo: Demonstrar a necessidade de positivação do direito
de laje no rol do artigo 1.225 do Código Civil, uma vez que, os demais direitos reais existentes
são incompatíveis com este. Metodologia: Estudo teórico feito a partir de análise de artigos,
jurisprudências e doutrinas. Resultados: Tendo em vista que o rol dos direitos reais previstos no
artigo 1.225 do Código Civil não é exaustivo, se torna possível a inclusão de novas modalidades
de direitos reais, como feito pela lei n° 13.465/2017, ao efetivar o direito de laje, instituto presente
na sociedade brasileira, principalmente em comunidades de baixa renda. É valido ressaltar que
o direito de laje não se confunde com os demais direitos reais, como o direito de superfície,
por exemplo, considerando-se que o direito de superfície é um direito real sobre coisa alheia,
autônomo e temporário, de fazer uma construção ou plantação sobre ou sob o solo alheio e delas
ficar proprietário, o que se difere explicitamente do direito real de laje, que é mais amplo, tendo
em conta que não é temporário, mas sim, perene, ou ao menos persiste até que a construção
pereça. Além de conferir ao seu titular direito próximo ao da propriedade plena sobre a segunda
construção, tendo previsão de matrícula própria para a unidade autônoma, o que não se admite
no direito real de superfície. Conclusão: O direito de laje é uma inovação no ordenamento jurídico
como direito real sobre coisa alheia, e de extrema importância foi a sua positivação, por se tratar
de uma realidade já enraizada na sociedade. Apoio: UNIVALE
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Extensão universitária em
escolas estaduais de Governador
Valadares/MG: uma integração
entre os cursos de Direito e
Enfermagem
Micael Alves dos Santos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: curso de enfermagem, promoção da saúde escolar, cidadania, direitos legais

Introdução: As discussões que abarcam o direito e a saúde são bastante amplas. No contexto
escolar, estes temas emergem como uma possibilidade de integração multidisciplinar e de formação
cidadã que permitem a articulação entre escolas e universidades, fortalecendo a formação
acadêmica, as atividades de extensão e o ensino regular. Objetivo: Relatar a experiência de
extensão na integração dos Curso de Direito e Enfermagem em escolas públicas estaduais de
Governador Valadares/MG. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo, descrito-exploratório,
do tipo relato de experiência realizado a partir das experiências de integração na extensão dos
Cursos de Direito e Enfermagem da Universidade Vale do Rio Doce na realização de atividades
educativas para a promoção da saúde e cidadania com alunos do Ensino Médio de escolas públicas
estaduais no município de Governador Valadares/MG durante o ano de 2019. Resultados: A
integração se deu através de encontros entre alunos do 2º e 5º períodos dos Cursos de Direito e
Enfermagem, respectivamente, para planejarem atividades educativas que envolvessem temáticas
das áreas da saúde, dos direitos fundamentais e da cidadania sob supervisão de professores. A
partir disso, os cursos desenvolveram ações educacionais integradas com os estudantes do Ensino
Médio por meio de discussões, rodas de conversa, dramatizações em eventos com a presença de
professores e da comunidade. Conclusão: A integração entre os Cursos de Direito e Enfermagem
permitiu associar ensino e extensão em escolas públicas e oferecer possibilidades para além da
sala de aula na formação superior. Adicionalmente, contribuiu com a formação ativa do ensino
regular por meio de ações educativas para a saúde, o direito e a cidadania e que permitiram a
interação e o raciocínio crítico-reflexivo entre educadores e educandos.
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Autonomia do paciente frente a
pandemia: o paciente gravemente
enfermo com COVID-19 pode
recusar o procedimento de
intubação?
Débora Márcia Souza, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: autonomia do paciente, covid-19, intubação, relação médico-paciente.

Introdução: Detectada pela primeira vez em 2019, na China, a COVID-19 inçou milhões de
pessoas no mundo, causando insegurança em pacientes e profissionais da saúde. Há casos
que sequer, apresentam-se sintomas, em outros, a doença evolui severamente, ocasionando
insuficiência respiratória e necessidade de intubação, sendo este procedimento invasivo e,
por vezes, degradante. Objetivo: Verificar se o paciente gravemente enfermo com COVID-19
pode recusar procedimento de intubação. Metodologia: Estudos bibliográficos com abordagem
qualitativa através da análise de artigos científicos e da legislação vigente. Resultados: O princípio
dignidade da pessoa humana, combinado com o art. 5º, inciso III da CRFB, que assegura que
ninguém será submetido a tratamento degradante e, dado que a autonomia do paciente garante
a manutenção de tais garantias, renuir tratamentos que firam o que lhe é concebido por dignidade
e sejam degradantes a seu ver, seria exercer direitos fundamentais. Ainda, o art. 15 do CC/02,
dispõe que, ninguém será constrangido a submeter-se, com risco de vida a procedimento médico,
frisando o direito de autonomia sobre o próprio corpo. Ademais, a resolução 2.232/19 do CFM,
atesta que a recusa terapêutica é direito do paciente a ser prezado pelo médico, desde que esse
o informe dos riscos previsíveis da decisão. Outrossim, o Código de Ética Médica preconiza no
art. 24, ser vedado ao médico exercer sua autoridade para limitar o paciente, bem como deixar de
garantir-lhe o uso do direito de livre decisão sobre sua pessoa ou bem-estar, logo, decidir sobre
ser submetido ou não, a certo tratamento. Conclusão: A legislação vigente, além da orientação do
CFM, permite ao paciente gravemente enfermo com COVID-19 recusar procedimento de intubação
e qualquer outro tratamento que considerar degradante ou ferir seu conceito de dignidade.
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Aspectos éticos e legais em
cuidados paliativos pediátricos:
revisão narrativa
Rayane Dias Lino, Bruna Gonçalves De Lima, Aline Soares de Almeida Pereira, Mauro Lucio de
Oliveira Junior (Orientador), Tatiane Bettoni (Coorientador)

UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos

Palavras-chave: cuidados paliativos, pediatria, ética.

Introdução: Diante do adoecimento de crianças por doenças crônicas e degenerativas, os Cuidados
Paliativos Pediátricos (CPP), através da assistência promovida por uma equipe multidisciplinar,
busca respeitar o processo de evolução natural da doença, amenizando a dor ao invés de manter a
vida a qualquer custo. Em 2018, o Ministério da Saúde normatizou os cuidados paliativos no SUS,
resolução n°41. Objetivo: Identificar na literatura os aspectos éticos e legais em cuidados paliativos
pediátricos. Metodologia: Trata-se de uma investigação bibliográfica narrativa realizada por meio
de pesquisas em plataformas de dados, como SciELO, Diário Oficial da União e Conselho Federal
de Medicina. Os descritores utilizados foram: morte, criança. Foram incluídas fontes de 2010 a
2020, somente em língua portuguesa. Resultados: Os artigos analisados indicaram autorização
para o médico suspender procedimentos e tratamentos que prolongue a vida em fase terminal,
respeitando a vontade do paciente e seu representante legal, seguindo o código de ética. Portanto,
é relevante frisar que a criança pode fazer parte do processo de decisão terapêutica promovendo
sua autonomia. Os CPP, ao contrário do que se pensa, podem ser iniciados com o tratamento
da doença e não somente quando não há mais possibilidades de cura. Conclusão: Para que
o processo de morrer ocorra de forma amena, é necessária a aplicação de vários processos
que devem ser regulamentados, pois, os modelos existentes não suprem as necessidades das
crianças, proporcionando distintas interpretações, que por ventura prejudicam o cuidado. Enquanto
essa pacificação não ocorrer, é importante estabelecer vínculos entre os envolvidos e avaliar a
possibilidade da terapêutica em domicilio afim de proporcionar acolhimento.
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Justiça e argumentação sob
a ótica de Chaim Perelman:
uma análise da narração e
da descrição a serviço da
argumentação jurídica
Millene Millen, Marlene Soares Freire Germano

Palavras-chave: argumentação jurídica, direito, lógica formal, retórica.

Introdução: A argumentação constitui-se como verdadeiro instrumento de trabalho do profissional do
Direito, sendo necessário, portanto, o domínio de técnicas adequadas para o seu desenvolvimento.
A Nova Retórica faz um convite para que se reflita sobre os fatos não apenas de dentro dos
ditames da lei, mas como ocorrências suscetíveis de valoração, justapostas a provas também
suscetíveis de valoração, que se baseiam em diferentes argumentos favoráveis ou contrários aos
interesses de determinada causa, mas que se revelam por meio do discurso e da prática judiciária.
Objetivo: O presente trabalho tem como escopo apresentar a Lógica Argumentativa tratada por
Chaim Perelman, analisando as técnicas discursivas e suas possibilidades na argumentação
jurídica, bem como verificar a eficácia destas técnicas nas decisões judiciais. Metodologia:
Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se de método qualitativo, por meio de pesquisa
bibliográfica do tipo exploratória fundada em autores que abordam a temática, especialmente Chaim
Perelman. Resultados: A Retórica é um estudo que proporciona conhecimento acerca dos meios
argumentativos e dos auditórios disponíveis, construindo uma interação entre os mundos mentais
nos quais cada homem pensa, age e, consequentemente, vive. A compreensão da Retórica tem
impactos nos campos do saber filosófico, sociológico e também jurídico, o que apenas evidencia
a importância de se estabelecer uma discussão mais aprofundada de estratégias argumentativas.
Conclusão: Para a proposta perelmaniana, quando avulta a retórica, se destaca a responsabilidade
humana, a ética na argumentação, a liberdade de dizer e de assumir os resultados do que se diz. A
análise do discurso, do orador e do auditório são indissociadas e assumem papel de protagonismo
na Retórica.
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Judicialização da saúde: questões
éticas e legais da saúde pública
Lucimar Vieira de Oliveira

Palavras-chave: judicialização da saúde, direito à saúde, dignidade da pessoa humana

Introdução: A judicialização da saúde, trata-se de um evento sociojuridico que se manifesta
notadamente nos processos judiciais que visam a concessão de medicamentos. O fenômeno da
judicialização tem gerado efeitos em todos os entes federados O direito à saúde encontra-se
estabelecida no art. 196 da CF/88, uma vez que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças. A
República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, o qual deve levar em
conta políticas públicas. Objetivo: Contextualizar a judicialização da saúde sob a perspectiva da
dignidade da pessoa humana e das políticas públicas, analisando-se a atuação do judiciário acerca
da concessão de medicamentos e tratamentos de alto custo. Metodologia: foram realizadas buscas
nas bases de dados da SciELO e revistas eletrônica, na perspectiva bibliográfica teórica, sendo
possível construir análises interpretativas e comparativas do tema Resultados: Foram escolhidos
6 artigos para inclusão. O Estado tem o dever de fornecer medicamentos de alto custo, ao judiciário
caberá a atribuição de interpretar tal direito de forma hermenêutica levando em consideração
todos os aspectos interpretativos, de forma constitucionalizada, isonômica, garantindo-se a
todos os cidadãos, o acesso à políticas públicas de saúde como extensão da dignidade humana
Conclusão: Percebe-se que a interpretação hermenêutica do direito fundamental à saúde pelo
judiciário garante aos cidadãos o acesso aos medicamentos de alto custo, com fundamento na
dignidade da pessoa humana. A ação do Estado revela-se, para além das leis, nas políticas públicas
que devem submeter se à concretização dos direitos humanos fundamentais.
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Reforma trabalhista: o trabalho
das gravidas e lactantes em local
insalubre
Hian Guilherme Cruz de Souza, Rhaniele Alves de Sousa Lima, Marcos Antônio Sousa Chagas,
Lucas Sant Ana Almeida de Aguiar, Helberty Vinicios Coelho (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: reforma trabalhista, grávidas, lactantes, insalubridade, inconstitucionalidade.

Introdução: Com o advento da Lei 13.467/2017 houve diversas mudanças no texto da Consolidação
das Leis do Trabalho, sobretudo uma nova redação ao artigo 394-A, que trata do trabalho da gestante
em ambientes insalubres. O novo texto celetista determinava que as empregadas gestantes que
exerçam atividades consideradas insalubres em grau médio e mínimo somente poderiam afastarse do trabalho quando apresentasse atestado médico que recomendasse o afastamento. Todavia,
em face dessa alteração legislativa foi ajuizada uma Ação Direta de Inconstitucionalidade na Corte
Maior de Justiça. Objetivo: Analisar se o texto original inserido na norma, de fato, seria mais
benéfico à trabalhadora, pois evitaria a perda de rendimentos e a discriminação das mulheres
no momento da contratação. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, através de estudo sistemático
da legislação e da literatura jurídica. Resultados: Todo o artigo 394-A fere diversos princípios e
normas constitucionais, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana da mulher gestante,
lactante, do nascituro e da criança. Ademais, as normas de proteção ao trabalho da mulher são
normas de ordem pública que visam à igualdade material, e os dispositivos mostram-se em conflito
com os princípios da vedação à discriminação e ao preconceito, da redução das desigualdades
sociais e da vedação do retrocesso. Há também violação ao artigo 227 da Constituição Federal,
que trata dos direitos das crianças. Conclusão: A legislação é inconstitucional e a decisão da
Corte Maior ao declara-la inconstitucional, resguardou valores e princípios de proteção da pessoa
humana.
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Uso dos dados dos associados
do perfil Facebook Asugov GV:
silenciosamente o interesse do
consumo não perdoa ninguém
Sonia Maria Queiroz de Oliveira

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: sujeitos comunicantes surdos, facebook, cidadania comunicativa

Introdução: Sabe-se que através de sites existentes, como redes sociais, informações sobre o
comportamento e interesse de seus usuários são coletadas. Um estudo realizado e divulgado pela
Pew Resarch Center aponta que 74% dos usuários do Facebook sequer possuem conhecimento
sobre qualquer recolhimento de suas informações. Nosso estudo verticaliza o olhar sobre sujeitos
comunicantes surdos, usuários do perfil Asugov GV, existente na rede social Facebook, perfil
pertencente à Associação dos Surdos de Governador Valadares (Asugov). Objetivo: Analisar se os
associados do perfil Facebook Asugov GV conhecem e compreendem esse sistema de recolhimento
de informações, oferta de consumo, a partir da exposição de seus interesses de consumo.
Metodologia: A problemática demanda uma estratégia transmetodológica. A transmetodologia,
vertente epistemológica que afirma a necessidade de confluência e confrontações entre vários
métodos, nutre-se de conhecimentos transdisciplinares, na dimensão teórica, e promove estratégias
de exploração, experimentação e reformulação metodológicas, coadunando-se aos propósitos do
estudo. Resultados: Importa salientar que a pesquisa ainda em realização, deixa evidenciar em
primeiras observações, que existe um desconhecimento desses usos informacionais dos dados
coletados, e como são utilizados por parte dos usuários asugovianos entrevistados. Conclusão:
Resta-nos a possibilidade, a vir do legislativo competente, do controle do uso desses dados
através de regulamentação especifica, e quiçá, pelos próprios usuários, que devem se atentar e se
preocupar com a segurança de suas informações. Apoio: Progepe - proquali UFJF
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Violência obstétrica: o (des)
respeito aos direitos humanos
dos pacientes no Brasil
Nayane Gomes Costa Freitas, Fernanda Teixeira Saches Procopio, Valeria de Oliveira Ambrosio,
Rafael de Oliveira Ambrósio

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: violência obstétrica, violação, direitos humanos, direitos humanos dos pacientes

Introdução: A violência obstétrica pode ser considerada como qualquer violência que comprometa
a saúde física ou mental da mulher, antes, durante e/ou após o parto. A confluência decisória entre
a gestante e os profissionais da saúde sobre o parto é de suma importância para a manutenção da
dignidade da mulher. Diante disso torna-se importante discutir a atuação dos profissionais da saúde
a fim de verificar se a vontade da gestante é respeitada. Objetivo: Analisar se há (in)observância
aos direitos humanos dos pacientes em condutas na atenção obstétrica. Metodologia: Estudo
qualitativo a partir de revisão de literatura, desenvolvida com base em referenciais relacionados
ao tema por meio de revistas eletrônicas. Resultados: Qualquer técnica mal aplicada ou não
recomendada pela OMS é considerada violência obstétrica. Conforme pesquisa da Fundação
Perseu Abramo e SESC de 2010 uma a cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante
o parto. A violência obstétrica pode ser física, verbal, patrimonial, racial, psicológica, simbólica,
de gênero ou sexual. No Brasil, constata-se condutas corriqueiras na atenção obstétrica sem o
consentimento da gestante, como a realização da cesariana desnecessária ou não recomendada,
o uso de ocitocina para acelerar o parto e o desacordo na escolha da posição na hora do parto.
Portanto, as condutas sofridas pela mulher nesse contexto são desumanas, degradantes, e
demonstram o desrespeito à autonomia, assim violando os direitos humanos. Conclusão: No
Brasil, muitas mulheres sofrem violências no ciclo gravídico-puerperal, uma vez que sua vontade
é, por vezes, inobservada, prevalendo as atitudes dos profissionais da saúde justificadas pelo
paternalismo médico. Nesse sentido, é fundamental a observância aos direitos humanos e à
dignidade das mulheres para romper com a violência atualmente existente.
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Violência contra a mulher,
notificação compulsória e ética
Kerolayne Rodrigues Gonçalves, Tierry Alves da Silva, Genilda dos Santos Ferreira, João Henrique
Ramos Crespo, Adriana Mara Pimentel Maia Portugal (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: violência contra a mulher, notificação compulsória, ética

Introdução: A notificação compulsória consiste na obrigatoriedade de agentes de saúde
notificarem os centros de vigilância epidemiológica e as autoridades policiais quando houver indício
ou confirmação de violência contra a mulher. Esta obrigatoriedade de notificação independente
de anuência, ou mesmo com a discordância da mulher leva a um questionamento envolvendo
preceitos éticos na conduta dos agentes. Objetivo: Identificar possíveis implicações éticas caso
a notificação compulsória não seja reportada às autoridades competentes, quando a vítima
manifestar o desejo pela não notificação. Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica e
documental, relacionada a legislação e códigos de éticas de diferentes áreas relacionadas ao
tema. Resultados: Verificou-se que a legislação vigente traz previsões a respeito da notificação
compulsória em vários diplomas legais. A Lei 13.931/19 trata do assunto de forma expressa, já os
códigos de ética de medicina, psicologia e diversas outras áreas, tratam implicitamente, ao dispor
que o profissional da área da saúde deve preservar a integridade física e a dignidade do paciente,
sendo vedada qualquer omissão por parte dos profissionais de práticas consideradas desumanas,
violentas e opressivas. Conclusão: Conclui-se que a conduta do profissional em não reportar o
fato às autoridades competentes é antiética e resulta em omissão e conivência com o fato. Apesar
do direito ao sigilo profissional, a preservação da vida é direito inviolável e deve ser assegurando
conforme preconiza a Constituição Federal. A notificação compulsória é instrumento importante
na prevenção e combate à violência doméstica, além de subsidiar criação de políticas públicas e
programas de proteção. Apoio: UNIVALE
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TDAH: uma sociedade em
risco e a garantia dos direitos
fundamentais
Jacqueline Francoa Rodrigues Silva, Thais Nayra Aguiar Brumano Gomes, Fernanda Minervina da
Silva Santos, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pessoa atípica, pessoa neurotípica, direitos fundamentais, consequências, tdah.

Introdução: No Brasil o TDAH é estudado há 20 anos. Transtorno neurobiológico que afeta o
desenvolvimento, a aprendizagem e a hiperatividade de pessoas e independe de idade e sexo. O
diagnóstico deve ocorrer aos 7 anos e se manifesta por 3 tipos: o desatento (déficit de atenção),
o hiperativo e o misto (desatento e hiperativo ao mesmo tempo). Pessoas com TDAH são atípicas
e as demais neurotípicas. Objetivo: Identificar quais as consequências da (in)observância dos
direitos fundamentais às pessoas diagnosticadas com TDAH. Metodologia: Pesquisa bibliográfica
sobre o tema e normas que garantam o acesso aos direitos fundamentais (CF/88). Resultados:
Crianças com TDAH, esperam meses através do SUS, por um atendimento médico neurológico,
muitas vezes dificultados por horários rígidos, por medicamento não disponível gratuitamente,
atendimentos multiprofissionais inexistentes. Aos Adultos com TDAH, resta-lhes o tratamento
psiquiátrico, fruto da ausência de intervenção na idade adequada. Assim, tornam-se um risco em
potencial, pois a evasão escolar ou a não conclusão do ensino fundamental, médio ou superior,
prejudicam o acesso ao mercado de trabalho e a dificuldade de terminar projetos e planejamentos de
curto, médio e longo prazo, afetam a autoestima e o desempenho intelectual, gerando desemprego,
envolvimento com drogas lícitas e ilícitas e criminalidade, etc. Os direitos fundamentais são aqueles
indispensáveis à pessoa humana, necessários para assegurar a todos uma existência digna, livre
e igualitária, mas, como visto, não são observados diante do TDAH. Conclusão: O olhar jurídico a
partir da garantia dos direitos fundamentais possibilitará o acesso ao diagnóstico em qualquer fase
da vida, especialmente na primeira e segunda infância, garantindo tratamentos e medicamentos
em igualdade de condições com as demais pessoas.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

757

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

STF e a reforma trabalhista: a
facultatividade da contribuição
sindical
Riccardo Dalmaschio Freitas, João Batista Silveira, Pablo Venâncio Lopes de Freitas, Pablo
Henrique Magalhães de Assis, Douglas Coutinho de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: contribuição sindical, reforma trabalhista, obrigatoriedade, direito do trabalho,
sindicato.

Introdução: A aprovação da Lei 13.467/17 (Lei da Reforma Trabalhista) gerou inúmeras
alterações no Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), mudanças estas que
diuturnamente foram debatidas e chegaram aos tribunais superiores para análise de legalidade
e constitucionalidade. Objetivo: Analisar a decisão do Superior Tribunal Federal no que tange
a constitucionalidade da facultatividade de contribuição sindical, correspondente a um dia de
trabalho por ano, bem como os reflexos das decisões tomadas. Metodologia: Foi utilizada análise
qualitativa de artigos científicos disponibilizados na imprensa virtual no período de 02 de junho de
2018 até 14 de janeiro de 2020. Resultados: O dispositivo que punha fim ao desconto automático,
constante na Lei 13.467/17 (Lei da Reforma Trabalhista) foi questionado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5794, e em outras 18 ADIs ajuizadas que entendiam ser inconstitucional
o fim da contribuição sindical obrigatória, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade
(ADC) 55, que tinha como objetivo a unificação do entendimento e a pacificação da validação da
recente mudança legislativa. Pode ser percebido também, que o assunto não era pacífico sequer
entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal que divergiram de entendimento em determinados
pontos. Conclusão: Por seis votos a três os Ministros do STF entenderam ser constitucional
o fim do desconto obrigatório de contribuição sindical. Com o fim do desconto da contribuição
sindical obrigatória gerou-se uma mudança de paradigmas entre empregados e sindicatos dos
trabalhadores, enfraquecendo a atuação dos sindicatos e vilipendiando a pouca estrutura já
existente. Apoio: UNIVALE
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O direito a um meio ambiente de
trabalho saudável em tempos de
pandemia e as implicações de sua
(in)existência à saúde mental do
trabalhador
Sabrina Proença Cotrim Santos, Elcimar Barboza Reis, Adriana Mara Pimentel Maia Portugal
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: meio ambiente do trabalho, saúde mental do trabalhador, pandemia do novo
coronavírus.

Introdução: A pandemia do novo coronavírus, manifesto fato jurídico, (re)transformou as relações
interpessoais, contratuais e sociais, e, consequentemente, o direito do trabalho e o próprio direito
à saúde lato sensu. Recomendou-se o isolamento social como um das principais formas de se
evitar a propagação do vírus. Nesse sentido, o mundo experimentou uma migração massiva do
ambiente do trabalho físico para o remoto. Questiona-se, então, se o meio ambiente de trabalho
em tempos de pandemia pode ou não ser saudável à saúde mental do trabalhador. A hipótese do
presente resumo é saber se há possibilidade do meio ambiente do trabalho em tempos de pandemia
possa ser saudável. Objetivo: Objetiva-se, de modo geral, identificar como o meio ambiente do
trabalho em tempos de pandemia pode favorecer ou prejudicar a saúde mental do trabalhador.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica, análise
de livros, sítios na internet, revistas e artigos científicos, além da pesquisa documental, pela análise
de arquivos públicos e legislações. Resultados: Identificou-se que a saúde mental do trabalhador
está condicionada à experiência pessoal com o trabalho em tempos de pandemia. Conclusão:
Concluiu-se que o trabalho em tempos de pandemia influi na saúde mental dos trabalhadores.
Há, nesse sentido, trabalhadores que não se adaptaram à nova realidade, relataram dificuldades
e prejuízos à saúde mental com aumento de sintomas de ansiedade e estresse, bem como há
aqueles que relataram melhoria na qualidade de vida, nas relações familiares e interpessoais, e
manifestaram o desejo em continuar no trabalho remoto, ao se considerar os benefícios ganhos à
saúde mental. Apoio: UNIVALE
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O uso da hidroxicloroquina na
pandemia do novo coronavírus e
o Direito Humano do Paciente à
segurança pessoal
Elcimar Barboza Reis, Fernanda Teixeira Saches Procopio, Kléber Proietti Andrade

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: hidroxicloroquina, pandemia do novo coronavírus, direitos humanos dos
pacientes, direito à segurança pessoal.

Introdução: A pandemia do novo coronavírus, declarada em março de 2020, demonstrou uma
expansão geométrica global dos números de contaminados e de óbitos em razão da doença
denominada COVID-19. Medidas de combate à disseminação do vírus foram adotadas em todo o
país, desde orientações de higiene pessoal e capacitação de profissionais de saúde à aquisição
de materiais, respiradores e construção de hospitais. O uso da hidroxicloroquina passou a ser
recomendado no país como medida terapêutica no tratamento de pacientes diagnosticados com a
COVID-19, mas sua eficácia mantém-se controversa. Objetivo: Analisar se o uso amplo e irrestrito
da hidroxicloroquina como medida terapêutica no tratamento de pacientes diagnosticados com
COVID-19 fere o Direito Humano à segurança pessoal. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
interdisciplinar exploratória, bibliográfica, realizada a partir da análise de livros, revistas e artigos
científicos, e pesquisa documental, pela análise de arquivos públicos. Resultados: Identificou-se a
existência de controvérsia entre os órgãos de saúde brasileiros e a comunidade médica-científica,
quanto ao uso do medicamento em pacientes com COVID-19; bem como riscos de seu uso amplo
e irrestrito, como danos cardíacos, a exemplo de arritmias graves, em contrariedade ao que orienta
o Direito Humano à segurança pessoal. Conclusão: Concluiu-se que o uso da hidroxicloroquina
como única ou principal medida terapêutica a pacientes em tempos de pandemia, seja no estágio
inicial ou grave da doença, sem qualquer evidência científica robusta de eficácia terapêutica,
consubstancia-se em inegável lesão ao Direito Humano do Paciente à segurança pessoal, tendo
em vista os graves prejuízos que, eventualmente, podem ocorrer à saúde e à integridade física dos
mesmos.
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Federalismo fiscal e seu impacto
no sistema único de saúde
Adrian Xavier Campos Caetano, Estevao Schultz Campos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: federalismo fiscal, sus, direitos fundamentais.

Introdução: Este trabalho analisa o federalismo fiscal e o impacto da teoria na estruturação da
garantia constitucional de proteção à vida, pelo sistema SUS. Objetivo: Enfatizar a importância do
sistema federal de distribuição de competência com autonomia financeira. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica. Resultados: A Constituição Federal de 1988 inovou ao equiparar o Município a ente
federativo. À cada esfera de competência se atribui uma renda própria, tal característica passou
modernamente a ser conhecida como Federalismo Fiscal. A Constituição Federal, em seu art. 196,
estabeleceu a saúde como direito social pertencente a todos os cidadãos e preconizou o dever
do Estado em garantir, financeiramente, o custeio desta. O Brasil adotou o sistema de fundo de
participação para relocar os recursos que estão com a União. O Fundo de Participação da Saúde,
também conhecido como “Fundo a Fundo”, foi instituído pela Lei 8.142/90, que veio regulamentar
a Lei 8080/90. Nesse entendimento de redistribuição das receitas, em 2005 a União repassou
para Estados e Municípios, o equivalente a 4,5% do PIB, que girou em torno de R$1,9 trilhão de
reais, por sua vez os Estados-Membros repassaram 0,3% do seu PIB aos Municípios, que ainda
foram acrescidos de 4,5% referentes às alocações constitucionais. Basicamente os Municípios, no
atual sistema federativo, vivem de recursos que não são arrecadados por eles. Em uma primeira
análise poderia entender-se que pelo menos na saúde essa realidade é outra, mas na verdade
ocorre que a saúde é financiada pelos recursos provindos dos repasses da União. Conclusão:
Face ao exposto, faz-se necessário, repensar a função objetiva do sistema federalista para que
sua efetividade e validade seja mantida, evitando a centralização de rendas e de tarefas na União.
Apoio: UNIVALE
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O cancelamento de cirurgias
eletivas sensíveis ao tempo
devido à pandemia do coronavírus
e a responsabilidade das
operadoras de planos de saúde
Sabrina Proença Cotrim Santos, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pandemia do coronavírus, cirurgias eletivas sensíveis ao tempo, direito do
consumidor, responsabilidade civil, eximentes de responsabilidade.

Introdução: O surto mundial do coronavírus foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde
como pandemia no dia 11 de março de 2020 e o alto índice de transmissibilidade detectado
gerou uma série de repercussões, a exemplo do cancelamento de cirurgias eletivas no Brasil.
Os cancelamentos foram realizados tanto pelo sistema público de saúde quanto pelo sistema
suplementar com o escopo de evitar a disseminação do coronavírus em ambiente hospitalar, bem
como para assegurar a disponibilização de leitos para possíveis acometidos pela doença COVID-19.
Parte-se da hipótese, que devido ao risco que envolve a atividade desenvolvida por operadoras
de planos de saúde, a pandemia do coronavírus configura-se como um fortuito interno e, por
isso, não afasta a responsabilidade de operadoras de planos de saúde pelos danos deflagrados
em razão do cancelamento de cirurgias eletivas sensíveis ao tempo. Objetivo: Objetiva-se, de
modo geral, identificar se as prestadoras de serviços, que cancelaram ou adiaram as cirurgias
eletivas sensíveis ao tempo em razão da pandemia do coronavírus, podem ser responsabilizadas
por eventuais danos causados aos consumidores. Metodologia: Utiliza-se o método de pesquisa
exploratório, consubstanciado na pesquisa bibliográfica, realizada por meio da análise de livros,
artigos científicos e periódicos, além da pesquisa documental, ao se considerar a análise de
arquivos públicos, legislações constitucionais e infraconstitucionais Resultados: Identificouse que o dano decorrente do cancelamento de cirurgias eletivas sensíveis ao tempo pode ser
indenizado a depender da comprovação do dano sofrido pelo paciente. Conclusão: Concluise pela possibilidade de responsabilização em caso de deflagração de danos ao paciente em
decorrência do cancelamento ou adiamento de cirurgias eletivas consideradas sensíveis ao tempo.
Apoio: UNIVALE
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A reforma sanitária: um diálogo
entre o direito e a saúde pública
brasileira
José Rogério da Silva, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: direito, saúde, reforma sanitária, sociedade

Introdução: O presente estudo aborda a Reforma Sanitária como base da relação entre os campos
do Direito e Saúde Pública no cenário brasileiro, visto que os movimentos que reivindicaram
mudanças no modelo de saúde teve consigo a força da redemocratização do Estado Democrático
de Direito. Objetivo: Analisar os benefícios adquiridos pela população brasileira com a Reforma
Sanitária. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, a partir da seleção de autores, obras,
estudos que versam sobre a estreita relação entre Direito e Saúde no universo social brasileiro
Resultados: A Reforma Sanitária foi uma reivindicação da sociedade brasileira que fez parte do
processo de redemocratização. Ela trouxe um sistema de saúde capaz de atender às demandas
sociais, bem como garantir o direito à saúde numa concepção sanitarista de atendimento ao
usuário, de forma efetiva e integral, possibilitando um atendimento universalizado do Sistema
Único de Saúde. Nesse contexto, os programas, financiamentos, serviços de saúde passaram ser
descentralizados para melhor atender às necessidades municipais ou mesmo locais. Conclusão:
A saúde, como um direito fundamental, inalienável, imprescindível e irrenunciável passou a ser
garantida a todo cidadão brasileiro, por isso, os legisladores da Constituinte de 1988 propiciaram
a relação entre Direito e Saúde Pública, de modo que, o modelo de gestão, os programas criados,
os financiamentos e os serviços oferecidos passaram a constar em legislações próprias, além da
própria Constituição Federal, consolidando o atual modelo de saúde pública. Apoio: UNIVALE
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A responsabilidade criminal
consequente do erro médico e o
direito garantigo do paciente
Paolla Rafael da Silva Parizotto, Fernanda Furtado Altino Machado DOliveira Costa, Jefferson
Calili Ribeiro

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: responsabilidade penal do médico; relação médico-paciente; erro médico.

Introdução: O presente estudo versa sobre o erro médico, abordando a possibilidade da
responsabilização criminal do profissional da saúde no exercício da profissão e se esta
responsabilidade decorre do dolo. Objetivo: Neste intento, o objetivo da presente pesquisa é
saber até que ponto a responsabilidade criminal do médico pelo erro ocorrido no exercício da
profissão pode pautar-se no dolo e compreender o limite da autonomia da vontade do paciente e a
responsabilidade do médico. Metodologia: Este trabalho foi construído com a utilização de fontes
direta e indireta, recorrendo a Constituição Federal, normas, pesquisa bibliográfica, jurisprudências
e doutrinas. Resultados: Para a ciência do Direito, existe uma inconfundível diferença entre o erro
médico e o erro do médico, que ao se revelarem passam a interessar não somente ao campo
do Direito Civil, mas ao campo do Direito Penal, para que havendo dolo, tenha a punição do
culpado face a conduta ilícita causadora de lesão física ou de homicídio culposo ou, mesmo,
doloso na modalidade do dolo eventual. Conclusão: Assim, o estudo buscou a elucidação de
como a responsabilização por um erro que seja proveniente da atividade médica pode vir ou
não a ser considerado dolo. Foi possível verificar que o erro pode extinguir o dolo e, em suma, a
responsabilidade dos profissionais da saúde possui como fundamento jurídico o instituto da culpa.
Não a caracterizando, e ao se tratar do profissional médico, não se pune o mal resultado em si,
mas a atuação descuidada no exercício da profissão de maneira que deve ser responsabilizado
penalmente como qualquer cidadão.
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Análise da revogação da restrição
da doação de sangue por
homossexuais
Willian Daniel Pessoa

Palavras-chave: doador de sangue, homossexuais, revogação

Introdução: A revogação das restrições impostas pelo Ministério da Saúde e Anvisa, que
proibiam a doação de sangue por homossexuais, levou a uma ampla discussão na esfera
jurídica. Fundamentada nos mais recentes estudos, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5543, teve como iniciativa questionar a proibição, uma vez que de acordo com a observação
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a garantia da segurança dos bancos de sangue
devem ser pautadas nos requisitos baseados em condutas de risco e não na orientação sexual
para a seleção dos doadores. Estudos bioéticos vêm discutindo sobre a arbitrariedade imposta
pelo Ministério da Saúde e Anvisa, onde ambos justificam tais restrições ao ilusório e infundado
pensamento de que os homossexuais são mais propícios a contaminação e transmissão do HIV
(Vírus da Imunodeficiência Humana), por exemplo. Objetivo: Baseando-se nisto, este estudo está
pautado em análise documental da decisão deferida pelo Supremo Tribunal Federal referente
à Portaria MS 158/2016, Metodologia: e busca discutir as condutas discriminatórias impostas
pelo Ministério da Saúde e Anvisa Resultados: Com isto, foi possível um observar uma conduta
inteiramente discriminatória e excludente observada na Portaria, uma vez que esta se baseia
relacionando os aspectos de contaminação a um grupo e não a conduta sexual. Conclusão:
Impedir a doação sanguínea de homoafetivos, é ir contra aos avanços científicos que demonstram
que a transmissão de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) decorre de comportamento de
risco, e não tem relação a um ou outro grupo social.
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A judicialização da saúde como
forma de efetivação do acesso à
justiça
Vanessa Cristina Lopes, Brígida Crisóstomo da Silva, Julia de Paula Vieira (Orientador)

Palavras-chave: acesso, justiça, saúde, judicialização, cidadania

Introdução: O acesso à justiça é um direito formal de cada indivíduo e que busca garantir o
exercício de direitos constitucionais básicos, partindo do pressuposto de que o sistema deve ser
igualmente acessível a todos e garantir resultados socialmente justos. O direito à saúde é um
direito social subjetivo que emana do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana.
A garantia de prestação do direito à saúde externa a efetivação de acesso à justiça. Objetivo:
Analisar a temática do acesso à justiça sob a perspectiva da judicialização da saúde, levantando
aspectos importantes que envolvem a questão, tais como a necessidade de reconhecimento de
direitos sociais básicos, bem como a busca por efetivação destes. Metodologia: Trata-se de uma
revisão bibliográfica fundamentada no método dedutivo. Resultados: Dos artigos trabalhados se
extrai que a judicialização da saúde garante a materialização do direito formal ao acesso à justiça.
O direito à saúde é um direito constitucional e deve ser prestado pelo Estado. Nesse sentido,
a tutela jurisdicional em relações que versam sobre saúde amplia o exercício da cidadania e
fortalece a democracia. Conclusão: O acesso à justiça é um termo amplo e uma de suas formas
de exteriorização é a prestação de um direito à saúde satisfatório. O reconhecimento de direitos
por parte dos cidadãos tem crescido gradativamente e a reivindicação desses direitos corrobora
para avanços consideráveis ao exercício da cidadania. A judicialização da saúde é uma arma
importante proporcionada aos cidadãos para a efetivação do acesso à justiça com vistas a garantir
outros direitos constitucionais, como o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. Apoio:
Faculdades Doctum de Caratinga
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A judicialização da saúde: uma
análise com base nos julgados
do ano de 2019 do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais
Gabriel Henrique Pereira dos Santos Teixeira, André Rodrigues Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: judicialização, saúde, direito, tjmg.

Introdução: Com o advento da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde obteve previsão
legal em nosso ordenamento jurídico. Porém, nos últimos anos os cidadãos brasileiros para
conseguir usufruir de seus direito, utilizam-se da judicialização como meio de garantir a sua
efetivação. A judicialização tornou-se um instrumento de coibir do ponto de vista constitucional, a
ausência, a falha ou a insuficiência de planejamento e programação por parte do Estado quanto
ao direito à saúde, e também em relação ao mau funcionamento do SUS. Objetivo: O principal
objetivo desta pesquisa é verificar a partir de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, como a judicialização da saúde está sendo tratada no Estado. Metodologia: Esse
resumo expandido utilizou a pesquisa qualitativa, como procedimento a pesquisa bibliográfica e
no aspecto quantitativo, a coleta de informações na jurisprudência do TJMG sobre a quantidade
de acórdão que tratava da judicialização da saúde no Estado de Minas Gerais no ano de 2019.
Resultados: Ao realizar a pesquisa na jurisprudência do Tribunal mineiro obteve-se os seguintes
resultados: dos 12 (doze) acórdãos, obtivemos às seguintes decisões: 03 (três) providos, 04
(quatro) parcialmente providos dentre às quais 03 (três) foram favoráveis a disponibilização de
medicamentos e 01 (um) desfavorável à liberação de medicamentos e por fim, 05 (cinco) não
providos, ou seja, 11 (onze) acórdãos foram julgados favoráveis à disponibilização de algum
medicamento ou tratamento médico. Conclusão: Apesar de estarmos vivendo em um cenário de
muitas dificuldades econômicas em âmbito Nacional, e que tal situação tornou-se argumento para
o não cumprimento do texto constitucional, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por
meio das suas decisões judiciais, vem garantindo ao povo mineiro o acesso ao direito à saúde.
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A possibilidade de intervenção
judiciária nas lides e o ativismo
judicial
Bruno Braga Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ativismo judicial, competências, jurisdição, sistema jurídico.

Introdução: No ordenamento jurídico pátrio vigora o sistema de freios e contrapesos proposto
por Montesquieu que possui o objetivo de repartir, em funções típicas e atípicas, as presentes no
Estado, garantindo a legalidade constitucional, a seguridade do pacto federativo e a harmonia entre
os Poderes constituídos. Objetivo: Analisar se as controvérsias oriundas do desencontro entre os
Poderes Legislativo e Executivo serão julgadas pelo Poder Judiciário e a o entendimento acerca
da inércia desse Poder. Metodologia: A pesquisa foi realizada em sítios eletrônicos com conteúdo
jurídico e doutrinas de direito. Resultados: Conforme os resultados obtidos na análise, cada Poder
irá exercer certo tipo de controle sobre o outro. Seja administrativo, político ou jurisdicional. Em
outra aferição encontramos pensamentos críticos e opostos à proatividade do Poder Jurisdicional,
que também vai ao encontro com o princípio da letargia. Em outra análise realizada, constatamos
a possibilidade de julgamento do Presidente da República pelo Congresso Nacional, o que afasta
a jurisdição do Poder Judiciário. Conclusão: Considerando os fatos analisados, é possível afirmar
que o legislador não consegue prever todas as situações, cabendo ao magistrado resolvê-las não
podendo eximir-se de julgar uma lide e deve atuar dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
Encontramos uma relativização ao princípio da inércia na medida em que é possível a intervenção
judiciária, de modo a fazer coisa julgada, sem que haja lei regulamentadora no caso concreto.
Entendemos também uma relativização ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, tendo em
vista que existe a possibilidade de o Poder Legislativo julgar, e concluímos que nem todas as lides
serão objeto de julgamento pelo Poder Judiciário.
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A proibição de criação,
manutenção e alimentação de
pombos domésticos (columba
livia) na zona urbana do município
de Governador Valadares - MG
Beatriz Ribeiro de Almeida, Mírian Célia Gonçalves de Almeida

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pombos, doenças, proibição, lei, saúde.

Introdução: Os pombos são aves que vivem nas cidades, morando em edificações onde fazem
seus ninhos em telhados, forros, torres de igrejas e marquises, ademais são alimentados com
restos de comida, pão, pipocas, que são alimentos inadequados, além de viciá-los. O seu rápido
crescimento da população propicia graves doenças ao ser humano, inclusive levar à morte, como
a salmonelose, criptococose, histoplasmose; ornitose; meningite. Em Governador Valadares, a
situação não é diferente, culminando com a intervenção do poder público, por meio da lei nº 7.065,
de 21 de novembro de 2019 (lei do pombo). Sendo assim, questiona-se em que medida a norma
de conduta lei 7.065/2019, tem guiado o comportamento dos estabelecimentos da região central,
notamente no mercado municipal, de Governador Valadares - MG. Objetivo: Identificar, no mercado
municipal e seu entorno, se os comerciantes e consumidores pautam seus comportamentos
pela lei do pombo. Metodologia: Pesquisa de natureza exploratória, desenvolvida por meio da
pesquisa bibliográfica e de campo, valendo-se de uma breve entrevista a cinco estabelecimentos
comerciais, dentre eles, três comercializam ração e suplementos para animais, além de
consumidores aleatoriamente. Resultados: Poucos sabiam que os pombos eram transmissores
de doenças. Todos desconheciam a proibido, a criação, a manutenção e a alimentação de pombos
em calçadas, ruas, vias, praças, prédios e locais de acesso público, mesmo de forma indireta.
Conclusão: Pode-se inferir que a lei, ainda, não norteia a maneira de se comportar das pessoas
em relação aos pombos domésticos. Apoio: FADIVALE
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A ausência de legislação
específica sobre o testamento
vital pode ser um empecilho ao
seu cumprimento?
Caroline Lima Loiola, Ana Beatriz Coelho Martins, Nayane Gomes Costa Freitas, Tauane Baessa
Almeida, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: testamento vital, regulamentação, direito fundamental, cumprimento.

Introdução: O Testamento Vital é um documento que apresenta os procedimentos que uma
pessoa deseja ou não se submeter diante de uma doença incurável e terminal. O instrumento visa
assegurar a autonomia do indivíduo sobre o próprio corpo até o fim da vida. Embora recomendado
pelo Conselho Federal de Medicina, o Testamento Vital não se encontra presente nas leis nacionais,
então, o objeto do presente trabalho é discutir se a ausência de norma específica prejudica o seu
cumprimento. Objetivo: Analisar se a falta de legislação específica sobre o Testamento Vital pode
ser um empecilho ao seu cumprimento. Metodologia: Pesquisa qualitativa, revisão bibliográfica.
Resultados: A possibilidade de realização do Testamento Vital encontra-se definida apenas na
Resolução nº 1995/2012 do CFM, que não possui poder vinculativo amplo e irrestrito, servindo
apenas como orientação aos profissionais da medicina. Atualmente, o TV consta-se no PL nº
5559/2016, mas ainda não foi votado. Todavia, a CF traz o dever de respeito às liberdades individuais
e à vida, desde que em consonância com a dignidade humana. Ademais, o CC traz em seu artigo
15 que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou
intervenção cirúrgica. Assim, a CF bem como as leis infraconstitucionais, embora não tratem sobre
o TV de modo expresso, coadunam-se no sentido de preservação da autonomia sobre o próprio
corpo como forma de garantir a dignidade humana. Conclusão: Conclui-se que, embora não
exista expressamente a determinação legal sobre o Testamento Vital, os princípios constitucionais
e as determinações infraconstitucionais corroboram a necessidade de preservação da autonomia
humana até o momento da morte. Portanto, mesmo não havendo a expressa determinação legal,
o TV deve ser sim observado e cumprido pelos profissionais da saúde. Apoio: UNIVALE
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ST 28. Desastres naturais e
Tecnológicos: convivência com o
risco.

Proponentes: Hernani Ciro Santana, Renata Bernardes Faria Campos

Ementa: Essa proposta busca o diálogo entre acadêmicos com a pretensão de ampliar o
entendimento da complexidade da percepção, gestão e comunicação dos riscos ambientais e
tecnológicos.
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Riscos e danos no contexto da
mineração: uma análise das
publicações acerca do tema na
última década
Francislene Michelle Dias, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria
Campos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mineração, danos, riscos

Introdução: O processo de gestão de risco na atividade minerária é uma ação de grande
relevância econômica, social e ambiental. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo,
mapear a produção científica sobre riscos e danos no contexto da mineração. Metodologia:
Para isso, foi feita uma busca sistemática de textos disponíveis no portal de periódicos da Capes,
delimitando “mineração” como assunto e “risco* OR dano*” como palavras chave. Foram filtrados
somente artigos revisados por pares no período entre 2009 a 2019. Em seguida os artigos foram
lidos, fichados e agrupados por tipo de abordagem. Foram encontrados 27 artigos, seis deles
têm como foco a saúde e dados epidemiológicos, dez artigos não têm a temática mapeada como
foco central, e estão relacionados a questões de saúde humana ou assuntos técnicos da área
da mineração. Resultados: Assim, os artigos demonstram o gerenciamento de segurança e dos
riscos como uma necessidade urgente para mitigar possíveis impactos ambientais da mineração.
Pode-se dizer que apesar de não trazerem dados factuais de risco ou possibilidade de acidentes,
os artigos encontrados apontam para riscos iminentes que podem afetar comunidades que vivem
no entorno da atividade de extração minerária. As áreas em que existem este tipo de ação, podem
ao mesmo tempo, trazer danos ao ambiente, bem como às pessoas. Conclusão: A produção
encontrada evidencia a necessidade de se discutir os riscos e danos associados ao processo
minerário em um contexto interdisciplinar permitindo uma visão integrada das implicações da
mineração. Esta temática traz importantes discussões, bem como reflexões acerca de desastres,
acidentes e rompimento de barragens. A produção intelectual integrada, possui uma proposta
que agrega ao tema uma amplitude, uma vez que possui áreas diversas, que propõem a mesma
discussão. Apoio: CAPES
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A ligação entre o desenho das
cidades mineiras e as enchentes
urbanas
Pollyana Candido da Silva, Renata Bernardes Faria Campos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: desenho arquitetônico, rios, inundações.

Introdução: Desde as primeiras civilizações, cidades se formaram em torno ou em função de
rios, devido às vantagens que a aproximação com os seus leitos fornece. Entre elas, a facilidade
de transporte, a agricultura, pecuária e consumo humano. Isso não foi diferente com as cidades
brasileiras, cuja maior parte se estruturou nas proximidades de rios Objetivo: Este trabalho
correlaciona, de forma sintética, os rios e os desenhos das cidades mineiras para compreender
cheias anuais que atingem áreas urbanas. Metodologia: O presente estudo, de cunho bibliográfico,
fundamenta-se em um breve contexto histórico sobre o surgimento das cidades. Resultados:
Minas Gerais teve o seu povoamento determinado pela exploração do ouro que era encontrado às
margens do leito de rios e riachos, fazendo com que regiões ribeirinhas se tornassem importantes
centros econômicos e se desenvolvessem rapidamente. Ocupações sem planejamento
acarretaram problemas a médio e longo prazo que atingem diretamente a sociedade. Dentre
eles o agravamento de enchentes e inundações, fenômenos naturais que têm se intensificado,
com a rápida e desordenada expansão urbana. Ao longo do tempo, a falta de planejamento tem
convertido áreas alagáveis em ambientes construídos com solo impermeabilizado, aumentando
a magnitude, duração e danos causados pelas cheias naturais. Conclusão: A arquitetura e o
urbanismo são um grande aliado na redução dos danos causados pelas enchentes, que serão
inclusive de menor magnitude e duração se a conservação de áreas verdes, permeabilidade dos
solos, projetos de lagos e piscinas naturais for priorizado nos processos de expansão urbana,
além do afastamento entre o leito dos rios e as edificações, evitando ocupações área derenantes
estabelecido pelo código de ocupação do uso do solo das cidades, implica em projetos urbanísticos
e de infraestrutura para torna Apoio: UNIVALE

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

773

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Natureza como Sujeito de
Direitos: caso colombiano do rio
Atrato e as implicações dessa
questão no Brasil
Iesmy Elisa Gomes Mifarreg, Haruf Salmen Espindola (Orientador), Lissandra Lopes Coelho Rocha
(Coorientador), Diego Jeangregorio Martins Guimaraes (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: rio atrato, rio doce, sujeito de direitos, colômbia, acordão t-622/16

Introdução: Na Colômbia, os impactos da mineração de larga escala no rio Atrato foram considerados
graves violações ambientais, motivando o instituto Tierra Digna a propor ação de tutela, no qual
solicitou que o rio fosse considerado sujeito de direitos. No Brasil, a Associação Pachamama, na
condição de representante do rio Doce, propôs ação semelhante e com os mesmos argumentos da
demanda colombiana, requereu o reconhecimento do rio Doce como sujeito de direitos. Objetivo:
Identificar os processos políticos e sociais em torno no caso do rio Atrato na Colômbia, as soluções
jurídicas encontradas e quais seriam as implicações da aplicação dessas questões no Brasil.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica e análise documental. Resultados: A Corte Constitucional
da Colômbia, através do acórdão T-622/2016 reconheceu o rio Atrato como sujeito de direitos e
condenou o poder público a uma série de sanções pela omissão com relação a proteção do rio.
No Brasil, o processo que pleiteava o reconhecimento do rio Doce como um sujeito de direitos foi
extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. O Brasil e a Colômbia possuem diversas
similitudes nos cenários fáticos e jurídicos: ambos os rios são vítimas de graves violações por
causa dos impactos da mineração; ambos dos países possuem constituições promulgadas na
mesma década e que preveem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A decisão
colombiana trouxe uma importante mudança de paradigma com relação à natureza, passando de
uma perspectiva antropocêntrica para uma ecocêntrica. No Brasil, o reconhecimento da natureza
como sujeito de direitos exigiria uma mudança constitucional. Conclusão: Para que possa haver
um avanço no sentido da proteção do meio ambiente, é preciso superar o antropocentrismo ainda
enraizado nas legislações.
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ST 29. Autoritarismo e Sistema de
Justiça Criminal

Proponentes: Felipe Miranda dos Santos, Guilherme Dutra Marinho Cabral

Ementa: A legislação penal e processual penal vigente possui suas bases dogmáticas e
axiológicas orientadas por uma estrutura autoritária de poder, a qual moldou as instituições e os
sujeitos que atuam no sistema de justiça criminal. O restabelecimento do pacto democrático pela
Constituição de 1988 passou a exigir uma filtragem constitucional e convencional dos institutos
penais e processuais penais, bem como uma nova mentalidade dos atores que operam no
âmbito do sistema de justiça criminal. Assim, pretende-se investigar a conformação de institutos,
instituições e categorias, dogmática e sócio-políticas aos valores consagrados pela nova ordem
constitucional. As modernas tendências da teoria do delito, a construção de uma dogmática
orientada a tutela penal da atividade econômica, antecipação da tutela penal nos crimes de
perigo, criminalidade organizada, corrupção na esfera pública, os processos de criminalização
na sociedade contemporânea, encarceramento em massa, novos bem jurídicos objeto de tutela
penal, criminalização da pobreza, poder configurador, as bases teórico-metodológicas do processo
penal acusatório, a expansão de mecanismos de negociação penal, as modernas técnicas de
investigação criminal, a construção de standards probatórios para enfrentamento do decisionismo,
a garantia da imparcialidade do julgador, a superação da ideologia de defesa social por um modelo
compromissado com a tutela das liberdades da parte débil, constituem algumas das possibilidades
de abordagem.
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Luta Antimanicomial e Lei da
Reforma Psiquiáttrica
Allan Goncalves Soares, Luciano José dos Santos Junior, Guilherme Dutra Marinho Cabral
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: luta antimanicomial; reforma psiquiátrica; doente mental; lei 10.216/01.

Introdução: As instituições manicomiais, criadas com o fim declarado de cuidar dos detentores
de sofrimentos psíquicos, materializam um controle social e perpetuam as relações de poder;
internações feitas em espaços insalubres, maus-tratos aos pacientes e preconceito social eram
situações corriqueiras que endossam tais funções ocultas. Após muitas lutas pela história, no Brasil,
surge a primeira norma que preconiza as condições mínimas e indispensáveis para a internação
em 2001, a Lei 10.216. Em 2019, foi apresentada à Nota Técnica Nº 11 com o objetivo de esclarecer
as mudanças na Política Nacional de Saúde Mentas e nas diretrizes da Política Nacional sobre
Drogas. A Nota Técnica N°11 veio como “Nova” reforma psiquiátrica, abordando diversos assuntos,
com objetivo geral de compreender as estratégias adotadas pelo Brasil organizando o tratamento
e a assistência aos pacientes e seus familiares na área da Saúde Mental. Objetivo: Analisar e
compreender a prática da internação psiquiátrica no território brasileiro e as consequências de sua
aplicação. Metodologia: Revisão bibliográfica qualitativa de leis, doutrinas, notas técnicas, artigos,
notícias, produções cinematográficas e documentais. Resultados: Os doentes mentais ainda
são discriminados, completamente segregados – fator que agrava ainda mais a situação, alvo
de abusos, arbitrariedades e reféns de uma mentalidade ainda retrógrada e arcaica. Conclusão:
Deste modo, conclui-se que a “nova” reforma psiquiátrica tem como cerne a não concessão do
princípio constitucional mor, isto é, a dignidade da pessoa humana em grupos sociais atingidos
por doenças mentais; é perceptível que a reforma busca a não subordinação da parcela social
supracitada aos controles sociais que foram impostos.
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Os limites entre a
discricionariedade e a
arbitrariedade
Emerson Alves dos Santos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: senso de justiça, direitos fundamentais, limites impostos.

Introdução: Nossa legislação adota o método trifásico na aplicação da pena. É tarefa constante
do direito a conciliação de leis que promovam senso de justiça, mas que resguardem os direitos
fundamentais. Objetivo: O trabalho visa discorrer sobre a redução do poder punitivo, utilizando o
controle de racionalidade no processo de dosimetria da pena. Metodologia: Os dados presentes
foram adquiridos através de uma abordagem qualitativa descritiva. Resultados: O juiz penal
é livre, dentro dos limites devidos pela lei, para formar a sua convicção no caso concreto.
Porém, essa discricionariedade não é absoluta e deve-se respeitar princípios de razoabilidade,
legalidade, moralidade e motivação. Pesquisadores da UFPR concluíram que magistrados
paranaenses julgam mais baseados em critérios pessoais extraídos do caso concreto do que
na teoria. Conclusão: O juiz penal é livre, dentro dos limites impostos pela lei, para formar a
sua convicção no caso concreto. Entretanto,essa discricionariedade não é absoluta e deve-se
respeitar princípios de razoabilidade,legalidade,moralidade e motivação - este último com expresso
fundamento no ART.93,inciso IX da CF/88 - ou seja,todas as decisões do judiciário precisam ser
fundamentadas,como forma de evitar atos arbitrários pelo juiz.Pesquisadores da UFPR concluíram
que magistrados paranaenses julgam mais baseados em critérios pessoais extraídos do caso
concreto do que na teoria.O conflito se estabelece no exercício do corporativismo, tão presente
na administração pública.Uma prática antidemocrática, porém sutil,que fortalece o poder punitivo.
Apoio: UNIVALE
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A inconstitucionalidade da
internação psiquiátrica no Brasil
Ana Clara Damascena Leonardo, Júlia Duarte Viegas Lage, Mirna Gabriela Ribeiro, Guilherme
Dutra Marinho Cabral (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: inconstitucionalidade, medida de segurança, brasil.

Introdução: A medida de segurança, consequência jurídica destinada aos inimputáveis ou
fronteiriços que praticam um ilícito penal, tem seus ideários basilares presentes no Decreto Lei
nº 2848 de 1940; no entanto, nota-se, na realidade, a existência de uma realidade muito aquém
do que é proposto, uma vez que as arbitrariedades cometidas maculam direitos e garantias
fundamentais presentes no texto constitucional; vícios esses que devem ser expostos e sanados.
Objetivo: Analisar e compreender a inconstitucionalidade do instituto de medida de segurança
no território brasileiro, por violação a diversos princípios constitucionais. Metodologia: Revisão
bibliográfica qualitativa de leis, doutrinas, notas técnicas, artigos científicos, notícias, produções
cinematográficas e documentários. Resultados: De acordo com os estudos e análises feitas, é
brutalmente aparente a deturpação aos princípios previstos na Carta Magna brasileira, sendo
esses: a pena não perpétua; individualização da sanção penal, resguardada pela omissão legal
existente; da dignidade física, mental, sexual e violação ao princípio aristotélico, isto é, da igualdade
material, no que tange à proteção aos doentes mentais condenados. Conclusão: Destarte,
conclui-se que a violação escancarada das concepções prioritárias, conexas, em sua essência,
por serem manifestações do princípio mor defendido pela Constituição Federal de 1988: dignidade
da pessoa humana, revelam o cenário de marginalização e descaso ante os sujeitos do polo
ativo nos ilícitos penais, isto é: detentores de sofrimento psíquico ou mental; essa visão negativa
perpetua a ocorrência de ações irregulares e ilegítimas, acentua, cada vez mais, desigualdades e,
consequentemente, ignomínias arcaicas.
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Bio-necropolítica: uma
interseccionalidade entre o
habitar e a privação dos corpos
Iasminne Rodrigues Pereira, Iaminne Rodrigues Pereira, Imoyra Rodrigues dos Santos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: neocolonialismo, biopoder, espaço-lar, reclusão domiciliar

Introdução: Historicamente, as raízes do colonialismo estrutural e excludente refletem na
contemporaneidade. Ao reportar, para o cenário macrourbano social atual mais o pandêmico,
em específico, nos territórios vulneráveis evidenciam-se, a violação dos direitos à: vida, saúde,
cidade, educação, moradia, a liberdade, dentre outros. Dito isso, os conceitos sobre biopoder,
bio-necro política desvelam a soberania engendrada pela legitimidade do controle dos corpos por
meio da correção biológica, os elegíveis para a morte, os desvalidos e os inelutáveis. Ademais, a
residência como um “novo morar”, reinventa e impõe o habitar nesse microterritório para: o trabalho,
o lazer e a educação; recria espaços de reclusão/domesticação dos corpos no seu espaço-lar.
Objetivo: Analisar sistematicamente o “novo morar” e a intersecção com a reclusão dos corpos,
frente à dialética da bio-necropolítica. Metodologia: Foi adotada a pesquisa bibliográfica de cunho
qualitativo, de abordagem empírica e fenomenológica, que perpassa pela interdisciplinaridade.
Resultados: Depreende-se que o novo cenário apenas evidenciou as discrepâncias que já são
enfrentadas pelos territórios de aglomeração/exclusão, que arregimenta o próprio discurso estatal
necropolítico, racionalizado na sua totalidade, fortalecendo assim a sua pior faceta. Surge, portanto,
a ressignificação forjada do morar, reforça-se a precarização de infraestrutura, salubridade e
habitabilidade, somadas à higiene necessária para o enfrentamento da pandemia. Conclusão:
Desse modo, o sistema necropolítico é retroalimentado pela seletividade da morte, e assim, as
privações e a produção da docilidade dos corpos na privação domiciliar assumem novas facetas
na multigeometria do poder na era da neoglobalização.
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Interpretação conforme meu
desejo: manifestações de atos
autoritários na interpretação
constitucional
Schinyder Exupery Cardozo, Eunice Maria Nazarethe Nonato(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: liberdade de expressão, notícias falsas, autoritarismo, interpretação conforme

Introdução: O presente trabalho busca investigar uma possível disputa de poder na interpretação
das normas constitucionais, cujo objeto-desejo, na referida interpretação, é tentar enquadrar atos
autoritários ao modelo constitucional. O que poderíamos chamar de “interpretação conforme
meu desejo”, fazendo alusão ao princípio constitucional da interpretação conforme, norteador na
interpretação da Constituição em um Estado de Direito. Objetivo: Analisar o contexto jurídico
e jurisprudencial em que atos autoritários, especificamente a divulgação de notícias falsas, que
não possuem amparo Constitucional, são alocados no princípio constitucional da liberdade de
expressão. Verificar na jurisprudência e doutrina, manifestações de desejo pessoal do operador
do direito para revestir de constitucionalidade ato autoritário. Metodologia: qualitativa, utilizando a
abordagem hermenêutica dialética sob o método jurídico ou hermenêutico clássico constitucional,
com orientação pelo princípio da unidade da Constituição.A investigação terá como objeto
posicionamentos, seja em julgados do Poder Judiciário, seja em artigos, em que o autor insere
uma interpretação para um ato autoritário, no caso notícias falsas, afirmando tratar-se de liberdade
de manifestação de pensamento. Resultados: o trabalho aponta que há uma grande significativa
parcela de operadores do direito, além de autoridades do Legislativo e Executivo, sobretudo
ligados a partidos políticos, divulgando notícias falsas sob o pretexto de liberdade de expressão,
dando uma interpretação conforme o seu desejo à Carta Constituinte. Conclusão: a divulgação
de notícias falsas não se confunde com liberdade de expressão e precisa ser coibida, sob pena de
naturalização do autoritarismo. Conclui, por fim, que o Estado Democrático de Direito exige maior
rigidez às garantias constitucionais. Apoio: UNIVALE
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ST 30. O Supremo Tribunal
Federal e a Proteção dos Direitos
Fundamentais

Proponentes: Felipe Miranda dos Santos, Guilherme Dutra Marinho Cabral, Islane Archanjo Rocha,
Fernanda Teixeira Saches Procopio, Diego Jeangregorio Martins Guimaraes, Sara Edwirgens
Barros Silva, André Rodrigues Santos, Helberty Vinicios Coelho, Thais Aldred Iasbik de Aquino
Ementa: A transição política que culminou com a elaboração da atual Constituição Federal de
1988 acomodou no processo constituinte as diversas forças políticas existentes na sociedade,
com a aspiração de que o novo texto constitucional a ser construído fosse largamente pródigo
em legitimação e direitos. A difícil tarefa de conciliar pensamentos liberais e sociais – e suas
variadas vertentes – passaram exigir do Supremo Tribunal Federal um protagonismo ainda não
experimentado na história constitucional brasileira. Em tema de direitos fundamentais, o STF
coleciona decisões – históricas e polêmicas – importantes que permeiam os vários ramos do
direito – civil, penal, processual, trabalhista, administrativo, constitucional, e que para além de mera
solução de conflitos entre particulares, também redefiniu o rumo das relações entre particulares, e
entre estes e o Estado. Assim, pretende-se investigar os impactos das decisões do STF em tema
de direitos fundamentais. A constitucionalização do direito privado, a eficácia horizontal dos direitos
fundamentais nas relações entre particulares, a redefinição da idéia de supremacia do interesse
público sobre o privado, a vinculação do administrador público à Constituição, o aperfeiçoamento
de marcos regulatórios da atividade econômica e empresarial, o impacto das novas tecnologias, o
processo eletrônico, a inteligência artificial, as modernas formas de trabalho e o efeito globalizante,
constituem algumas das possibilidades de abordagem.
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Prisão após condenação em
segunda instância: análise
crítica acerca da interpretação
literal e isolada da presunção de
inocência
Emely Mara Pereira Pessoa

Palavras-chave: prisão, presunção de inocência, interpretação literal, princípios.

Introdução: Em segunda instância a sentença condenatória restará confirmada. Importa dizer,
pois embora inadmitida a execução antecipada da pena, eventuais recursos às instâncias
extraordinárias têm âmbito de cognição estrito à matéria de direito. Objetivo: Diante do alcance
conferido à presunção de inocência no caso em comento, o qual produziu efeitos erga omnes,
objetiva-se com o presente realizar uma análise crítica acerca da interpretação literal e isolada do
referido princípio. Metodologia: Em análise à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
– STF, no bojo das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 43, 44 e 54, verificouse que o princípio da presunção de inocência foi literal e isoladamente interpretado, de modo
que o trânsito em julgado prescrito pela norma em questão, contida no art. 5º, inciso LVII, da
Constituição Brasileira, significou pressuposto para a prisão após condenação em segunda
instância. Resultados: Quando da condenação do réu em segunda instância, princípios como a
ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, foram observados para a construção da
certeza acerca da materialidade e autoria do delito, razão pela qual, a partir deste ponto, não há
mais se falar em rediscussão de fatos e provas pelas instâncias extraordinárias. Ademais, nem
mesmo diplomas internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tratam o trânsito em julgado como se pressuposto à
prisão fosse. Conclusão: A contrassenso do estabelecido pelo atual entendimento, o que, de fato,
é necessário a qualquer tipo de prisão imposta pelo regime jurídico brasileiro é a ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, e não o trânsito em julgado, consoante se
infere do prescrito no art. 5º, inciso LXI, da Magna Carta.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

O direito de ação e os direitos
fundamentais
Ana Letícia Alves Dias

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: direito de ação, direitos fundamentais, jurisdição.

Introdução: Por Direitos Fundamentais, entende-se aqueles que o Estado reconhece e positiva
como essenciais à população, ou seja, garantias de acessos para todos, objetivando o convívio
social justo e efetivo. O Estado contrai para si a legitimidade de regular o processo e julgar e os
litígios existentes, quando acionado. A Ação é o instrumento capaz de retirar a inércia da jurisdição,
logo, iniciando a solicitação de tutela ao Estado. Objetivo: Relacionar o Direito de Ação com os
Direitos Fundamentais. Metodologia: Utilizou-se de acervo doutrinário para construir conceitos,
bem como pesquisa de decisões de caráter público e, por fim, a análise de artigos positivados.
Resultados: Tendo que o Estado é responsável pelo julgamento, a Ação é a inicial para este acesso
e o conceito de justiça remete a equidade e não discriminação, é necessário garantir que todos
possuam o direito de requerer a apreciação e solução de seu litígio. Nossa Constituição Federal, traz
em seu artigo 5º, XXXIV e XXXV, a positivação do Direito de Ação, o confirmando como um Direito
Fundamental. Equivocado seria interpretar a liberdade do acesso à justiça simplesmente como
uma regulação ou processo que evita a autotutela, permite gratuidade em serviços ou resolução
do conflito, pois sua importância ultrapassa o limite prático, sendo indispensável para a eficiência
do Estado Democrático de Direito e para a manutenção das relações sociais da população, que
conhece, pratica e busca por seus direitos. Conclusão: Impossível pensar em democratismo se
o Estado não permite a seu povo o direito de uma justa resolução de seus conflitos. O conceito
de “Fundamentais”, no art. 5º da CF, não é somente para definir os serviços garantidos a todos,
mas também para estabelecer que estes são essenciais para existência da democracia. Apoio:
UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

O princípio da função social da
empresa e o critério normativo de
verificação da falência
Alessandra Rodrigues Ortega, Henry Starling, Clara Raiza Leal Souza, Caio Henrique Nunes
Freitas

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: atos de falência, impactos, empresa

Introdução: No estudo do Direito Empresarial, nota-se, em matéria falimentar, que os pressupostos
para verificação da falência são pautados em critérios meramente normativos, previstos no artigo
94 da lei 11101/05. Diante disso, questiona-se quais impactos que podem ocorrer sobre a empresa
e sua função social em virtude da adoção desses preceitos objetivos, que não se baseiam numa
análise concreta da situação da empresa para decretação da falência. Objetivo: Determinar
alguns impactos que a empresa e sua função social podem enfrentar em razão dos pressupostos,
impontualidade injustificada e atos de falência Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa e o
procedimento metodológico foi revisão bibliográfica, com análise doutrinaria da legislação e estudo
de caso. Resultados: Delimitação dos procedimentos para a decretação da falência, já que o
antigo decreto-lei permitia que titulares de créditos inexpressivos (inferiores a 40 salários-mínimos)
ameaçassem a empresa como meio coercitivo para o pagamento, o que prejudicava o exercício da
empresa e paralelamente de sua função social; e outro impacto é a diminuição do caráter punitivo da
falência, priorizando a recuperação da empresa e a preservação de sua função social. Conclusão:
Concluímos que em alguns aspectos, agir em consonância com esses critérios, pode ocasionar
o reconhecimento da falência de uma empresa ainda que inexista materialidade falimentar, o que
reflete em impactos negativos na função social. Entretanto, destaca-se a necessidade, preocupação
da nova lei em positivar, impor um critério objetivo e em alguns aspectos de ratificar o princípio da
função social. Apoio: UNIVALE
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Os Direitos da Cidadania no
exercício efetivo e amplo dos
Direitos Humanos nacionais e
internacionais assegurados
Andyara Gomes Caldas

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: cidadania; direito humano internacional, direito fundamental.

Introdução: O Direito Internacional dos Direitos Humanos redefiniu o próprio conceito de cidadania.
No âmbito brasileiro, os Direitos Humanos Internacional aprimoram a proteção dos direitos adquiridos
nacionalmente no texto constitucional. É através desse assunto que paira a presente pesquisa,
qual é, o direito da cidadania envolvendo o exercício amplo dos Direitos Humanos nacionalmente
e internacionalmente assegurados. Objetivo: Analisar se é correto afirmar que a realização plena,
não apenas parcial, dos direitos da cidadania, envolve o exercício efetivo e amplo dos direitos
humanos nacional e internacionalmente assegurados. Metodologia: A realização da pesquisa
foi em artigos publicados e em cadernos sistematizados virtualmente, realizada no período de
21/04/2020 a 26/04/2020. Após, a conclusão do objetivo. Resultados: Com os resultados obtidos
até o momento, conclui-se que o texto constitucional estabelece um regime jurídico protetivo aos
Direitos Humanos que ao mesmo instante torna-se preceito indispensável para reger o Brasil no
cenário internacional e, além disso, é tratado como tema central da Carta Magna (1988). Assim, as
normas Constitucionais, principalmente as que tratam de direitos fundamentais, vem para fortificar
o alcance interpretativo e dessa forma, expandir o exercício efetivo e amplo dos Direitos Humanos,
nacional e internacionalmente garantidos. Conclusão: Conclui-se que a realização plena e não
parcial dos direitos da cidadania envolve o exercício efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional
e internacionalmente assegurados. O sistema internacional veio como uma garantia suplementar
de proteção e controle internacional, ele é acionável quando o Estado se mostra falho ou omisso
em impor os direitos fundamentais. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Diretivas antecipadas de vontade
André Martins Souza, Carlos Eduardo Moraes de Oliveira, Ricardo Moreira Maia, Thiara Ribeiro
Pinheiro, Jackson Freire Rocha

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: testamento vital, biodireito, autonomia da vontade.

Introdução: O Testamento Vital, principal modalidade das Diretivas Antecipadas de Vontade, que
apesar de inexistir Lei regulamentar específica, é uma realidade no âmbito do Biodireito brasileiro
frente a Resolução n° 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina, que disciplina a conduta
médica, suprindo assim, dentro da sua devida competência, a falta de regulamentação jurídica.
Objetivo: Verificar a viabilidade de regulamentação do Testamento Vital em nosso Ordenamento
Jurídico. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica. Resultados: Sob a égide
dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, expresso no art. 1°, III da CF/88 e Princípio da
Autonomia da Vontade do Código Civil, fundamenta-se a essência do Testamento Vital, manifestado
em documento autêntico, formal e solene, previamente oficializado na declaração de vontade do
paciente, que nele externa seu desejo delimitando as condições do tratamento de doença terminal.
Neste sentido, a resolução n° 1.995/12, apresenta um paradigma de conduta entre o médico e
o paciente testador, haja vista que a Lei não tipifica a materialidade do Testamento Vital. Nesse
diapasão, na omissão de uma Lei específica que regulamenta a matéria, deve-se considerar, com
a mesma relevância, peso e sentido jurídico: aDignidade da Pessoa Humana e o direito a uma
morte digna, direito previsto no art. 15, do C. Civil, nos arts. 22 e 24 do Novo Código e Ética
Médica, e no art. 22 da Resolução n° 1.995/12, portanto, o direito à morte digna está diretamente
ligada à garantia de uma vida digna. Conclusão: A não regulamentação do Testamento Vital é uma
violação, um desrespeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ao reconhecimento da
vulnerabilidade e da individualidade de cada paciente em seus últimos momentos de vida.
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Externalidades negativas
Ana Luiza Alves Gomes, Fernanda Cristina Pereira, Gabriel Alexandre Gomes, Helberty Vinicios
Coelho (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: externalidade, externalidade negativa, atividade empresarial

Introdução: As externalidades são efeitos sociais produzidos por um agente econômico, que
afeta pessoas que não estão diretamente envolvidas, podendo ter consequências positivas ou
negativas. Um exemplo de externalidade positiva são as organizações sociais como as Não
Governamentais (ONG’s) e as Associações. Já externalidade negativa pode ser exemplificada
através de uma fábrica que polui o ar e prejudica toda a comunidade próxima. Objetivo: Identificar
quais são as externalidades negativas das atividades empresariais dos estabelecimentos que
utilizam as calçadas. Metodologia: Foi utilizado a pesquisa bibliográfica por meio de consultas
qualitativas em obras nacionais. Resultados: Observou-se através da pesquisa, que quando o
efeito da externalidade for negativa, causará prejuízo à sociedade, gerando custo ao invés de
lucro. Em Governador Valadares, o uso de mesas e cadeiras nas calçadas é permitido, mediante
licença prévia do Município e pagamento de tarifa, segundo artigo 1º do Decreto nº 7.582, de 20
de Dezembro de 2002. O problema acontece quando os estabelecimentos abusam do direito que
possuem, prejudicando a comunidade próxima com uma possível poluição sonora causada por
som e algazarra, sendo um problema que atinge a saúde e a esfera dos direitos difusos. Conforme
estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde, alguns dos possíveis danos causados pela
exposição a ruídos são perda de audição e concentração, além de prejudicar o sono e causar
estresse. Conclusão: Conclui-se que um estabelecimento empresarial que produz efeitos sociais
negativos, afeta a coletividade, gerando conflitos. O ruído ambiental produz danos à saúde, à
qualidade de vida, afeta o equilíbrio ambiental, causando lesões irreversíveis, dependendo da
intensidade. Apoio: UNIVALE
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

O constitucionalismo simbólico e
a Constituição de 1988: a utopia
da efetividade constitucional
Daniel Álefe Gouvêia de Mello, Karinne Vieira Rodrigues

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: constitucionalismo simbólico; constituição da república federativa do brasil;
legislação-simbólica; legislação-álibi; efetividade constitucional.

Introdução: Organizada em um sistema de normas jurídicas, a Constituição tem como conteúdo
material: instituir o Estado, estruturar o exercício do poder político, estabelecer direitos fundamentais
e traçar fins a serem alcançados. No entanto, por ser condicionada historicamente pela realidade
sociopolítica, ela deve refletir tanto os anseios populares, como a solução dos problemas que
assolam a sociedade. Objetivo: Analisar o constante descompasso entre os valores constitucionais,
positivados na Constituição de 1988, e a realidade social na qual são vigentes. Abordar o sentido
sociológico da Constituição, a dualidade constitucional manifesta na eficácia e na efetividade
das normas programáticas e o simbolismo constitucional, além de suas implicações sociais.
Propor a via participativa na tomada de decisões nas instâncias sociopolíticas. Metodologia: O
presente estudo utilizou diversas literaturas jurídicas e sociais, revisitando as doutrinas brasileiras,
para entender a desarmonia existente entre as promessas constitucionais e a realidade social,
econômica e política do Brasil. Resultados: Tanto a ineficácia dos preceitos constitucionais
(falta de concretização normativa do texto legal), como a inefetividade deles (a não realização da
finalidade da lei), podem levar à desconfiança pública no sistema político e nos agentes estatais:
uma frustação da sociedade tanto pela não realização dos objetivos constitucionais quanto pelo
descaso dos agentes públicos com a garantia das expectativas normativas. Conclusão: A
atuação da sociedade civil-organizada é de mister importância nesse processo de combate às
desigualdades sociais. Os fatores reais de poder tendem a se perpetuar sem essa cooperação
popular no intuito de transformar essa realidade.
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Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Descriminalização das drogas
Arthur Cavalcante Silva, Paulo Rodrigues Sakon, Rebeca da Silva Oliveira, Fernando Coelho de
Sena

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: maconha, legalização, guerra às drogas

Introdução: O Direito em geral se afigura como um meio de regulação do meio social. Assim, com
a evolução social nasce a necessidade do movimento constante deevolução normativa. No âmbito
do Direito Penal, muitos dos comportamentos que eram vistos com alto grau de reprovabilidade,
em virtude de uma moral subjetiva da sociedade, passam, em virtude da evolução a serem vistos
como fatos sociais que acontecem naturalmente. Um ponto que merece destaque neste diapasão
trata-se da descriminalização do uso e comércio de drogas, em especial a maconha. Objetivo:
Identificar a interpretação atual dada à descriminalização das drogas nos tribunais, trazendo a
relevância jurídica, social. Metodologia: Trata-se estudo feito através pesquisa qualitativa em
artigos científicos relacionados ao tema. Resultados: Após a pesquisa sobre a descriminalização
das drogas, verificou-se que vem progressivamente formando o entendimento de que se faz
necessário o reconhecimento da aplicabilidade do princípio da proporcionalidade. Constatou-se
também que o STF entende que o uso de drogas se afigura como medida ligada à intimidade
e à vida privada, direito fundamental constitucionalmente garantido, e que não pode ser violado
pela atuação estatal. Conclusão: A política de enfrentamento das drogas por meio de ações
de natureza penal não surtiu o resultado esperado. A proibição do comércio de substâncias
entorpecentes favoreceu o estabelecimento do narcotráfico, tendo pouco ou nenhum resultado
prático na diminuição da dependência química. Tendo em vista que o uso e comércio de drogas
é entendido como um crime abstrato, entende-se que não é proporcional a intervenção estatal na
esfera jurídica particular, diminuindo-lhe a intimidade e a capacidade de autodeterminação. Apoio:
UNIVALE
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Decretação de falência e seus
aspectos negativos
Felipe Rocha Mascarenhas

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: dignidade, empresa, emprego, renda, instrumento

Introdução: As empresas são objeto de extrema importância para sociedade, uma vez que que
cumpre uma função social, geração de emprego, renda tributária, movimentação econômica e
consequentemente a efetivação da dignidade da pessoa humana, pois é daí que sai o sustento
das famílias e o orçamento dos programas sociais de manutenção a saúde, educação, moradia
e etc. A decretação de falência de uma empresa conduz a prejuízos, por isso a recuperação
judicial é um instrumento tão importante. Diante o exposto, ressalta-se o questionamento; dado
que a decretação de falência traz inúmeros prejuízos, e a recuperação é de extrema importância,
por que a inexistência de instrumento que regulamente o parcelamento tributário para facilitar a
manutenção das empresas que se encontram em processo de recuperação? Objetivo: Demonstrar
a necessidade de alteração para os procedimentos que visam manter uma empresa ativa, da
perspectiva que esta é uma engrenagem primordial para manutenção da dignidade das pessoas.
Metodologia: Os levantamentos e apurações, tiveram como metodologia o estudo de doutrinas,
artigos, e códigos que versem sobre o assunto. Resultados: A dignidade da pessoa humana é
um mínimo existencial, dever do estado a garantir, o meio de alcançar isso não é tão somente
através de programas sociais, mas através de um construído bem mais amplo, contudo, não vemos
processos e ações suficientes para efetivação destes, a comprovações disso é a falta legislação
que verse sobre parcelamento tributário na recuperação Judicial. Conclusão: Conclui-se que a
decretação de falência é um prejuízo inestimado, que existe a necessidade de um cuidado para
com estas organizações ressaltando a necessidade de compromisso e dedicação dos poderes na
criação e manutenção de leis que venham estimular, manter, proteger, e proporcionar criação de
novas empresas. Apoio: UNIVALE
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Diferença entre concurso
de pessoas e os delitos de
associação criminosa e
organização criminosa no Direito
Penal brasileiro
André Luiz do Vale Silva, Ronald Amaral Junior (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: concurso de pessoas, associação criminosa, organização criminosa,
diferenciação, métodos.

Introdução: É muito comum haver uma confusão entre os institutos em epígrafe desse trabalho.
Não obstante, há diversas formas de compreender a diferença entre estes três termos. Acerca
da divergência dessas conceituações, paira o objetivo do nosso trabalho, podendo ser ele, os
conflitos gerados e os métodos utilizados para a sua diferenciação, sendo o mesmo abrangido de
forma sintética e didática. Objetivo: Identificar quais são os critérios atualmente utilizados pelo
STF para diferenciar o concurso de pessoas dos crimes de associação criminosa e organização
criminosa. Metodologia: A metodologia utilizada foi a qualitativa de caráter bibliográfico, foram
utilizadas doutrinas, onde se buscou estudos que tivessem analisados casos similares, também
foram analisados os artigos 29 e 228 do Código Penal, e a Lei Nº 12.850/13. Resultados: A
diferenciação dos três institutos se perfaz quando olhamos a quantidade de crimes, quantidade
de membros da empreitada criminosa, estrutura hierárquica, divisão de tarefas e as penas
estabelecidas pelos delitos. A organização criminosa na Lei 12,850/13, tem como elementar do
tipo uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Já a associação criminosa
não contém a necessidade de os agentes estarem reunidos em um sistema estruturalmente
organizado por essas divisões. Concurso de pessoas é considerado uma circunstância agravante
e tem capacidade de qualificar um crime, já os outros tipos, os integrantes estão ligados com o
propósito de cometer vários crimes, o que não ocorre em concurso de pessoas, pois o vínculo
psicológico está voltado para apenas um ilícito penal. Conclusão: Concluímos que para diferenciar
os institutos supracitados, é aconselhado uma análise minuciosa dos verbos nucleares dos tipos
penais, suas exigências e conceituações. Apoio: UNIVALE
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Direito do Trabalho: o contrato
de trabalho intermitente e o valor
social do trabalho
Caio Cesar Souza dos Anjos, Marcos Erly Rolim Junior, Gabriel Melo Siqueira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: trabalho intermitente, função social do trabalho, reforma trabalhista, precarização
do trabalho.

Introdução: Dentre as inúmeras novidades inseridas na Consolidação das Leis do Trabalho, por
meio da Lei nº 13.467/2017, também denominada como reforma trabalhista, promulgada em 13
de julho de 2017 e vigente a partir de 11 de novembro de 2017, diversas inovações e conceitos
foram introduzidos nas relações laborais no Brasil. Evidenciou-se uma nova espécie de contrato
de trabalho, o contrato de trabalho intermitente, que até então não existia na legislação brasileira.
Consiste na prestação de serviços, com subordinação, não é continua, ocorre com alternância de
períodos de prestação de serviços e de inatividade, é determinado por horas, dias ou meses para
todo tipo de atividade. Objetivo: Analisar o contrato de trabalho intermitente, e o valor social que o
mesmo expressa e se suas regras de contratação violam o princípio fundamental do valor social ao
trabalho. Metodologia: A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de Leis, Artigos e trabalho
de conclusão de curso que abordam o tema em questão. O objetivo foi discorrer de forma objetiva
e suscinta, sobre o tema proposto e verificar se as regras de contratação do trabalho intermitente
violam o princípio constitucional do valor social ao trabalho. Resultados: A nova modalidade de
contratação idealizava-se para criar novos postos de trabalho, no entanto, diante dos resultados
insatisfatórios apresentados, o trabalho de contrato intermitente foi duramente criticado e
contestado em âmbito jurídico através de ações diretas de inconstitucionalidade (ADI). Ocorreram
questionamentos de violação aos princípios constitucionais da dignidade humana, valor social do
trabalho e violação do princípio da igualdade. Conclusão: A flexibilização vai de desencontro com
a premissa do direito do trabalho, “in dúbio pro operario”, a qual protege o empregado, parte mais
frágil da relação. Apoio: UNIVALE
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Administração das provas pelo
julgador
Daniel Damaso Toledo, Aureni Francisca Teixeira, Denise Ricardo Santos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: sistema acusatório, processo penal, imparcialidade do juiz, provas.

Introdução: No tocante ao processo penal não se pode desprezar os sistemas processuais,
sendo eles, acusatório e inquisitório. O sistema processual brasileiro é considerado pela doutrina
misto, visto que o ordenamento vigente possui fortes características de ambos sistemas. À vista
disso, a presente pesquisa tem como ponto principal tratar sobre os reflexos no processo penal
quando a figura do julgador se torna gestor das provas, em análise conjunta ao sistema acusatório.
Objetivo: Avaliar os reflexos da administração das provas pelo julgador no processo penal.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica (doutrina). Resultados: Após análise é possível afirmar que
a administração das provas pelo julgador e o sistema acusatório estão em lados opostos, uma
vez que é princípio fundante do sistema acusatório que a administração das provas seja realizada
somente pela acusação e defesa, que devem produzi-las sem interferência do julgador, sob pena
de ferimento ao princípio processual da imparcialidade juiz. Desse modo, para que o processo
penal esteja de acordo ao sistema acusatório, ou seja, revestido pelos princípios e garantias
fundamentais é necessário que o juiz se mantenha supraparte, não podendo jamais ter iniciativa
probatória ou mesmo administração das provas. Conclusão: Diante do exposto, atribuição ao
juiz a administração das provas macula o processo penal democrático, ferindo frontalmente ao
princípio da imparcialidade do juiz sobre o qual está a base do sistema acusatório. Por fim, é mister
que o processo penal seja conduzido pela Constituição Federal, no qual é garantido às partes
todos direitos e garantias fundamentais, estando em consonância com o sistema acusatório,
considerado o mais adequado ao Estado Democrático de Direito. Apoio: UNIVALE
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Da (im)prescindibilidade do
Projeto de Lei 3643/19 para
o exercício da autonomia do
indivíduo
Amanda Souza Soares, Pedro Lucas Santos Cardoso, Ludmilla Robert de Paula, Brayla Delazeri,
Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: doação de órgãos e tecidos, projeto de lei, autonomia, transplante, código civil

Introdução: A doação de órgãos após a morte é um direito personalíssimo de cada indivíduo, esse
é de extrema importância e deve ser respeitada como preceito mínimo, assim como, a liberdade
da manifestação em qualquer momento ainda em vida, sobre o destino do seu próprio corpo após
o óbito. Dito isso, o PL 3.643/19 tem como proposta alterar o caput do art. 4º da Lei nº 9.434, de 4
de fevereiro de 1997, a fim de tornar explícito que o consentimento familiar, no caso de doação de
órgãos, tecidos e partes do corpo humano post mortem, só se faz necessário quando o potencial
doador não tenha, em vida, manifestado expressa e validamente a respeito. No entanto, tal proposta
vem de modo facilitar a expressão da vontade do indivíduo e, atualmente, está em tramitação
na Câmara dos Deputados. Objetivo: Verificar a (im)prescindibilidade do PL para o exercício da
autonomia do indivíduo. Metodologia: Pesquisas bibliográficas, estudo do caso e observação
das leis. Resultados: Com base nos estudos realizados nota-se que, hoje no país, os principais
desafios que impedem o exercício completo da autonomia do indivíduo conforme as divergências
entre o art. 14 do CC e o art. 4º da Lei 9.434/97 que geram conflitos, mesmo com as limitações
impostas pelo Enunciado 277 da IV Jornada de Direito Civil. Dessa forma, o PL vem com o objetivo
de consolidar um só posicionamento, garantindo a possibilidade de disposição gratuita do próprio
corpo post mortem. Conclusão: Apesar de reconhecida pela legislação brasileira, a exteriorização
da vontade do cidadão em vida de doar seus órgãos não é normatizada pelo direito brasileiro,
conferindo essa responsabilidade e decisão sobre a família e, em muitos dos casos, confrontando
a expressão do falecido quando em vida. Concluindo assim, a importância imprescindível do PL
para o exercício da autonomia do indivíduo. Apoio: UNIVALE
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As causas de nulidade
matrimonial canônica
comparadas ao direito civil e suas
repercussões no direito brasileiro
Denis Aurélio Lopes Ferreira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: direito, código civil, igreja católica.

Introdução: O instituto do casamento representa uma prática universal que se consolida em torno
da união entre o homem e a mulher, a depender das legislações de cada sociedade. Tendo em
vista a relação internacional entre o Brasil e a Santa Sé, temos o valor normativo consagrado por
intermédio do Direito Canônico nestas uniões sacramentais. Objetivo: Identificar as repercussões
da legislação canônica no Brasil em face do instituto do casamento cível. Metodologia: Utiliza
pesquisa bibliográfica e dados do Superior Tribunal de Justiça. Resultados: É nítida a influência
do direito canônico em território brasileiro, principalmente após a promulgação do Código
Canônico em 1983. Tal fato, decorre da vinculação histórica, pela qual evoluiu o Direito estatal
contemporâneo e o Direito eclesiástico, embora sejam dois institutos distintos entre si. No Brasil,
tem-se o caso de um marido que pediu a anulação do casamento religioso ao Tribunal Eclesiástico
Interdiocesano de Vitória, sob a acusação de que a nubente praticara pedofilia. A sentença foi
deferida e confirmada pelo Tribunal de Aparecida (SP), sendo depois ratificada pelo Vaticano. O
Superior Tribunal de Justiça homologou a decisão de sentença estrangeira, haja vista que o pedido
não ofendeu a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Conclusão: As relações
internacionais permitem observar a necessidade e importância da valorização da condição do ser
humano enquanto ente de significação social. Embora o instituto do casamento na seara cível
seja mais amplo e contemple outras hipóteses de uniões, fato é que as causas de nulidade cível e
canônicas nos dizem com segurança que o instituto do casamento deve ser respeitado em todos
os níveis, com amplo apoio por parte do Estado e do sacramento da Igreja Católica.
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A Delação premiada como meio
de tortura no Processo Penal
Débora Márcia Souza, Geane Francisco de Jesus Silva, Karla Karoline Morais Rosa, Ânique Penha
Nascimento Huebra Jaegge Pereira, Felipe Miranda dos Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: colaboração premiada, tortura, persecução penal.

Introdução: A Constituição Federal de 1988 garante que ninguém será submetido à tortura nem
a tratamento desumano ou degradante, termos cuja significação advém do direito internacional
dos direitos humanos e de normas infraconstitucionais. Sob égide de tal garantia, a colaboração
premiada, instituto de investigação e obtenção de provas, onde o agente confessará seu
envolvimento e fornecerá informações eficazes para favorecer a persecução penal em troca de um
prêmio legal, torna-se pauta quanto a legitimidade e liberalidade, visto que promove junção entre
a não cooperação do acusado com a imposição de ônus processuais decorrentes da omissão.
Objetivo: Analisar se prisão como mecanismo para forçar o investigado a realizar a delação
premiada pode se equiparar a tortura. Metodologia: Estudos bibliográficos com abordagem
qualitativa através da análise de artigos científicos e doutrina. Resultados: A doutrina majoritária
sustenta que a delação premiada tem por si a natureza jurídica de meio de obtenção de prova,
tendo por característica a voluntariedade (Lei n.º 12.850, art. 4º, §7º). A Convenção da ONU
sobre tortura e outros tratamentos cruéis e degradantes, conceitua como tortura qualquer ato
que imponha deliberadamente dor ou sofrimento agudo, físico ou mental, a alguém para obter
informações ou confissões dele ou de terceiros. Infere-se, que ao impor o encarceramento do
agente visando futuras delações, retira-se a característica do ato voluntário, sendo essa primordial
na ação proposta. Conclusão: É possível concluir que a submissão do agente às condições do
cárcere iguala-se à tortura e, por consequência, pode influenciar e contaminar os resultados da
colaboração.
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A ofensa ao princípio do Juiz
Natural e a possibilidade de
decretação da prisão preventiva
pelo juiz da falência
Jhuly Ferreira Batista, Maria Carolina Barbosa de Cerqueira Cruz, Jessika Andrade Gualberto, Ana
Luiza Roveda Romualdo, Fabricio Coelho Soalheiro (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: juízo falimentar, prisão preventiva, juiz natural

Introdução: A Lei 11.101/05 que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária, em seu artigo 99, VII admite a decretação de prisão
preventiva do falido ou de seus administradores quando requerida com fundamento em provas
da prática de crime. É acerca dessa aplicabilidade que paira o objeto deste trabalho, qual seja, o
conflito aparente com a norma constitucional. Objetivo: Analisar quais consequências podem advir
da aplicação do art. 99, VII que permite o juízo falimentar decretar a prisão preventiva do devedor
nos autos da falência. Metodologia: Foi feita uma análise qualitativa, com base em procedimentos
metodológicos de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Resultados: O Princípio do Juiz Natural
consagrado no art. 5°, LIII da CF/88 consiste no direito que o cidadão tem de saber, de antemão, a
autoridade que irá processá-lo e julgá-lo. Não se pode definir, ex post, qual será o juízo da causa,
pois afetar-se-ia a imparcialidade do julgador. Em verdade, há institutos específicos, de natureza
processual civil, os quais forçam o devedor ao pagamento de suas dívidas, igualmente ou até mais
efetivas que a prisão cautelar, e por sua vez, não ofensivos à CR/88. Conclusão: Em matéria
falimentar, o juízo competente é definido pelo local do principal estabelecimento do devedor, e
sua competência se limita à análise de pedido e causa de pedir cíveis, como se extrai do art. 94
da LRE. Logo, qualquer análise que extrapole esse limite lançando-se sobre matéria penal ou
processual penal, ofende ao princípio do Juiz Natural, acarretando uma prisão inconstitucional.
Apoio: UNIVALE
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A proteção ao consumidor como
cláusula pétrea e o “efeito cliquet”
Arthur Barcelos Munhen, Jadir Carlos Mundt, Eduarda Mariano Reis, Joana Dhara Martins Neves

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: cláusula pétrea, constituição federal, consumidor.

Introdução: A proteção do consumidor é de ordem pública e de interesse social, considerada
cláusula pétrea. Ao passo que o “efeito cliquet” designa um movimento progressivo do direito,
com a ideia de vedação ao retrocesso ao que já foi conquistado. Logo, o objeto do trabalho visa
demonstrar que a proteção ao consumidor não deve sofrer retrocessos. Objetivo: Identificar o
status constitucional que é dado à proteção ao consumidor e como o direito tem tratado tal assunto.
Metodologia: Foi feita uma análise qualitativa de julgados dos Tribunais Superiores e doutrinas
consumeristas, com resultados divididos por padrões de progressos e retrocessos à proteção
do consumidor. Resultados: O constituinte inseriu no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais
a defesa do consumidor, o que gerou a lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor
(CDC). Considerando o disposto no artigo 170, V da CF, a doutrina tem reconhecido o CDC como
norma principiológica. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Superior Tribunal Federal (STF),
em reiteradas decisões, entendiam que tal norma estava acima das normas infraconstitucionais
e tratados internacionais, como uma norma supralegal. Todavia, em 2017 o STF adotou novo
entendimento, afirmando que as Convenções de Varsóvia e Montreal prevalecem sobre o CDC.
Logo, não seria tal decisão um “efeito cliquet”? A proteção ao consumidor está prevista no “artigo
5º” da CF, cláusula pétrea, por conseguinte define-se em um direito que não pode ser diminuído,
ou seja, sofrer retrocessos. Conclusão: Portanto, o novo entendimento do STF importa numa
diminuição aos direitos e garantias do consumidor, ficando clara a violação do princípio da vedação
ao retrocesso. Logo, qualquer mudança legislativa ou entendimento que visa restringir ou violar a
proteção do consumidor deve ser totalmente banido do Direito.
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A razoável duração do processo e
da prisão preventiva
Daniel da Silva Magalhães, Náthila Terezinha Rodrigues Jorge, Alana Graciele Ramos, Victória
Alves Ferreira Cunha, Felipe Miranda dos Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: princípio da razoabilidade, prisão preventiva, critérios de fixação

Introdução: A prisão preventiva é de caráter provisório, sendo assim aplicada de forma
excepcional, visando garantir a eficácia do processo. Os pressupostos e fundamentos exigidos
para a decretação da prisão preventiva elencados no CPP não fazem qualquer alusão a um prazo
máximo de duração, razão pela qual faz-se necessário buscar solução para tal controvérsia no
princípio da razoabilidade, previsto no art. 5°, LXXVIII CF/88, o qual tem por objetivo assegurar
a todos os litigantes uma solução concreta em prazo não excessivamente longo. Objetivo:
Analisar a aplicação do Princípio da Razoabilidade como forma de fixação de duração máxima
da prisão preventiva ante a ausência de delimitação legal sobre o tema. Metodologia: Utilizouse o método qualitativo, amparada pelo CPP, CF e jurisprudência. Resultados: Constatou-se
que a duração prolongada e irrazoável da prisão cautelar ofende, de modo frontal, o princípio
da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da Duração Razoável do Processo acolhida pela
CF/88. É fundamental a revisão periódica a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único), com
fulcro em analisar se os pressupostos que à legitimaram persistem. Poderá o Magistrado, expor
e declarar a real necessidade da manutenção da segregação cautelar. Caso fique constatada a
desnecessidade, deverá o Magistrado, de igual forma, revogar a prisão imediatamente, ao tempo
que, caso não a faça, esta venha a se tornar ilegal. Conclusão: Faz-se necessário a utilização
do Princípio da Razoabilidade como forma de limitação do arbítrio da fixação e manutenção da
medida, para que seja preservado os princípios inerentes ao devido processo legal, e em respeito
à Carta Magna, não ensejando assim a uma antecipação da pena e impedindo a ocorrência de
constrangimento ilegal ao acusado. Apoio: UNIVALE
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A aplicação da tipicidade e da
autoexecutoriedade nos atos do
poder de polícia
Alessan Joclé Alves de Almeida Vieira Caldeira, Laura Lourenço Ferreira, Emmanuel de Paula
Alves, Gabriela de Paula Breta

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: direito administrativo, poder de polícia, tipicidade, autoexecutoriedade.

Introdução: Dentro do direito administrativo encontra-se presente o princípio da tipicidade, o qual
age sobre os atos dos entes administrativos e seus respectivos servidores. O princípio em tela
assegura que todos os atos tomados dentro da administração pública deverão estar previstos
previamente em lei para configurarem legitimidade, contudo, a administração pública goza do
poder de polícia, o qual lhe permite restringir alguns direitos e liberdades individuais em prol do
interesse coletivo. Objetivo: Tendo esses fatos em mente, surge o questionamento a ser sanado:
todos os atos restritivos vindos da administração pública, por meio do poder de polícia, devem se
sujeitar ao princípio da tipicidade ou pela presença da autoexecutoriedade, suas decisões não estão
sujeitas a tal princípio? Metodologia: Buscando a resposta para questão, foi então realizada uma
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Resultados: Ao final da pesquisa foi obtido o entendimento
da necessidade sim de previsão prévia em lei para os atos do poder de polícia, exceto quando
tratar-se de uma medida urgente, a qual se não adotada imediatamente poderá ocasionar prejuízo
ainda maior para o interesse público. Conclusão: Com isso, os atos dos entes públicos e seus
servidores necessitarão de estar previstos em lei para que sejam realizados, mesmo aqueles que
se tratarem do uso de poder de polícia, mas quando estiver sendo executado esse poder, poderá
ser desconsiderado o princípio da tipicidade para uma medida urgente que vise evitar maiores
prejuízos ao interesse público.
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A contemporaneidade dos
motivos para a prisão preventiva
no âmbito da operação lava-jato
Aliny Marina Ferreira, Viviane Souza Rodrigues, Jhonny Ferreira Batista, Alice de Souza Queiroga,
Felipe Miranda dos Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: operação lava-jato, prisão preventiva, contemporaneidade

Introdução: Prevista no Decreto-Lei nº 3.689/41, a prisão preventiva é uma medida cautelar
de constrição à liberdade do indiciado ou réu que pode ser decretada durante a investigação
policial ou no processo criminal, devendo ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.
Objetivo: Analisar se foi decretada alguma prisão preventiva por motivo não contemporâneo no
âmbito da operação lava-jato. Metodologia: Revisão bibliográfica, consulta à jurisprudência e
à legislação brasileira. Resultados: Contemporaneidade é a proximidade temporal entre o fato
imputado e a ordem da prisão preventiva. Esta se trata de medida excepcional, ante o princípio
Constitucional da presunção da inocência, pois o Estado não pode restringir a liberdade do
jurisdicionado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Em certas decisões da
lava-jato, pode-se constatar a inobservância do critério da contemporaneidade, como no decreto
de prisão preventiva em desfavor de Ricardo Ribeiro Pessoa, ex-diretor da UTC Engenharia. O
decreto alegou a possibilidade de fuga, devido a existência de filiais e fundos da empreiteira no
exterior que viabilizam ao investigado refúgio alhures e evasão à jurisdição brasileira. Destarte,
o STF entendeu ser impossível a ordem de prisão preventiva baseada apenas em presunção
de fuga, sem apontar atos concretos e específicos que demonstrem a intenção de descumprir a
lei. Conclusão: Observou-se que as prisões preventivas foram empregadas em larga escala na
operação lava-jato, sendo possível pontar a existência de prisões cujos motivos que a originaram
não foram contemporâneos à sua decretação, o que caracteriza ofensa ao devido processo legal.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

801

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

STF: Reforma Trabalhista e o
Tabelamento da Indenização
por dano moral, sob a ótica da
inconstitucionalidade
Greyce Guimaraes Gomes, Rafael Jeferson Amorim, Fabricio Coelho Soalheiro (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: reforma trabalhista, dano moral, tabelamento.

Introdução: O presente trabalho é pautado na Lei 13.467/17, no que se refere ao tabelamento
da indenização por dano moral na seara trabalhista, tendo em vista as diversas opiniões acerca
das inovações trazidas pelo art. 223-G, §1º, I, a IV, que estabeleceu aos magistrados limites para
a fixação dos valores da indenização por dano moral e limitou direitos do trabalhador. Objetivo:
Pretende-se demonstrar de forma sistemática as implicações do tabelamento da indenização por
dano moral, sob a ótica da inconstitucionalidade e a violação da dignidade da pessoa humana.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica em sites científicos. Resultados: Sob a ótica do Direito do
Trabalho o dano moral, prejuízo ou lesão de direitos, cujo conteúdo não épecuniário, como os
direitos a personalidade, à vida, à integridade física, integridade moral, etc se constitui ilícito quando
qualquer das partes da relação empregatícia praticar ato lesivo a honra e a boa fama doutra e, se
este ilícito ferir a moral da vítima, a ela é devida indenização, nos moldes dos arts. 186 do CC e 5º,
V e X da CF. Analisando-se sistematicamente os dispositivos em questão, conclui-se que a figura
do tabelamento do dano moral trabalhista fere tanto norma constitucional quanto a dignidade da
pessoa humana, uma vez que a CF/88 infere que o trabalho, seja ele qual for, dignifica o homem.
Deste modo, não deve-se arbitrar o valor da indenização com base nos rendimentos da vítima, e sim
de acordo com a intensidade do dano sofrido, uma vez que tal ato deve ser discricionariedade do
magistrado, além de dotado de subjetividade equidade. Conclusão: Observa-se que o tabelamento
do dano moraltrabalhista trará prejuízos tanto ao trabalhador quanto a ordem jurídica, posto que
éinconstitucional, tema inclusive debatido na ADI nº 6082. Apoio: UNIVALE
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Um breve panorama do sistema
penitenciário brasileiro em meio à
pandemia da COVID-19
Iasminne Rodrigues Pereira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: violação de direitos fundamentais, privação de liberdade, coronavírus, óbitos
registrados

Introdução: É sabido que o STF no julgamento da ADPF 347 reconheceu a omissão do poder
público, a violação massiva de direitos e garantias fundamentais, no âmbito do sistema penitenciário,
além disso, atribuiu o status de “estado de coisas inconstitucional”. Somados a esse contexto, a
atual situação pandêmica maximizou as precárias situações já enfrentadas pelos sujeitos privados
de liberdade, escancarou as feridas de um sistema totalmente caótico e os efeitos degradantes do
cárcere; local que historicamente foi projetado para de fato ser desumano e inóspito. Diante da atual
crise foi editada a Recomendação n°62/CNJ que traçou medidas de enfrentamento preventivas
e sanitárias, com o intuito de salvaguardar as vidas de pessoas reclusas e servidores. Objetivo:
Analisar os casos de óbitos confirmados, tendo como base os dados registrados e informados
pelas unidades prisionais no período de 30 de maio a 31 de agosto, no ano de 2020. Metodologia:
Foi adotada a pesquisa bibliográfica, de cunho quali-quantitativo, a partir da leitura das normativas
retromencionadas, bem como, a análise de infográficos produzidos pelos Grupos de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário (GFM), disponibilizados pelo CNJ. Resultados: No total, são
29.403 casos confirmados e 183 óbitos. Desse universo, são 8.524 contaminados e 79 óbitos (de
servidores) e de custodiados são 20.879 contaminados e 104 óbitos. Quanto ao fornecimento de
testes RT-PCR foram 36.899 para as pessoas privadas de liberdade e 28.777 para os servidores.
Conclusão: Por fim, depreende-se que esses dados não equivalem à realidade de modo geral,
haja vista as subnotificações e a precarização de mecanismos de preventivos e de higiene, quiçá
nos espaços de privação de liberdade, e em que pese, durante a pandemia.
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Uma análise Hermenêutica
do papel filosófico-político do
Supremo Tribunal Federal
Lucas Inacio Costa, Willer Adriano Morais da Silva, Mateus Michel Paiva Ferreira, Sara Edwirgens
Barros Silva (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: stf, hans kelsen, miguel reale, direitos fundamentais

Introdução: A partir de estudos acerca do julgamento de ações sobre prisão em segunda instância
pela Suprema Corte, analisa-se como se revela o papel político-filosófico do Poder Judiciário no
Brasil, expondo o meio de interpretação da norma jurídica pelos ministros, valendo-se das ideias
de Hans Kelsen, no qual elenca a construção escalonada da ordem jurídica, somado ao que Miguel
Reale dispõe, com a teoria tridimensional do direito. Objetivo: Analisar como se revela o papel
político-filosófico do Poder Judiciário em nosso país. Metodologia: Foi realizada uma análise
qualitativa acerca do conteúdo filosófico. Outrossim, uma análise documental de ações sobre
prisão em segunda instância. Resultados: Através da análise panorâmica dos votos proferidos
pelos ministros da Suprema Corte, na ação sobre prisão em segunda instância, obtém-se que a
interpretação de uma minoria razoável, vai de encontro à ideia de construção escalonada da ordem
jurídica, uma vez que os votos proferidos visam a hierarquia da norma constitucional, enfatizando
os direitos fundamentais. Lado outro, seis ministros sustentam suas interpretações ao que Miguel
Realle afirma, com a teoria tridimensional do direito, valendo-se não somente da norma positivada
mas da junção de norma, fato e valor. Conclusão: Conclui-se que o papel político-filosófico do
Poder Judiciário no país tem efetivo embasamento nas teorias expostas, vez que, estas, contêm
eficácia significativa para a interpretação da norma jurídica pelo STF. Assim, os ministros da Corte
Suprema, nos quais tem papel fundamental na proteção dos direitos fundamentais, podem valer-se
de diferentes meios para a interpretação da norma jurídica, manifestando distintas possibilidades
para a aplicação da referida, dando, deste modo, maior credibilidade ao Poder Judiciário junto ao
fato litigioso. Apoio: UNIVALE
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Uma análise hermenêutica do
papel filosófico-político do
Supremo Tribunal Federal
Jennifer Beatriz Cordeiro Barbosa, Jose Mateus Luiz Braz, Sara Edwirgens Barros Silva (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: palavras-chave: função, stf, interpretação, hermenêutica

Introdução: O Supremo Tribunal Federal é um órgão do Poder Judiciário, sua função institucional
principal é zelar pela Constituição Federal de 1988.O controle concentrado de constitucionalidade
feito por ele, utiliza-se muito da hermenêutica para analisar cada processo que chega no tribunal
e interpretar as normas jurídicas para obter a decisão mais justa buscando sempre a harmonia
e a resolução dos conflitos. Objetivo: Analisar a forma como se revela o papel filosófico-político
do Supremo Tribunal Federal Metodologia: Foi utilizada para elaborar este trabalho, análise
bibliográfica, observando principalmente as concepções do filósofo Hans Kelsen e dos métodos
hermenêuticos de interpretação. Resultados: Após analisar a metodologia hermenêutica
kelsiana de interpretação e a leitura dos textos referentes ao autor, foi possível observar que o
Supremo Tribunal Federal se utiliza destes métodos de interpretação, desde que este atenda
hermeneuticamente o contexto atual e a ideia de justiça coletiva. Conclusão: O Supremo Tribunal
Federal possui um papel jus filosófico muito importante na sociedade, suas decisões e interpretações
visam sempre a adequação da norma jurídica a conjuntura política, econômica, social e cultural,
atendendo ou não o clamor social. Buscando sempre a justiça coletiva, reconhecendo a validade
da lei, mas fazendo com que ela seja interpretada de acordo com a sociedade que está inserida.
Dessa forma a interpretação de uma mesma norma pode mudar se o cenário da sociedade mudar,
desde que essa nova interpretação siga as mudanças da sociedade.
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O instituto jurídico das audiências
públicas e a falsa impressão de
participação social
José Kleider Franco Torres Júnior, João Pedro Teixeira de Faria Viana, Lucas Teixeira Aguiar

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: audiências públicas, direito, participação social.

Introdução: A promulgação da Constituição Federal de 1988 rompeu, definitivamente, com a
ordem autoritária e cerceadora de direitos que vigorou no país durante quase 21 anos. O novo
texto constitucional – democrático e emancipatório – prevê inúmeros mecanismos que, em suma,
buscam uma maior aproximação da população com os poderes políticos nacionais; destacase, nesta perspectiva, o instituto jurídico das audiências públicas. Objetivo: Assim, tendo em
vista os ideais visionados pela nova ordem legal, o presente trabalho tem por objetivo analisar
se os princípios presentes na natureza de tais mecanismos estão sendo, na prática, observados.
Metodologia: A partir de uma pesquisa básica e quantitativa, tendo como referência principal o
levantamento de dados relativos aos expositores das audiências públicas realizadas, buscou-se
relacioná-las com fenômenos sociais, políticos e econômicos verificados na contemporaneidade.
Resultados: Nesse sentido, nota-se que, apesar de um dos principais objetivos com a realização
de audiências públicas seja possibilitar um contato mais direto da sociedade civil com os Poderes
da República, tal situação não apresenta plena observância, já que, os expositores priorizados
para explanação são, em grande parte, pertencentes a entidades estatais ou pessoas com
especialidade ao assunto concernente ao tema levado à discussão. Ademais, outros elementos
extrajurídicos como, por exemplo, o neoliberalismo, podem ser facilmente incorporados e serem
usados como forma de justificação das decisões tomadas. Conclusão: Portanto, diante dos
estudos realizados, fica evidente que a participação da sociedade civil é, de certo modo, suprimida
pela institucionalização de saberes o que, consequentemente, expõe falhas na condução das
primazias previstas pelo mecanismo do instituto jurídico das audiências públicas.
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O testamento vital e a doação de
órgãos e tecidos: uma análise
jurídica da eficácia do documento
no contexto pós-morte
Isadora Borges Amaral Souza, Jonatas Silva Carvalho, Aline Gonçalves de Brito, Amanda
Gonçalves dos Santos Santana, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: testamento vital, doação de órgãos, autonomia da vontade, biodireito.

Introdução: O testamento vital é um documento estabelecido pela Resolução nº 1.995/2012 do
Conselho Federal de Medicina, que dispõe acerca das vontades do indivíduo sobre a realização
ou não de tratamentos e procedimentos na área da saúde. Contudo, não há na legislação uma
determinação expressa sobre essa declaração. Nesse sentido, questiona-se se a resolução do
CFM é suficiente para garantir segurança jurídica à expressa manifestação do paciente sobre
a doação de órgãos e tecidos, visto que a Lei nº 9.434/97 atribui a decisão final da concessão
à família. Objetivo: Analisar a eficácia jurídica do testamento vital como forma de garantir a
autonomia do paciente sobre a doação de órgãos e tecidos pós-morte. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica e documental. Resultados: A Resolução do CFM não possui caráter vinculativo erga
omnes. No entanto, o Código Civil, nos artigos 14 e 15, asseguram como um direito personalíssimo
a responsabilidade de decidir sobre o próprio corpo e respectivas intervenções. Ainda assim,
o Enunciado número 277 da IV Jornada de Direito Civil ratifica a prevalência da manifestação
expressa do doador de órgãos frente ao desejo dos seus familiares. Ademais, a Constituição
Federal solidifica como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana e suas implicações,
sendo estabelecido o direito a uma morte digna. Conclusão: Embora a resolução do CFM não
possua força vinculativa como uma legislação, o Código Civil e a Constituição expõem princípios e
direitos relacionados a tal perspectiva. Todavia, não se exclui a necessidade de reformulação das
previsões legais adotadas, a fim de sanar eventuais dúvidas sobre o documento, com o intuito de
assegurar a autonomia e dignidade do paciente frente à deliberação familiar.
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Responsabilização por crime
contra a honra nas redes sociais
Jefferson Calili Ribeiro, Ana Luiza Rocha Monte Alto, daniel faria lopes, Arthur Alves de Ramos,
Fernanda Furtado Altino Machado DOliveira Costa

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: honra, redes sociais, crime, internet

Introdução: O Direito está inserido na sociedade e deve adequar-se às mutações sofridas durante
a história, entre elas o surgimento das Redes Sociais. Com isso, surge a problemática dos crimes
contra a honra no ambiente virtual, que causam nos infratores uma sensação de impunidade, já
que possibilita a criação de perfis falsos, aumentando os casos e o alcance dos crimes. Objetivo:
O trabalho detalha e apresenta os crimes cometidos virtualmente propondo uma reflexão sobre
os limites da liberdade de expressão; evidencia as consequências psicossociais resultantes dos
crimes e analisa a aplicabilidade do código Penal. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido por
meio da Constituição Federal, do Código Penal, de pesquisas bibliografias, fontes jurisprudenciais
e doutrinas. Resultados: Constata-se que a Internet carrega uma falsa sensação de anonimato,
favorecendo a propagação dos crimes virtuais. Nesse viés, destaca-se que o Art 5º da Constituição
Federal protege o direito à honra, assim como é previsto nos Artigos 148 a 150 do Código Penal
os crimes de Injúria, calúnia e difamação, assim, evidencia-se que a Liberdade de Expressão
não se sobrepõe à honra. No entanto, nenhuma dessas normas são específicas para a Internet,
ressaltando a necessidade de adequação do Direito, visto que as consequências do crime cibernético
são agravadas devido à sua abrangência e aos danos psíquicos e sociais gerados. Conclusão:
Torna-se visível que a Legislação Brasileira encontra dificuldade em garantir a proteção à honra
virtualmente, sendo ineficaz para a punição dos crimes cibernéticos. No entanto, esses casos
têm crescido exponencialmente e devem ser contidos. Assim, o Poder Legislativo deve criar leis
específicas para a Internet no intuito de minimizar os impactos gerados na sociedade.
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Impactos da Lei 11.101/05 na
empresa e sua função social
Geralda Luiza Andrade Rocha, Lidiane Arcanjo Alves, Sarah Raiane Lopes de Almeida, Roberta
dos Santos Oliveira, Fabricio Coelho Soalheiro (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: função social, empresa, lei de falência.

Introdução: Uma empresa não pode apenas visar o lucro, tem vários aspectos a serem
analisados. Vivemos em uma sociedade que é importante visar o bem do coletivo, e no caso
da empresa isso está relacionado à função social que a mesma se destina, ou seja, o reflexo
que as decisões da mesma têm perante a sociedade. A lei 11.101/05 trouxe inovações como a
impontualidade injustificada e os atos de falência, que devem ser observados com mais cautela,
fazendo-se importante analisar se os mesmos são prejudiciais ou benéficos à empresa e sua
função social. Objetivo: Identificar quais impactos podem ocorrer sobre a empresa e sua função
social em virtude da impontualidade injustificada e dos atos de falência previstos no artigo 94 da
lei 11.101/05. Metodologia: Os métodos utilizados para se chegar ao objetivo foram à revisão
bibliográfica e a análise documental. Resultados: Após a verificação da nova lei 11.101/05
que disciplina a Recuperação Judicial e Falência, verificou-se que as inovações desta buscam
atualizar as disposições do referido tema, que consequentemente produzem impactos de caráter
objetivo para as empresas, buscando modernizar o sistema recuperacional e falimentar brasileiro,
tornando assim as mudanças benéficas à sociedade empresária. Conclusão: Conclui-se que
empresas quando ameaçadas pela falência causam um transtorno na realidade social, então,
faz-se necessário ajudá-la a superar essa fase que ela enfrentará, a nova lei de Falência e de
Recuperação de Empresas trouxe isso, inovações as quais permitem que a empresa tenha como
se recuperar esgotando todos os meios para mantê-la no mercado de trabalho. Na perspectiva
com relação às mudanças ocorridas da antiga lei para a nova, nota-se que foram modificações
benéficas para auxiliar a empresa em tempos complicados.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

809

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

O catolicismo no Brasil como
paradigma da intolerância às
minorias LGBTIQ+
Kelly Ramos do Rosário

Palavras-chave: catolicismo, minorias, discriminação.

Introdução: Sedimentada há séculos, a doutrina da igreja católica se faz presente. Especificamente
no Brasil está consolidada por mais de 500 anos de história que perpassa da Colônia à República.
Presente desde a gênese da construção da sociedade brasileira, bem como na formação moral
e ética do indivíduo, o catolicismo incutiu verdades difundidas como absolutas, que associada
à vontade divina, manipulava as leis e as decisões do judiciário. Por outro lado, utilizando-se
da moral cristã, o catolicismo afirmou a sua doutrina, qualificando e legitimando o que seriam
condutas moralmente aceitas. Nuances dessa hegemonia continuam presentes mesmo não
estando o país sob a égide das Ordenações Filipinas. Objetivo: Demonstrar a continuidade do
preconceito e discriminação com Lésbicas, gays, transexuais, travestis, bissexuais e demais
pessoas inseridas nas minorias LGBTIQ+, que são disseminados nos altares, púlpitos, homilias,
em discursos proferidos por sacerdotes, ministros, pregadores, que se utilizam da fé como
instrumento de manipulação. Em nome de Deus, propagam a difusão da intolerância, fazendo uso
ainda nos dias atuais de termos como sodomia, promiscuidade para referir-se aos relacionamentos
homoafetivos, desqualificando e desrespeitando a dignidade da pessoa humana. Metodologia:
Método experimental, técnica pesquisa documental. Resultados: Compreender os reflexos de tal
influência e seu amplo alcance, ressaltando a omissão do poder legislativo diante de uma realidade
tão urgente Conclusão: Não há que se negar que a catequização na formação valorativa do ser
humano, ocupa espaços para além dos templos, dos rituais, encarrega-se de perpetuar no tempo,
na história e na sociedade condutas divinizadas com caráter vitalício, apoiam-se nas sagradas
escrituras para segregar aqueles que exercem o direito de liberdade de serem como quiserem ser.
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Meio Ambiente como sujeito
de direito na Suprema Corte
Argentina: o habeas corpus
concedido a um chimpanzé
Kimberly Milene Dias Oliveira, Sara Ingrid Ferreira Martins, Maria Clara Helena Roque Victoria,
Dayara Aparecida Gomes Souza Freitas, Diego Jeangregorio Martins Guimaraes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: habeas corpus, meio ambiente, eco centrismo, direito ambiental

Introdução: A Suprema Corte Argentina concedeu habeas corpus a um chimpanzé, tornandose o primeiro primata não humano a conseguir liberdade. Além disso, notabilizou-se também a
inexistência de raciocínio mental do animal, mesmo sendo correspondente aos seres humanos em
relação a sua genética. Bem como, contribuiu de forma para a discussão sobre o Meio Ambiente
como sujeito de Direito, principalmente no que diz respeito a direitos “pessoais”, do ser humano.
O presente trabalho busca analisar a relação do caso ocorrido com o direito e suas implicações
jurídica. Objetivo: Analisar a tutela legal para libertação de animais, sob a perspectiva do eco
centrismo, tendo uma consciência ambiental com relação ao homem e a natureza. Metodologia:
A pesquisa foi feita a partir da leitura de legislações ambientais tais quais a lei 9.605 de 1998 e
o decreto 6.514 de 2008, bem como o artigo 5°, inciso LXVIII e outros da Constituição Federal,
e doutrinas de Direito Ambiental com vistas a obter um pensamento crítico em relação à tutela
jurídica do meio ambiente. Resultados: Nos resultados, foi possível observar que o Direito
Ambiental, no âmbito nacional e internacional, tem uma visão protecionista do meio ambiente, e
visa criar normas que reforcem o equilíbrio ecológico, vedando o abuso de qualquer componente
da natureza. Além disso, observou-se a responsabilidade pela manutenção de toda forma de vida
no planeta. Conclusão: Conclui-se que, observando o caso do habeas corpus concedido a um
chimpanzé na Argentina com base nos resultados obtidos e nas análises estudadas, a Suprema
Corte Argentina contribuiu fortemente para o debate do meio ambiente como sujeito de Direito ao
considerar um animal chimpanzé, um indivíduo beneficiado de um direito “pessoal” e avançou na
visão eco centrista que direciona a busca pela maioria das legislações ambientais.
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O direito ao esquecimento
em contraposição ao direito à
informação
Júlia Duarte Viegas Lage, Gabriel Menezes de Andrade, João Paulo da Silva, Guilherme Cordeiro
Trindade, Ronald Amaral Junior (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: direito ao esquecimento, direito à informação, ponderação.

Introdução: O direito ao esquecimento, cristalizado sob a ótica da faculdade de manter em sigilo
atos pretéritos da vida do indivíduo, está intrinsecamente ligado aos direitos fundamentais da
honra, imagem e privacidade, respaldados pelo texto constitucional; por isso, afirma-se que tal
detém status idêntico. Hodiernamente, com o bombardeio de dados da Internet, que materializam
o princípio da liberdade informacional, o direito de ser esquecido encontra-se em estado de
conflito com o direito à informação, sendo necessária uma postura do Supremo Tribunal Federal,
até hoje, inexistente, para que o dissenso seja sanado. Objetivo: Verificar os princípios em
questão e ponderar, acerca do conflito entre garantias, a que deverá prevalecer. Metodologia:
Análise qualitativa jurisprudencial e de artigos argumentativos da plataforma Consultor Jurídico.
Resultados: De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e dos Tribunais de
Justiça de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo é notório que o instituto do
direito ao esquecimento é um tema colocado em pauta, majoritariamente nos quadros criminais,
mas que não é exaurido. Conclusão: Diante disso, acredita-se que o direito ao esquecimento
deverá prevalecer sobre o direito à informação, uma vez que aquele materializa garantias inerentes
à uma mínima qualidade de vida, além de fomentar uma mudança de pensamento, haja vista que
o ideário social é pautado na vingança e preconceito, principalmente em casos condenatórios.
Todavia, a inércia dos Tribunais ante a delimitação de um limite constitucional para cada caso
concreto, e a ausência de argumentação densa, são obstáculos no que tange à eficácia do direito
ao esquecimento de forma significativa. Apoio: UNIVALE
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Descriminalização das drogas
João Vitor Dias Ferreira, Marlon Vinícius Fernandes Ribeiro, Matheus Delfino Vieira Lanes, Islane
Archanjo Rocha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: descriminalização, direitos sociais, repercussões, drogas

Introdução: O Supremo Tribunal Federal (STF) através do Recurso extraordinário (RE) nº.
635659, discute, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do art.
28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios
constitucionais da intimidade e da vida privada. É acerca desse assunto que paira o objeto
deste trabalho, qual seja, levantar questões importantes de interpretação jurisprudencial da lei
brasileira e da Constituição Federal, principalmente quanto à descriminalização do porte de droga
para consumo próprio. Objetivo: Verificar a interpretação dada à descriminalização de drogas,
notadamente da maconha do ponto de vista jurídico com base nos estudos das jurisprudências
dos tribunais. Metodologia: Foi feita uma análise qualitativa mediante procedimento metodológico
de pesquisa bibliográfica e pesquisa jurisprudencial. Resultados: Os resultados dessa busca
foram analisados e através deles foi possível identificar a diversidade de interpretações jurídicas
acerca da descriminalização das drogas. Estando em pauta no Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida, um julgamento que diz respeito à descriminalização das drogas
para o uso próprio: Trata-se do Recurso Extraordinário n°. 635.659. O julgamento teve início em
2015. Até o momento, três ministros votaram. O relator, ministro Gilmar Mendes, o ministro Edson
Fachin, e o ministro Luis Roberto Barroso. O julgamento foi novamente suspenso e não tem nova
data na pauta dos ministros. Conclusão: Com base na metodologia usada e nos resultados
obtidos concluímos que a lei das drogas tem como objetividade jurídica a tutela da saúde pública,
que pleita sobre a sociedade, mas no tocante a descriminalização ainda há muita repercussão,
tanto na relevância jurídica quanto na sociedade. Apoio: UNIVALE
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Análise da (in)constitucionalidade
da prisão após a condenação em
segunda instância
Iesmy Elisa Gomes Mifarreg, Luis Felipe Leandro da Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: prisão, segunda instância, inconstitucionalidade, processo penal.

Introdução: No direito brasileiro existem cinco tipos de prisão: em flagrante, preventiva, temporária,
domiciliar e definitiva. Em relação a esta última, o Supremo Tribunal Federal vem, reiteradas
vezes, mudando sua posição acerca do início do cumprimento da pena. Objetivo: Oferecer uma
contribuição teórica acerca da discussão sobre a inconstitucionalidade da prisão antes de seu
trânsito em julgado. Metodologia: Pesquisa exploratória com procedimento de revisão bibliográfica.
Resultados: A regra anterior à Constituição Federal de 1988 era que o réu permanecesse preso
durante todo o processo legal. Isso porque o Código de Processo Penal previa, no artigo 594,
a impossibilidade de o réu apelar em liberdade. Entretanto, a CF/88 trouxe em seu arcabouço
jurídico o princípio da presunção de inocência. Diante disso, com o advento da lei 11.719/08, houve
a inclusão implícita do princípio da não-culpabilidade no CPP. Com o avanço legislativo, o STF, em
2009, uniformizou entendimento decidindo pela inconstitucionalidade da execução antecipada da
pena. Contudo, em 2016, o sodalício mudou seu posicionamento inicial, posicionando-se a favor da
execução provisória da pena após condenação em segunda instância. Três anos após sua última
decisão, em 2019, o supremo decidiu que o cumprimento da pena deve começar após esgotamento
de todos os recursos. Conclusão: A presunção da inocência é uma garantia constitucional que não
pode ser suprimida. Para isso somente será possível através de uma reforma constitucional, e não
apenas por entendimentos firmados pelo judiciário, uma vez que, agindo assim, abre-se margem
à insegurança jurídica, pois o sistema jurídico-penal ficaria à mercê da corte suprema, que pode
mudar sua interpretação com a mudança de composição de seus membros.
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Consequências jurídicas da
prática jornalística na divulgação
de delitos e a imputação
criminosa antes da condenação
Jefferson Calili Ribeiro, Henrique Bonifácio Rezende Rocha, Fernanda Furtado Altino Machado
DOliveira Costa

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: mídia; pratica jornalística; condenação, presunção de inocência

Introdução: A mídia ocupa uma posição de grande importância em nossa sociedade, estando
inteiramente ligada ao desenvolvimento cultural e social, sendo um dos principais responsáveis por
definir conceitos, formar e influenciar opiniões. Objetivo: A atividade tem o objetivo de demostrar
os conflitos existentes entre as divulgações das mídias jornalísticas em relação ao réu que está
sendo julgado, visto que a imprensa divulga as matérias de forma expressiva a fim de influenciar
a sociedade a fazer um pré-julgamento antes mesmo da condenação final, visando sempre a
audiência e também criando uma mobilização popular em defesa da máxima punição dos acusados,
indo contra o princípio da presunção de inocência. Metodologia: Metodologia: Este trabalho foi
construído com a utilização de fontes direta e indireta, recorrendo a Constituição Federal, normas,
pesquisa bibliográfica, jurisprudências e doutrinas. Resultados: Durante as pesquisas ficou claro
que as divulgações jornalísticas estão mais preocupadas com audiência do que agir com coerência
e respeito em relação aos direitos dos cidadão. Conclusão: Conclui-se que muitas vezes ocorre
um conflito entre os meios jornalísticos com o réu que está sendo julgado, exemplo disso é quando
um jornalista aborda um cidadão que está sendo preso, porém o processo ainda não transitou
em julgado, sendo assim essa pessoa não pode ser culpada antes do trânsito em julgado, sendo
divulgado alguma matéria sobre ele a sociedade acaba julgando-o, e todo cidadão tem o direito
a presunção de inocência, resguardado pelo art. 5º, LVII da Constituição Federal. No entanto há
necessidade da mídia analisar concretamente caso a caso, para não haver conflito entre o direito
a liberdade de informação e o princípio de presunção de inocência.
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A insuficiência de defesa técnica e
sua influência no processo penal
Isabella Ferraz de Paula, Tawane Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: defesa, processo, penal, insuficiência

Introdução: O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 garante o contraditório e
ampla defesa, e essa ampla defesa engloba tanto a autodefesa quanto a defesa técnica. A defesa
é fundamental para o devido processo legal e visa conduzir o processo a uma sentença justa,
sendo assim um direito indisponível. O Código de Processo Penal traz em sua matéria tal garantia,
em seus artigos 261 e 263, assegurando que ninguém será processado sem um defensor. O que
nos leva a questionar se hoje, com a falta de profissionalismo de alguns defensores, a insuficiência
de defesa técnica pode levar a nulidade no processo. Objetivo: Analisar e demonstrar os efeitos
da insuficiência de defesa técnica no processo penal. Metodologia: As análises expostas no
presente trabalho tiveram como procedimento metodológico a pesquisa qualitativa em doutrinas,
legislação e jurisprudências a respeito do tema. Resultados: A súmula 523 do STF estabelece
que a ausência de defesa caracteriza nulidade absoluta do processo, porém, no que se refere
a insuficiência da defesa só será o processo nulo se houver prejuízo para o réu, nos termos do
art. 563 do CPP. Segundo Guilherme Nucci a nulidade é o vício de um ato processual, que é
praticado inobservando as formas estabelecidas em lei. Conclusão: A autodefesa é possível, mas
muitas vezes não é suficiente, por esse motivo o indivíduo deve ter a figura do defensor ao seu
lado. Porém de nada adianta se esse defensor for incapaz de prestar uma defesa de qualidade e
eficiente, alegando todos os tipos de teses cabíveis no caso. Trata-se de uma insuficiência que só
anula o processo na situação de prejuízo provado, mesmo que muitas vezes não seja percebida
pelo próprio acusado leigo juridicamente e nem pelo juiz. Apoio: UNIVALE
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A ofensa ao princípio do juiz
natural e a possibilidade de
decretação da prisão preventiva
pelo juiz da falência
Ana Carolina da Silva Ton, Thalyssa Karolina Mendes Souto, Hugo Cordeiro Braga, Agnaldo Lopes
Faria Filho, Fabricio Coelho Soalheiro (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: falimentar; prisão preventiva; direito à liberdade

Introdução: O presente resumo apresenta uma abordagem doutrinária e jurisprudencial, sobre
o Direito Empresarial, mais especificamente a prisão preventiva no Direito Falimentar, e a ofensa
ao juiz natural. A Lei 11.101/2005, autoriza ordenar a aplicação do instituto da prisão preventiva
do falido ou de seus administradores em decorrência de crime falimentar. Tal assunto trouxe o
instituto de prisão preventiva como método de preservação para a empresa e coação do devedor
em casos de crise econômico-financeiro. Objetivo: Averiguar sobre o preceito de acordo com a
nossa constituição vigente e se há transgressão do princípio do juiz natural. Metodologia: Foi
feito um estudo baseado em sites jurídicos, doutrinas e artigos on-line: Tendo como eixo central a
Lei 11.101/05 - LRE, que aborda o tema: Direito falimentar e sociedade empresarial. Resultados:
Os resultados encontrados da busca sobre o tema é que a prisão preventiva pode ser decretada
na própria sentença declaratória ou ainda na custódia cautelar, quando requerida a falência com
fundamentos em provas que demonstrem a prática de crime definido na Lei 11.101/2005, porém,
ao ser analisado tal conceito podemos perceber que antes da sentença que decreta a falência, é
concedido a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial, não há nem sequer fato punível.
Pode já estar configurado um injusto penal, podendo o agente ser culpável. Conclusão: Diante
das fundamentações discutidas neste trabalho, entendemos que a aplicação da lei deve ser
objetiva, obedecendo os direitos fundamentais dos cidadãos. Sendo assim, há de se concluir
que a decretação da prisão preventiva no direito falimentar é inconstitucional com ofensa ao juiz
natural, pois é atribuída tão somente com a finalidade de tranquilizar a sociedade empresária
ferindo princípios constitucionais e humanitários. Apoio: UNIVALE
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A petição inicial para a
propositura da arguição de
descumprimento de preceito
fundamental
Judson Cleyton Neves da Silva, Jéssica da Silva Freitas, Gilson Rezende Silva, Angelo Junio
Andrade Coimbra, Luciana da Cunha Pereira Martins (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: segurança jurídica, relativização, supremo tribunal federal.

Introdução: Ao Supremo Tribunal Federal (STF) compete a guarda da Constituição,
devendo processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), ação declaratória de
constitucionalidade (ADC), ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) e arguição de
descumprimento de preceito fundamental (ADPF), contudo, tais ações vêm sendo relativizadas
pela Suprema Corte. Objetivo: Identificar se a relativização das decisões do Supremo Tribunal
afeta a segurança jurídica do ordenamento brasileiro bem como no âmbito social. Metodologia:
Foi utilizada metodologia de natureza qualitativa através de pesquisas bibliográficas e documentais
com a finalidade de coletar informações sobre o tema Resultados: Através de analises de
ações impetradas junto ao STF, percebeu-se a relativização do Supremo ao julgar essas ações
contrárias a sua própria decisão jurisprudencial, violando deste modo a coisa julgada que é uma
das premissas da segurança jurídica prevista na Constituição. O controle abstrato feito pelo STF
é de suma importância ao ordenamento jurídico, pois possibilita a uniformização da interpretação
constitucional, vinculando sua aplicação às instâncias inferiores e a sua relativização possibilita
uma insegurança jurídica aos jurisdicionados e a própria sociedade brasileira. O exemplo de uma
dessa relativização é a prisão em segunda instância, que teve mudança de entendimento nos
anos de 2009, 2016 e 2019 pelo STF, tal mudança jurisprudencial ocasionou uma insegurança
jurídica. Conclusão: Portanto, a relativização dos julgados pelo STF em ADI, ADC, ADO e ADPF,
se feita de forma indiscriminada trará uma insegurança jurídica no âmbito jurídico social, afetando
a tutela jurisdicional.
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A prisão civil do devedor de
alimentos e a dignidade da
pessoa humana
Jakson Murilo dos Santos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: pensão, alimentícia, devedor, prisão civil, substituição da prisão

Introdução: O não pagamento da pensão alimentícia é a única prisão civil que tem condão em
nosso ordenamento jurídico é nesse contexto que balizamosnosso trabalho a fim de saber se tal
situação traz o benefício desejado pelo legislador. Objetivo: O objetivo é analisar o sentido jurídico
que alcança uma prisão por alimentos e se há outra forma mais eficaz que surte outros efeitos
tanto para oalimentado e para o alimentante. Metodologia: Análise quantitativa no ambiente
virtual em dados secundários no período 2012/2016. Resultados: Ao analisarmos o ambiente
virtual do Instituto Brasileiro do Direito de Família (IBDFAM), observamos que o número de presos
por pensão alimentícia no Brasil é assustador onde podemos quantificar da seguinte forma até o
primeiro semestre 2016, 499 em SP, 234 no DF, 228 em MG, 102 no PR, 98 em SC, 37 RJ e 24 no
ES, de modo que não explana sua totalidade em todas as regiões do Brasil e nem o cenário atual,
entendemos assim que em cada região geográfica de acordo com suas características peculiares
há um maior ou menor número de prisão civil por alimentos. Conclusão: As prisões alimentícias
no tocante a sua disposição legal é capaz de propor uma prisão não superior a 3 meses ao
alimentante que não cumpre com suas obrigações, todavia essa não é a única alternativa jurídica
propicia a fazer com que essa obrigação seja adimplida, já está previsto em leis especificas que
através do mecanismo de protesto poderá o juiz requerer a inclusão do seu nome em órgãos
de proteção de credito e com isso fazer com que o mesmo não tenha acesso a financiamentos
e ou empréstimos, mas não somente isso, também por critério do Magistrado e sob sua análise
é possível ainda outras medidas como por exemplo a apreensão de sua CNH e apreensão do
passaporte. Apoio: UNIVALE
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A atual conjuntura do Direito
Eleitoral brasileiro, “fake news”
e a necessidade de adequação à
nova realidade constituída pela
utilização de redes sociais
Giovana Soares Moulin, Elcimar Barboza Reis

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Palavras-chave: direito eleitoral, redes sociais, campanhas eleitorais, princípios do direito eleitoral,
decisões stf.

Introdução: Em 2016, as eleições estadunidenses já denunciavam o problema a ser enfrentado
pelo Tribunal Superior Eleitoral brasileiro: o uso massivo de redes sociais para propagação de
notícias falsas. Nesse sentido, o TSE resolveu criar o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições
com o fim de debater as implicações das novas tecnologias no exercício ao direito à democracia.
Já em 2018, as diversas notificações de propagação de “fake news” viraram, inclusive, alvo de
Ações Eleitorais e de inquérito no STF. Entretanto, apesar da luta para alcançar a dinamicidade que
as mídias virtuais possuem, a rapidez com que se tem editado entendimentos e jurisprudências
para resolver o impasse gera risco à segurança jurídica. Nesse sentido, procura-se solucionar a
seguinte problemática: o direito eleitoral encontra-se atualizado em face das realidades sociais
contemporâneas, em especial, à massiva utilização de redes sociais em campanhas eleitorais?A
presente pesquisa se justifica diante da premente necessidade de regulamentação, discussão
e proposta de novos institutos e regramentos jurídicos, no âmbito do direito eleitoral, que sejam
capazes de disciplinar a nova conjuntura social. Objetivo: o objetivo primordial da pesquisa é
analisar as respostas que o Direito Eleitoral tem dado aos conflitos envolvendo o uso de redes
sociais e tecer considerações e propostas aptas a dar conta das “fake news”. Metodologia: o
método utilizado foi o de pesquisa bibliográfica e artigos científicos, além de análise jurisprudencial.
Resultados: Foram encontradas inconsistências técnicas nas Portarias do Conselho consultivo de
Internet, no Inquérito de Fake News feito pelo STF e em Ações Eleitorais. Conclusão: Depreendese que o Direito Eleitoral não se encontra preparado para dirimir os conflitos gerados pela má-fé
na utilização das redes sociais. Apoio: Universidade Federal de Juiz de Fora
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A constitucionalidade das
restrições impostas às religiões
por ocasião da pandemia de
COVID-19
Jose Luciano Gabriel

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: religião, constitucionalidade, pandemia.

Introdução: A pandemia de COVID-19 impactou o mundo inteiro e mexeu com o funcionamento da
vida das pessoas e das instituições, inclusive das instituições religiosas. Nos territórios religiosos
algumas vozes se opuseram às restrições impostas pelos entes da federação ao funcionamento de
cultos religiosos e outras atividades. A pergunta é: as restrições impostas às religiões por ocasião
da COVID-19 ferem a garantia de liberdade religiosa prevista na Carta Republicana? Objetivo:
Demonstrar a constitucionalidade das restrições impostas pelos entes da federação às religiões
em função da pandemia de COVID-19. Metodologia: Revisão bibliográfica para levantamento
de argumentos jurídicos favoráveis à constitucionalidade das restrições ao funcionamento das
religiões em tempos de pandemia. Resultados: A hermenêutica constitucional ensina que os
princípios constitucionais devem ser interpretados de forma sistêmica. Nenhum princípio é absoluto,
ao contrário, deve haver, à luz do caso concreto, um processo de sopesamento dos princípios
constitucionais. A liberdade religiosa é garantida pela constituição, mas isso não implica ignorar
que os efeitos práticos de seu exercício devam se harmonizar, no máximo possível, com outros
princípios, portanto, considerando os riscos que as aglomerações traziam ao contágio pelo novo
corona vírus e, consequentemente, ao colapso do sistema de saúde, ao Estado cabia tomar as
providências necessárias à preservação de outro bem: a saúde coletiva, ainda que tal providência
ocorresse com restrição de outros valores constitucionais. Conclusão: As restrições ao exercício
da liberdade religiosa, portanto, não são inconstitucionais. A Constituição deve proteger um
conjunto complexo e bem concatenado de bens e valores e, para tanto, seus princípios e preceitos
devem ser adequados à situação concreta da sociedade.
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A inobservância do devido
processo legal infraconstitucional
pelo STF no julgamento que
rejeitou a possibilidade de prisão
em 2ª instância
Kleyton Pereira de Lima, Ana Carolina Lopes Ferrarez da Silva, Geovanna Duarte Rodrigues, André
Rodrigues Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: stf, cpc, lindb, devido processo legal, decisão.

Introdução: A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), afastando a possibilidade
de prisão em 2ª instância foi contrária a dispositivos legais, gerando muitas dúvidas acerca da
observância do devido processo legal, visto que o novo Código de Processo Civil (CPC) e a
LINDB estabeleceram diretrizes sobre mudança de um entendimento. Objetivo: Verificar se o
STF observou o atual CPC e as novas disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB) relativas ao Devido Processo Legal quando proferiu a decisão que afastou a
possibilidade de prisão em 2ª instância. Metodologia: Foi desenvolvido uma pesquisa descritiva
por intermédio de análises documentais de artigos científicos e de estudo de leis, obtidos por meio
de sites governamentais no período de 10 de abril de 2020 até 03 de maio de 2020. Resultados:
Os resultados encontrados foram que, conforme o novo CPC, os tribunais devem uniformizar
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, e conforme a LINDB é necessário que
haja uma fundamentação consistente, não se decidindo com base em valores jurídicos abstratos
sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O STF, pela decisão de
novembro de 2019, rejeitou a possibilidade de prisão em 2ª instância, decisão essa, contraria a
própria decisão de fevereiro de 2016 que era favorável a prisão, não apresentando fundamentação
consistente. Conclusão: Conclui-se que não foi observado o devido processo legal, visto que não
só, pela decisão de novembro de 2019, rejeitando a possibilidade de prisão em 2ª instância que
contrariou a própria decisão de fevereiro de 2016 que era favorável, mas também, não apresentou
fundamentação adequada de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo NCPC e pela LINDB.
Apoio: UNIVALE
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Direitos culturais e censura à luz
da Constituição Federal de 1988
Luciano Teixeira Giostri, Yanna Karolina Roginol Brito, Stephany Silva Pereira, Eike Miller dos Reis
Oliveira, Islane Archanjo Rocha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: direitos culturais, censura, adpf.

Introdução: O Conselho Superior do Cinema, órgão responsável pela implementação de políticas
públicas ativas para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, outrora vinculado
ao Ministério da Cidadania, foi transferido para a casa civil da presidência da república, por
força do decreto 9.919/19, dispositivo este, objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 614, protocolada pela rede sustentabilidade, que pede a inconstitucionalidade
do decreto por configurar censura à produção audiovisual brasileira e divergir sobre direitos
culturais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF/88). Objetivo: Analisar se o discurso da
ADPF 614, que propõe a apuração acerca da mudança da composição do conselho superior de
cinema, caracteriza uma violação a vedação à censura e aos direitos culturais aferidos na CF/88.
Metodologia: Trabalho qualitativo através de análise legislativa e bibliográfica sobre o tema.
Resultados: A transferência do órgão entra em rota de colisão com sua própria organização, que
no artigo 216-A da CF/88, reza o Conselho Superior do Cinema será organizado em regime de
colaboração, de forma descentralizada e participativa, e a proximidade entre o poder executivo
e o conselho criada pelo decreto, estabelece censura pelo esvaziamento do caráter plural e
democrático do órgão, e configura afronta a liberdade de expressão e de pensamento pois toda e
qualquer censura de natureza política, ideológica e artística é vedada como disposto no artigo 220
da CF/88. Conclusão: É verossímil inferir que a transferência do Conselho Superior de CCinema
para o ministério da casa civil viola os direitos culturais e a vedação a censura, tornando o discurso
da ADPF 614 válido e procedente.
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Planejamento familiar à luz dos
parâmetros constitucionais
Lara da Silva Ribeiro, Jelciane Soares Lopes, Virginia Fernanda Bergamarch, Victoria Karolaine de
Oliveira Rufino, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: esterilização cirúrgica, planejamento familiar, consentimento do cônjugee

Introdução: A noção de família e de planejamento familiar compõe ferramentas jurídicas que
constituem elementos de cerceamento e disciplina dos sujeitos através das regulamentações que
estabelecem. A promulgação do texto Constitucional em 1988, fundado nos princípios da dignidade
da pessoa humana e da paternidade responsável compeliu ao Estado o dever de propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito, trazendo a possibilidade dos casais e de
cada indivíduo planejar sua formação familiar com base na Lei 9.263/1996. Objetivo: Identificar se
a exigência de consentimento do cônjuge para a realização da esterilização voluntária, destacada
pela Lei 9.263/96, viola o direito fundamental à liberdade. Metodologia: O presente estudo
consiste em uma pesquisa bibliográfica e documental. Optou-se nesse projeto por uma análise de
cunho qualitativo. Resultados: A norma ora questionada, ao exigir o consentimento de terceiro
sobre decisão que compete absoluta e exclusivamente ao âmbito de deliberação individual, gera
graves violações à dignidade da pessoa humana e à própria liberdade, consagradas na CF.
Portanto, é notável a violação da dignidade da pessoa humana pelo § 5° do art. 10 da referida
Lei de Planejamento Familiar quando condiciona a realização da esterilização voluntária ao
consentimento do cônjuge. Conclusão: O aludido dispositivo representa indevida intervenção
estatal na liberdade individual e na autonomia privada. A autonomia da vontade individual, reflexo
da dignidade da pessoa humana, pressupõe que decisões personalíssimas, tais quais as que
envolvem direitos reprodutivos, não podem sujeitar-se à anuência de terceiros, nem mesmo de
um cônjuge, portanto, não cabe ao Estado, sob a alegação de proteção a família, avançar em
questões de índole estritamente pessoais. Apoio: UNIVALE
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Dos efeitos sucessórios do
(a) companheiro (a) com
o julgamento do Recurso
Extraordinário n° 878.694/MG
Rafaela Martins, Jéssika Borges dos Santos, Marlén Júlio de Andrade, Gustavo Henrique Lima de
Oliveira, Gustavo Soares Lomeu (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: recurso extraordinário; direitos sucessórios; casamento; união estável.

Introdução: Mediante o julgamento do Recurso Extraordinário n° 878.694, o STF declarou a
inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, equiparando a uniãoestável ao casamento
no que tange aos direitos sucessórios. O presente trabalho visa abordar os efeitos dessa decisão
no nosso ordenamento jurídico. Objetivo: Analisar os efeitos dos direitos sucessórios dos
companheiros, frente ao julgado mencionado e em quais decisões o novo entendimento alcança.
Metodologia: Foi feita uma análise qualitativa, através de revisão bibliográfica e do acórdão do
RE 878.694. Realizada de forma crítica e dedutiva, buscando demonstrar os efeitos desse julgado.
Resultados: Os efeitos do julgamento do RE n° 878.694 pelo STF fez com que várias decisões
judiciais passassem a estabelecer uma plena equiparação entre união estável e o casamento.
Com a declaração da inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, o (a) companheiro (a)
foi reconhecido (a) na ordem da sucessão legítima do artigo 1829, passando a concorrer com
descendentes conforme o regime de bens, e ascendentes o que independe do regime de bens,
excluindo-se os colaterais. Com efeito erga omnes, a decisão é aplicável em processos que não
tenha trânsito em julgado da sentença de partilha, e nas partilhas extrajudiciais nos casos que não
se tenha lavrado escritura pública. Conclusão: Pelo exposto, verifica-se que houve uma igualação
entre cônjuges e companheiros para fins de recebimento de herança e legado, passando a ser
aplicado o artigo 1829 do Código Civil a união estável para fins sucessórios. Visando a segurança
jurídica, é inaplicável o artigo 1790 para os processos judiciais de inventário em andamento, quanto
para os inventários administrativos que ainda não tenham a escritura de partilha. Apoio: UNIVALE
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Dignidade da pessoa humana
como alicerce da República
Federativa do Brasil
Patricia de Paula Amâncio Pachêco, Elaine Halina da Costa Bezerra Serejo, Uthant Vieira de
Andrade, André Rodrigues Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: dignidade da pessoa humana, estado democrático de direito.

Introdução: A tendência natural do ser humano é a de viver em coletividade, desta naturalidade
faz-se necessário uma organização e estruturação dessa convivência coletiva de forma pacífica
pelo Estado. Dentre fundamentos essenciais da República Federativa do Brasil está o princípio da
dignidade da pessoa humana, um valor fundamental e constitucional, que assegura uma convivência
digna e harmônica entre os indivíduos. Esse princípio é imprescindível para à construção de um
Estado Democrático de Direito, assim como um alicerce, que fundamenta e sustenta todas as
estruturas de uma sólida construção. Objetivo: A finalidade da pesquisa é analisar a relevância
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na construção do Estado Democrático do Direito.
Metodologia: Trabalho qualitativo a partir da análise bibliográfica. Resultados: Com base
nas informações pesquisadas e analisadas, observa-se que para a construção de um Estado
Democrático de Direito é essencial a legitimação do princípio da dignidade da pessoa humana,
que atua como um alicerce servindo-se como base para outros direitos, de modo a evitar inúmeras
violações cometidas contra os seres humanos. É fato que o princípio da dignidade da pessoa
humana atrelado aos Direitos Fundamentais presente no ordenamento jurídico pátrio possibilita ao
ser humano uma existência digna na sociedade. Um Estado que despreza tal relevância, é como
uma construção de uma casa sem fundação, será frágil e certamente irá a ruína. Conclusão:
Conclui-se que a dignidade da pessoa humana é um direito natural, um direito humano, um direito
fundamental e constitucional, que norteia as condutas do Estado e dos indivíduos, trazendo uma
proteção e uma segurança jurídica, exercendo função de um alicerce da República Federativa do
Brasil.
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O direito à saúde na Constituição
Federal Brasileira e sua
acessibilidade pelo cidadão idoso
Patricia de Paula Amâncio Pachêco

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: direito à saúde, cidadão idoso, constituição federal

Introdução: Dentre os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, a saúde é
um desses direitos, e está ligado diretamente ao direito à Vida. A Constituição Federal garante
que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A Constituição não faz distinção entre ricos e
pobres; todos, sem exceção, devem ter acesso à saúde, sendo essa uma obrigação indeclinável
do Poder Público. A precariedade da saúde pública em nosso país, impossibilita muitos cidadãos
a terem acesso integral aos serviços de saúde, principalmente aos idosos que possuem uma
debilitação natural do organismo causada em razão da idade avançada. Objetivo: A finalidade
da pesquisa é analisar a acessibilidade do direito à saúde pelo cidadão idoso, conforme previsto
na Constituição Brasileira. Metodologia: Trabalho qualitativo a partir da análise bibliográfica.
Resultados: Com base nas informações pesquisadas e analisadas, observa-se que visando a
proteção constitucional do direito à saúde ao cidadão idoso, o estatuto do idoso regulamenta
os direitos de acesso do cidadão idoso aos Serviços de Saúde, assegurando a atenção integral
à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso
universal e igualitário, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo
a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Conclusão: Concluise que o direito à saúde para ser de fato eficaz, faz-se necessário que haja a disponibilidade
dos serviços, acessibilidade universal, entre outros. Destarte, o idoso deve ter pleno acesso aos
serviços de saúde, observando- se assim os princípios e direitos constitucionais garantidos na
Constituição Federal Brasileira.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

827

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A Filosofia Hermenêutica como
instrumento para uma jurisdição
constitucional democrática
Natalia Zulske Rodrigues

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: hermenêutica jurídica, norma jurídica, interpretação, dificultadores hermenêuticos

Introdução: Sendo a Hermenêutica jurídica a área da Filosofia destinada à interpretação das normas
jurídicas, incumbe ao operador do Direito apropriar-se dessa ciência através de um arcabouço
teórico que lhe permita interpretar os fatos e seus valores axiológicos, aplicando, de forma justa,
a norma. A ciência hermenêutica aplicada por órgãos judiciais constitui a jurisdição constitucional
e, apesar de alguns dificultadores hermenêuticos obstaculizarem a aplicação da norma jurídica
na contemporaneidade, a matéria corrobora enquanto instrumento interpretativo e argumentativo
jurídico. Objetivo: Identificar quais os dificultadores hermenêuticos existentes para a aplicação
da norma jurídica democrática na contemporaneidade. Metodologia: Consistiu em uma pesquisa
qualitativa, através de uma revisão bibliográfica em doutrinas e sites científicos. Resultados: A
interpretação jurídica, segundo Norberto Bobbio, é uma atividade muito complexa, que pode ser
concebida de diversos modos; em razão disso, uma interpretação errônea, superficial ou sua
ausência pode ensejar em uma análise do fato distanciada da realidade e, consequentemente,
a não aplicação justa da norma, sendo esse fato um dos dificultadores hermenêuticos presente
frente à interpretação da norma. Conclusão: Defronte à extensão e complexidade da interpretação
e aplicação correta da norma jurídica na contemporaneidade, é indiscutível a necessidade que o
intérprete da lei aprofunde seus conhecimentos na ciência hermenêutica, para que, com o domínio
das técnicas de interpretação, exteriorize e reproduza de forma fidedigna o sentido da norma,
aplicando-a de modo que seja garantida a paz e a justiça na sociedade. Apoio: UNIVALE
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A criação de holdings para
o adiantamento da legítima
no direito das sucessões e a
possibilidade da repercussão
geral
Mayra, Jéssyca Martins Temponi, Laura Neves Barroca Werneck, Karulina Paula Maciel

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: planejamento sucessório; holding familiar; adiantamento de legítima

Introdução: Este trabalho tem como objeto o estudo da possibilidade de criação deholdings para o
aditamento de legitima no direito das sucessões e a possibilidade derepercussão geral, buscando
apontar as vantagens, desvantagens e importância doplanejamento sucessório dentro do instituto
do Holding Familiar. Objetivo: Demonstrar as consequências da criação de holding familiar para
o adiantamento de legítima nodireito das sucessões, e a necessidade de um posicionamento
do Supremo TribunalFederal visando atender a demanda jurídica pelo tema. Metodologia: Foi
utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa onde foram realizadas consultas doutrinárias
epesquisas em sítios eletrônicos em seus artigos jurídicos. Resultados: Quando se envolve
empresa familiar e bens de alto valor, as disputas entre herdeiros ou a sua faltade qualificação
para gerir o patrimônio deixado, se faz necessário o planejamentosucessório para prevenir futuros
litígios e conflitos familiares que podem enfraquecer opoder familiar dentro das empresas, por
isso a importância de um holding familiar. Hámuitas discussões e divergências sobre o tema nos
tribunais, por isso a necessidade deanalise pelo STF, já que o tema atende as exigências impostas
para a repercussão geral. Conclusão: Quando se envolve empresa familiar e bens de alto valor,
as disputas entreherdeiros ou a sua falta de qualificação para gerir o patrimônio deixado, se
faznecessário o planejamento sucessório. Visto que a repercussão geral é o instrumentoprocessual
cabível, e levando em conta a relevância econômica e jurídica do tema, vê sea necessidade da
análise do mérito pelo STF para que os tribunais inferiores adotemposicionamentos paralelos.
Apoio: UNIVALE
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O Supremo Tribunal Federal
e a Proteção dos Direitos
Fundamentais
Mateus Antonio Ayres Nicolau, Virgínia da Costa Machado (Orientador)

Palavras-chave: supremo tribunal federal, constituição federal, direitos fundamentais, sociedade

Introdução: A guarda da Constituição cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF), função que protege
as normas constitucionais. A Constituição Federal de 1988 apresenta em seus artigos os pilares
para a construção e fortalecimento do estado democrático de Direito. É importante destacar que a
própria Constituição no seu artigo 102 atribuiu ao STF a guarda da constituição federal. Objetivo:
Apresentar uma análise sobre a importância do Supremo Tribunal Federal brasileiro na garantia,
proteção aplicação e o equilíbrio dos direitos fundamentais apresentados na obra “Teoria dos
Direitos Fundamentais” de Robert Alexy. E por fim a competência do Estado, diante dos conflitos
entre as normas constitucionais. Metodologia: A metodologia a ser utilizada na presente pesquisa
foi revisão bibliográfica de doutrina e jurisprudência. Resultados: A Constituição Federal de 1988,
consagra proteção a dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos inserindo o
estado Democrático de direitos, as garantias e o direitos conferidos aos seres humanos são o
exército da cidadania e o STF tem o dever soberano de guardar essa importante lei. Existe também
a possibilidade de que normas constitucionais possam entrar em colisão. Como se sabe, as leis
constitucionais não guarda hierarquia entre si, então o intérprete deve utilizar-se do princípio da
harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício
total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance
de cada qual. Conclusão: A Constituição apresenta uma ligação com a sociedade e cabe ao
Supremo Tribunal Federal a guarda deste. Entende-se que são muitos desafios ao STF pois a
sociedade apresenta grande complexidade nos seus problemas e exigem que eles saibam dosar
o equilíbrio das normas constitucionais.
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Animais como sujeito de direitos:
uma análise do Projeto de Lei
6799/2013
Marília Cristina Ferreira, Pedro Henrique Esteves Fonseca, Mauricio Antonio Lucas da Silva, Diego
Jeangregorio Martins Guimaraes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: animais, projeto de lei, sencientes.

Introdução: o Projeto de Lei da Câmara nº 6799, de 2013, acrescenta dispositivo à Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a natureza jurídica dos animais não humanos. O projeto
visa afastar a ideia utilitarista dos animais, reconhecendo-os como seres sencientes, que sentem
dor, emoção, e que se diferem do ser humano apenas nos critérios de racionalidade e comunicação
verbal. Objetivo: Analisar os elementos presentes no tramite do PL 6799/2013 dentro da Câmara e
do Senado com enfoque nos argumentos jurídicos e sociais apresentados. Metodologia: Pesquisa
de fontes secundárias com uma análise documental, notadamente dos documentos do trâmite do
projeto de lei no congresso. Resultados: O projeto de lei passou pelas duas casas legislativas.
Na Câmara dos Deputados teve aprovação de todas as comissões, principalmente na Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania e Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento. No
Senado os pareceres também foram favoráveis. Entretanto, ao analisar os documentos percebe-se
que o texto do PL foi alterado e agora dispõe de nova perspectiva, onde os animais não humanos
empregados na produção agropecuária, pesquisa científica e aos que participam de manifestações
culturais não fazem parte dos animais beneficiados. Conclusão: A princípio, o PL 6799/2013
em seu texto original poderia contribuir para a introdução da perspectiva ecocêntrica no nosso
ordenamento jurídico, visto que seus artigos avançam na superação da perspectiva utilitarista.
Porém, a alteração em seus artigos leva a lei ao contrário disso, a outro patamar social, de que
a preocupação inicialmente com os animais foi interposta por uma preocupação econômica, ou
seja, o ser humano novamente colocou suas necessidades acima das demais espécies. Apoio:
UNIVALE
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Direito das obrigações
Lívia Albes Trindade Silva, Vitor Ferreira Bacelar, Maria Vitória Germano Ramos Pereira Alves,
Angélica Costa Cardoso, Rogerio Paula Miranda (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: obrigação, fazenda pública, dação.

Introdução: A dação em pagamento é um contrato liberatório, cujo efeito é gerar uma obrigação.
Tem a mesma índole jurídica do pagamento. Ocorre quando o credor concorda em extinguir o débito
ao receber do devedor uma prestação diversa da que lhe é devida. A Fazenda Pública diz respeito
à Pessoas Jurídicas de Direito Público, quando presentes em ações judiciais, embora a demanda
não verse sobre matéria estritamente fiscal ou financeira. Diante desses dois conceitos, qual é o
regendo do instituto da dação em pagamento para quitação e extinção de débitos tributários no
âmbito federal. Objetivo: O trabalho tem como objetivo analisar se há possibilidade da utilização
da dação em pagamento nos casos em que a Fazenda Pública é devedora. Metodologia:
Tipo de pesquisa: exploratória, descritiva e explicativa. Resultados: Verificando conceitos dos
termos principais que dão sustentação à questão, a obrigação tributária tem origens nos mesmos
conceitos das obrigações civis, embora seja tratada com as peculiaridades do direito tributário.
A dação em pagamento tem lugar quando o devedor entrega ao credor coisa que não seja
dinheiro, em substituição à prestação devida, visando a extinção da obrigação, e haja anuência do
credor. Conclusão: A dação em pagamento pode acontecer no direito tributário primeiro porque
expressamente previsto no Art. 156, inc. XI do CTN - Lei 5172/66 a dação em pagamento em
bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei e, também porque segundo o art. 3º do
CTN, o tributo, deve ser pago em moeda ou cujo nela se possa exprimir, admite-se que o sujeito
passivo da obrigação tributária possa dar bens em pagamento de tributos, desde que haja uma lei
específica da entidade tributante credora concedendo a autorização, especificando o tributo que
será objeto da dação e fixando critério para aferição do valor do bem. Apoio: UNIVALE
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O exercício do poder de polícia e
a inviolabilidade do domicílio
Larissa Maia de Oliveira, Louise Francisco Leite, Débora Almeida Sant’ana, Manuela Vasconcelos
Vieira, Fabiano Batista Correa (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: poder de polícia; limites; direitos fundamentais; administração pública.

Introdução: O Poder de Polícia é utilizado para a proteção do interesse coletivo, buscando limitar
os direitos individuais visando o bem estar geral. Todavia o princípio da inviolabilidade do domicílio
é um direito fundamental tipificado no artigo 5º, XI da Constituição Federal. Até que ponto o Poder
de Polícia poderá coibir os Direitos Fundamentais, em ênfase o principio da Inviolabilidade do
Domicilio. Objetivo: O objetivo da pesquisa é compreender os limites do Poder de Polícia em
face do direito a Inviolabilidade do Domicílio. Metodologia: Para a construção da pesquisa foi
utilizada revisão bibliográfica, valendo-se de doutrinas, artigos científicos, Constituição Federal e a
Lei 13.301/16. Resultados: Não há direito fundamental absoluto quando estes estão em conflito, e
sim uma ponderação, a partir dessa premissa que o poder de polícia exerce sua função. No tocante
a Inviolabilidade do domicílio não terá proeminência frente ao bem estar coletivo, a exemplo da
necessidade de um agente de saúde adentrar uma propriedade para vistoriar o local, com intuito
de procurar foco de dengue que possa vir a causar danos à saúde dos demais, o proprietário
colocando empecilhos, o profissional poderá fazer a entrada forçada como prevê o artigo 1° inciso
IV da lei 13.301/16. Logo observa-se que o objetivo do Poder de Policia não é a violação do
domicilio, mas a proteção da coletividade. Conclusão: Portanto capta-se que o Poder de Polícia
não encontra limites quanto a inviolabilidade do Domicilio, uma vez que se a entrada forçada na
residência for em virtude de assegurar Direito Fundamental da sociedade, o direito individual cedido
em prevalecendo o coletivo. Porém é valido ressaltar que por parte da Administração Pública não
deve ocorrer excessos, como abuso ou arbitrariedade. Apoio: UNIVALE
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Responsabilização por crime
contra a honra nas redes sociais
Paolla Rafael da Silva Parizotto, Fernanda Furtado Altino Machado DOliveira Costa, Jefferson
Calili Ribeiro, Vitória Regina torquato Bastos, Juliana Camocardi

FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce

Palavras-chave: crime; internet; honra; rede social.

Introdução: O presente trabalho busca demonstrar que, atualmente, a rede social é considerada
um meio de grande alcance quando se trata de interações, seja ao expor uma opinião,
compartilhar algo memorável ou infligir alguém. Nesse contexto, os indivíduos encontram-se
cada vez mais vulneráveis diante dos diversos crimes praticados contra a honra, que, por vez,
ainda são problemáticas para o Ordenamento Jurídico. Objetivo: Apresentar os crimes contra
a honra; atestar que apesar de haver liberdade de expressão no meio social e virtual, existe um
limite a ser cumprido, preservando a honra individual; analisar a persistência desses crimes e a
eficácia da lei nesse quesito. Metodologia: Este trabalho foi construído com a utilização de fontes
direta e indireta, recorrendo a Constituição Federal, normas, periódicos, pesquisa bibliográfica,
jurisprudências doutrinas e outras. Resultados: Demonstram que a internet é um fator agravador
dos casos por ter uma abrangência maior de pessoas; ressaltam a importância da responsabilidade
ao se expressar publicamente; realçam que a calúnia, a difamação e a injúria são constantes na
internet, tendo em vista que a sensação de anonimato e de impunidade atraem cada vez mais
criminosos para o ambiente virtual e que o crime contra a honra é um tema complexo pois exige
habilidades técnicas para ser debatido, como ocorre no uso de perfis falsos. Conclusão: Após as
análises fica evidente que esses crimes contra a honra ultrapassam o limite virtual e traz danos
reais que afetam os indivíduos, podendo gerar abalo moral e danos psíquicos na maioria das
vezes irreversíveis. Logo, é preciso que o Estado acompanhe a evolução dos delitos através da
criação de leis específicas ou com o aumento significativo das penas em função da desmotivação
do crime.
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O direito constitucional do
cidadão à legítima defesa
Letícia Ferreira de Assis, Laylla Alves Loubaques Crespo, Maria Fernanda Pereira Gomes, Suellen
Dias Loubak Teixeira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: armas; autodefesa; flexibilização jurídica;

Introdução: A primeira restrição de armas no Brasil é datada em 1603, como nação colonizadora,
Portugal almejava diminuir os riscos de uma revolta armada dentro da colônia. De maneira análoga,
hodiernamente existe uma restrição no uso de armas de fogo, Estatuto do Desarmamento, instituído
em 2003. Mas os elevados índices de violência, tem fomentado discussões sobre flexibilizações,
jurídicas, em relação ao meios para o exercício da autodefesa, e é isso que o presente texto
pretende discutir. Objetivo: Comprovar que é juridicamente possível privar o cidadão dos meios
para o exercício de autodefesa. Metodologia: Para esse estudo foi feita revisão bibliográfica
sobre o assunto e análise de dados. Resultados: Segundo o pesquisador do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), Daniel Cerqueira, a maioria dos crimes com morte não são cometidos
pelo “criminoso contumaz”, mas “pelo cidadão de bem, que em um momento de ira perde a cabeça”,
e “quanto mais medo as pessoas sentem e mais homicídios ocorrem, mais elas se armam. Quanto
mais se armam, mais mortes teremos”. Traduzindo essa informação em dados, o Ministério da
Saúde e Ipea revelam que, de 1980 até 2003, as taxas de homicídios subiram em média 8% ao
ano. Mantendo essa gradação, em 2012 deveriam ter sido registrados 71.118 vítimas fatais de
disparos, contudo, em razão da restrição do porte de armas (Estatuto do Desarmamento instituído
em 2003) foram contadas apenas 40.077 mortes. Conclusão: Conclui-se, a partir dos estudos,
que a flexibilização de meios para o exercício da autodefesa, como por exemplo o porte de armas
para a população civil, não é a alternativa jurídica mais viável, podendo causar efeito contrário do
pretendido, evidenciando a importância do Estatuto do Desarmamento.
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Impactos causados pela nova lei
de abuso de autoridade no âmbito
do Poder Judiciário
Mariana Onório Santos Roatt, Jhully Andrews Rodrigues Ribeiro, Victoria Emiliana Barbosa Lima,
Danilo Pereira Xavier, Islane Archanjo Rocha (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: abuso; autoridade; poder judiciário; lei

Introdução: A nova lei de abuso de autoridade nº. 13.869/19 visa coibir abusos por parte de qualquer
agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo,
mas não se limitando, a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros
do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do
Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Objetivo: Identificar os impactos
causados pela nova lei de abuso de autoridade no âmbito do Poder Judiciário. Metodologia: Foi
realizada uma análise qualitativa mediante procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica
e documental. Resultados: Promulgada em setembro de 2019, depois de dois anos de debates,
a nova lei de abuso de autoridade revogou expressamente a Lei 4.898/65, que tipificava apenas
abusos cometidos pelo poder Executivo, sem a previsão legal de responsabilização de agentes do
Poder Judiciário. É válido mencionar, que a legislação anterior, era pré-constitucional e foi publicada
num contexto histórico de ditadura militar, demandando atualização e aperfeiçoamentos. A nova lei
traz consigo divergências de interesses. Críticos alegam que a lei se constitui como retrocesso na
luta contra a criminalidade e que terá difícil aplicação prática. Conclusão: Autoridades judiciárias
argumentam que as condutas tipificadas constituem uma ameaça a sua autonomia de atuação,
o que poderia obstaculizar o trabalho. Todavia, a nova lei tem como objetivo exclusivo reprimir
abusos e nenhum exercício de poder deve extrapolar os limites legais e constitucionais, devendo
sempre carecer de justificação e controle. Apoio: UNIVALE
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Administração das provas pelo
julgador no processo penal
Lilia Rodrigues Soares, Stephanie Melo de Almeida, Erilan Gomes Guimaraes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: prova, juiz, verdade real.

Introdução: Todos os direitos pretendidos em juízo se originam de fatos. Desta forma, o autor deve
demonstrar os fatos que justificam o atendimento de seus anseios, e réu, da mesma forma, deve
indicar os fatos que impeçam o alcance de tal pretensão. É, portanto, através da análise desses
fatos que o juiz solucionará o litígio. Objetivo: Identificar as divergências acerca da temática
de importância em razão do permissivo legal que possibilita, excepcionalmente, a produção
de prova pelo juiz. Com isso, torna-se necessário estudar se essa prerrogativa é saudável ao
processo e até que ponto encontra-se em harmonia com os princípios informadores do processo
penal constitucional. Metodologia: Foi feita uma análise de dados pelo método teórico dedutivo
bibliográfico, obtidos com a busca doutrinária e virtual no período de 08 de maio de 2020 até
29 de maio de 2020. Resultados: Acerca do tema discutido o art. 5º, XXXV da CF prevê que,
sempre que houver lesão ou ameaça ao direito, o Judiciário poderá ser acionado. Esse dispositivo
consagra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Assim, o Judiciário pode passar
a ser garantidor dos direitos fundamentais. Trata-se de decorrência do Estado Democrático de
Direito. Portanto, resulta que a produção de provas pelo juiz também pode ser vista como ato que
atende ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Conclusão: A fim de preservar a
efetivação da justiça, vige no Brasil o princípio da imparcialidade do juiz. Por muito tempo acreditouse que imparcialidade era sinônimo de inatividade. Como se viu, às partes cabiam a produção de
provas, restando ao juiz simplesmente apreciar as provas apresentadas. Apoio: UNIVALE
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As ações direta de
inconstitucionalidade nº
2.390, 2.386, 2.397 e 2.859: o
compartilhamento de dados
sigilosos e a decisão do Supremo
Tribunal Federal
Mirna Gabriela Ribeiro, Luciano José dos Santos Junior, Allan Goncalves Soares, Ana Clara
Damascena Leonardo, Ronald Amaral Junior (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: sigilo de informações; adi; stf; fisco.

Introdução: A utilização de informações sigilosas competente ao Fisco, por órgãos como: Ministério
Público e Polícias investigativas. Sem qualquer autorização judicial adequada, geram muitas
dúvidas sobre a invasão da vida privada, liberdade do indivíduo, inafastabilidade da jurisdição e
da possível afronta ao princípio do devido processo legal. Diante o exposto, juntamente com o
esclarecimento do Supremo Tribunal Federal, sobre o assunto, se ocupa este trabalho. Objetivo:
Expor a ótica da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o compartilhamento de dados
sigilosos entre o Fisco. Metodologia: Foi realizado um estudo da súmula do Julgamento Conjunto
das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, e matérias publicadas na imprensa virtual sobre o tema,
apurando as informações e esclarecendo a opinião majoritária sobre o assunto. Resultados:
Os resultados da análise tiveram como intuito responder as indagações sobre: invasão da vida
privada; da intimidade; da inafastabilidade; da jurisdição; da possível afronta ao devido processo
legal. O Supremo Tribunal Federal analisou e votou ações de inconstitucionalidade referentes
ao compartilhamento de informações sigilosas, dentre outras, em sua decisão alega que, entre
os órgãos não há divulgação de informações, mas transferência da mesma. E o órgão receptor
garante e conserva o sigilo das informações concedidas. Conclusão: As decisões do STF
mantêm a segurança jurídica, as autorizações da transferência dos dados bancários devem ter
fundamentação, pertinência temática e a inviabilidade para a obtenção de provas pertinentes ao
processo em outras circunstâncias. A jurisprudência do tribunal é sólida quanto à ausência de
quebra de privacidade, já que a autorização é de transferência de dados, não de divulgação.
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A possibilidade de requerimento
da tutela judicial no atributo
da autoexecutoriedade do ato
administrativo: análise à luz dos
direitos fundamentais
Rafael Damasceno Pereira de Brito, Kevin Alves Nazareth Gusmão, Gabriel Rodrigues Moreira,
Thierry Ribeiro Alves de Oliveira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ato administrativo, autoexecutoriedade, tutela judicial, direitos fundamentais

Introdução: A autoexecutoriedade é o poder-dever da Administração Pública, com base
no regimejurídico administrativo, de executar diretamente os seus atos administrativos
independentementede tutela judicial. Diante desse conceito, é necessário analisar a possibilidade
de AdministraçãoPública requerer tutela judicial em um determinado cenário. Objetivo: Analisar
a possibilidade daAdministração Pública requerer tutela judicial para a execução de atos
administrativos dotados deautoexecutoriedade. Metodologia: Foi utilizado o método dedutivo
para alcançar o resultadoalmejado, utilizando a pesquisa bibliográfica de doutrinadores que são
referência na área do DireitoAdministrativo e do Direito Constitucional, além de decisões proferidas
pelos tribunais superiores. Resultados: Os resultados dessa pesquisa foram obtidos a partir
de ampla análise doutrinária ejurisprudencial, analisando às duas vertentes existentes sobre o
tema, sob a ótica constitucional dosdireitos fundamentais, sobressaindo o entendimento quanto
a possibilidade da requisição da tutelajudicial. Conclusão: A doutrina e a jurisprudência não são
pacíficas, majoritariamente entende-seser a autoexecutoriedade uma faculdade da administração,
tornando possível o acesso ao poderjudiciário, precipuamente quando houver restrições de direitos
fundamentais. Na outra vertente, acredita-se que não seria permitida a tutela do judiciário em favor
da administração, uma vez quecareceria de interesse processual, pelo fato de a lei impor o dever
de agir. Por fim, independentedo entendimento adotado, o poder judiciário sempre deve garantir
o acesso à justiça quandoenvolver direitos fundamentais, uma vez que a Administração Pública
também está amparada pelasprerrogativas fundamentais. Apoio: UNIVALE
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A responsabilidade da
digitalização dos processos
físicos para os meios eletrônicos
Leonardo Macedo Campos, Kauane Helena Resende Silva, Wellison da Costa Campos, Rosimeire
Pereira da Silva (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: processos físicos, digitalização, processos eletrônicos, responsabilidade

Introdução: Com o avanço da tecnologia, o Poder Judiciário vem tentando se adaptar, usando
os meios eletrônicos para facilitar o acesso, o protocolo de petições, reduzir custas do processo
e agilidade na prestação jurisdicional no sentido de reduzir o tempo de tramitação dos processos,
baseados nos princípios da celeridade e economia processual. O processo eletrônico foi introduzido
ao ordenamento jurídico através da lei 11.419 de 2006, que dispõe sobre os meios e procedimentos.
Objetivo: Analisar de quem é a responsabilidade para digitalizar os processos físicos e migrar
para o sistema eletrônico. Metodologia: Análise qualitativa mediante procedimento metodológico
de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Foram analisadas as decisões do Conselho Nacional
de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do posicionamento da Ordem dos Advogados do
Brasil. Resultados: Os resultados dessas decisões são no sentido de que a responsabilidade
pela digitalização é do poder judiciário, considerando tratar-se de ato afeto à atribuição do Poder
Judiciário, custeado por parte das custas processuais, podendo a digitalização ser feita por
unidades internas de cada tribunal ou empresa especializada. Conclusão: Muito embora a maior
parte da população tenha (ou possua) acesso aos meios tecnológicos, ainda existem pessoas
que não possuem esse acesso, ou seja, caso a responsabilidade da digitalização ficasse a cargo
das partes, tal expediente causaria atraso nos processos, perda de prazos, extinção de processos
em razão do não cumprimento dessa exigência, ou seja, prejuízo aos jurisdicionados. Apoio:
UNIVALE
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ADI 6050 e o tabelamento
da indenização por dano
extrapatrimonial
Luma Teixeira Giostri, Nathália Carvalho Monteiro, Flander Dawison Medeiros Silva, Valdean
Carlos Pinheiro do Nascimento Filho

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: dano moral, tabelamento, indenização.

Introdução: Com o advento da lei nº 13.467/17, houve significativa mudança na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, ainda padecem de analise inúmeros pontos de debate,
como o tabelamento da indenização por dano extrapatrimonial, que é objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6050, proposta pela Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho). Objetivo: Verificar os elementos presentes na ADI 6050, que trata do
tabelamento das indenizações por dano moral. Metodologia: Foi feita uma análise qualitativa a
partir da pesquisa bibliográfica com analise documental, especialmente da ADI 6050. Resultados:
Foi colocado que a ADI 6050 pleiteia a inconstitucionalidade do artigo 223-G, incisos I,II,III,IV. Para
a Anamatra, o tabelamento da indenização por dano extrapatrimonial restringe a atuação do poder
judiciário, ao impedir que se aplique a indenização ampla em favor do trabalhador. Ademais, a
relação estabelecida entre o dano moral e o salário do ofendido fere o principio da Isonomia, pois
não permite analisar as particularidades de cada caso. Outro princípio afrontado é o Princípio da
Reparação integral, pois o dano não é reparado integralmente, de modo que não há ressarcimento
efetivo ao ofendido. Além disso, há a violação da integridade moral do indivíduo, que é um direito
fundamental respaldado na dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição. Conclusão:
O tabelamento de danos extrapatrimoniais é considerado inconstitucional para a maioria dos
doutrinadores e juristas, pois, além de ferir vários princípios, limita a atuação do judiciário. A referida
ADI, ainda não foi julgada no STF, logo, ainda é considerada constitucional e portanto, a relação de
gravidade do dano ao salário do trabalhador ainda é aplicada. Apoio: UNIVALE
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A compatibilidade dos atos do
poder de polícia a partir do direito
fundamental da liberdade
Lucas Faria Martins, Lucas Paulo Andrade Silva, Rubens Dias Godinho, Rafael José Roberto
Teodoro, Fabiano Batista Correa (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: atos administrativos, poder de policia, atributos, compatibilidade.

Introdução: O poder de polícia é uma das ferramentas dos poderes administrativos. É a prerrogativa
conferida à administração para condicionar e limitar atividade de particulares e aplicar sanção
em virtude de relação geral com o Estado. Dentro de tal poder, veremos a compatibilidade entre
autoexecutoriedade com o atributo da tipicidade dos atos administrativos, considerando o direito
fundamental da liberdade. Objetivo: Identificar se a autoexecutoriedade no exercício do poder
de polícia é compatível com a exigência da tipicidade dos atos administrativos. Metodologia:
A metodologia adotada é bibliográfica com análise da doutrina, legislação e da jurisprudência.
Resultados: O direito de liberdade vem expresso no art.5º, II da CF/88. Os atos do poder de
polícia não viola tal dispositivo visto que decorrem da lei, ao limitar o interesse individual ao
interesse público. A autoexecutoriedade traz que a administração executa o ato do poder de polícia
independentemente do poder judiciário (em regra). Tal atributo se subdivide em executoriedade
e exigibilidade, este um meio indireto de coerção, aquele, meio direto de coerção e exige a
autorização em lei. A tipicidade é um atributo do ato administrativo para alguns doutrinadores.
Revela que à necessidade de respeitar a finalidade específica definida na lei para cada espécie de
ato. Conclusão: Na jurisprudência do STF, a liberdade é elevada a direito fundamental preferencial
e, portanto, restrições a esse direito devem ser analisadas a partir dos direitos abrangidos pelo
ordenamento jurídico. Concluímos que há compatibilidade entre os dois atributos. A executoriedade
exige autorização em lei, trazendo um controle de legalidade e evitando o abuso daqueles que
exercem tal função. A tipicidade representa uma garantia para o administrado, Impedindo atos
dotados de imperatividade e executoriedade. Apoio: UNIVALE
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Os discursos corolários da nova
lei de abuso de autoridade
Rayane Martins Damascena, Natália Nicolau Santos, Juliana Araujo Alves, Islane Archanjo Rocha
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: abuso de autoridade, impunidade, liberdade de atuação, segurança jurídica

Introdução: Desde que o projeto da Lei de Abuso de Autoridade começou a tramitar no Congresso
Nacional tem sido alvo de críticas e polêmicas devido a seu conteúdo tido como controverso. É
acerca desse assunto que paira o objeto deste trabalho, qual seja, os discursos resultantes da
criação da Lei 13.869/19, notadamente entre as autoridades públicas afetadas. Objetivo: Verificar
se os discursos das autoridades públicas afetadas pela Lei 13.869/19refletem que há um incentivo
à impunidade. Metodologia: Foi realizada uma análise crítica acerca dos discursos resultantes lei,
bem como uma análise qualitativa mediante procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica
e jurisprudencial. Resultados: Foram identificadas sete ações em face da Lei 13.869 (ADI 6.302,
6.234, 6.236, 6.238, 6.239, 6.240 e 6.266). Os discursos revelam um impasse entre dois aspectos:
de um lado, agentes públicos afirmam que a liberdade de atuação está comprometida, alegando
o incentivo a impunidade, bem como defendem a inconstitucionalidade da referida lei. De outro,
juristas argumentam sobre a pertinência da limitação constitucional das autoridades públicas com
base, principalmente, no princípio da presunção de inocência e segurança jurídica. Isto posto,
o poder público encontra uma difícil questão para sua atuação eficaz. Conclusão: Há severas
críticas ao conteúdo legal no que importa à maximização das fragilidades do sistema de justiça do
país. É necessário que se defina quais são os contornos Apoio: UNIVALE
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STF. Reforma Trabalhista e
Facultatividade da Contribuição
Sindical
Raquel Cunha Lacerda, Mauricio Helbert Ferreira Silva, Ana Karolina Rodrigues Simões, Luiza
Campos dos Santos Freire

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: reforma trabalhista, contribuição sindical, facultatividade.

Introdução: A Lei 13.467/17 trouxe várias mudanças na legislação trabalhista, onde coube ao
STF decidir sobre a contribuição sindical e sua facultatividade. Objetivo: Identificar a mudança
que a Lei 13.467/17 ocasionou no ordenamento jurídico no que tange a contribuição sindical.
Metodologia: Este estudo se centrou na modalidade de pesquisa bibliográfica, tendo como fonte
do Direito entendimentos jurisprudenciais para melhor elucidação do tema proposto. Resultados:
Precipuamente trata-se de uma discussão jurídica, que versa sobre a reforma trabalhista, lei
13.467/17. Sob esta ótica surgiu vários debates jurídicos sobre sua legalidade em que colocava a
contribuição sindical antes obrigatória como facultativa em seus artigos 578 e 579 da CLT. Nesse
contexto, após a reforma, o princípio da liberdade sindical previsto no artigo 8°, V, da CF/88 foi o
alvo de grandes debates no mundo jurídico, tendo ele como fundamento a não obrigatoriedade de
filiação sindical. Antes da reforma a contribuição era compulsória, e era levado em consideração o
fortalecimento e manutenção dos sindicatos. Contudo, após repercussão geral, o STF decidiu que
tal ponto da reforma não era inconstitucional, e que a nova lei amplia a liberdade do trabalhador
de se associar ou não a um sindicato, tendo o legislador constituinte não constitucionalizado a
contribuição sindical, mas apenas recepcionado na legislação em que havia criado, onde permitiu
a existência da contribuição sindical de forma subsidiária, mas não compulsória como era feito
antes da reforma. Conclusão: O STF entende que o novo ponto da reforma discutido não é
inconstitucional, com isso, manteve a contribuição em caráter facultativo devendo o trabalhador
autorizar o desconto em sua remuneração. Apoio: UNIVALE
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Os fundamentos jurídicos e
constitucionais e o impacto
causado pela reforma: o impacto
da reforma
Thiago Gonçalves Leite, Débora Ferreira Macedo, Weverson Vieira dos Santos, Kauany Felipe de
Carvalho

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: meio ambiente, desastre ambiental, problemas, conflitos sociais, impacto

Introdução: Neste estudo, será tratada, em partes, a Nova Lei Trabalhista, a Lei 13.467/17, cujo
nome reconhecido, é Reforma Trabalhista, essa que alterou consideravelmente a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) e também Lei de Trabalho Temporário. Vale ressaltar que o foco
dessa pesquisa, será o impacto dessa reforma trabalhista para as grávidas. Objetivo: Identificar
o que mudou para as grávidas, nessa nova Reforma Trabalhista, analisando os seus aspectos
gerais. Metodologia: Foi feita uma análise qualitativa de dados obtidos com a busca de livros
e matérias publicadas na internet, no ano de 2020, buscando informações atualizadas neste
contexto. Resultados: Na Lei 13.467/17, as gestantes poderiam exercer as suas funções nos
locais insalubres, ou seja, aqueles locais que são nocivos à saúde. Podem ser locais com alto
barulho, com altas ou baixas temperaturas excessivas ou expostas à radiação. Anteriormente,
esse afastamento das colaboradoras gestantes seria obrigatório apenas quando o local fosse
classificado com o máximo grau de insalubridade, mas ao gerar certa comoção, foi adotada
uma medida provisória que regulamentasse essa permissão que trata-se da Medida Provisória
808/17. No entanto, permaneceu: a Estabilidade do emprego, que se inicia no momento em que
é avisada a empresa sobre a gestação, com o prazo de até cinco meses após o parto; a gestante
não poderá ser dispensada, sem justa causa. Mantem-se o período de cento e vinte dias para a
chama da “licença-maternidade”, sem prejuízos no salário; Após o parto, a colaboradora possuirá
direito a dois intervalos destinados à amamentação das crianças com seis meses de idade.
Conclusão: Haja vista as alterações, deve-se pensar na saúde das mães e dos bebês, cabendo
ai uma humanização do que se refere gestão de pessoas, alterando normas, sem inferir nas lei
trabalhistas. Apoio: UNIVALE
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O Testamento Vital como forma
de assegurar os direitos humanos
dos pacientes
Tainã Zócoli Lobo Resende, Edilceia Maria Teixeira dos Santos, Wanessa Pereira Sobrinho, João
Vitor Amorim Porto, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: superior tribunal federal, direitos fundamentais, testamento vital.

Introdução: O Testamento Vital é um documento redigido por uma pessoa maior, capaz e em pleno
gozo de suas faculdades mentais, geralmente sob o auxílio de um profissional da área da saúde e
um advogado. Visa elencar quais procedimentos e tratamentos a pessoa deseja se submeter em
uma situação delicada de vida, quando não estiver mais podendo manifestar sua vontade de forma
livre. Como todo contrato, segue a égide de um negócio jurídico. Objetivo: Analisar se o Testamento
Vital assegura ao indivíduo a manutenção dos direitos humanos inerentes a pessoa. Metodologia:
Trata-se de pesquisa qualitativa por meio da pesquisa bibliográfica, análise a doutrinas, decretos,
lei, monografias, artigos e revistas especializadas. Resultados: A Constituição Federal foi
elaborada sob o fundamento da chamada “dignidade da pessoa humana”. Os direitos elencados
como o direito à vida e à liberdade devem respeitar esse fundamento supracitado. Logo, percebese que o Testamento Vital traz justamente o respeito a esta hierarquia, uma vez que protege à
vontade mais profunda do paciente em um momento tão delicado. Para tanto, o Enunciado nº 533
da VI Jornada de Direito Civil consagra justamente o direito à autonomia da vontade, fundamental
no Testamento Vital. Ademais, apesar de no Brasil não ter legislação específica acerca do tema,
existe uma Resolução nº 1995/2012 do Conselho Federal de Medicina admitindo o Testamento
Vital, além do endosso dado pelos Tribunais Superiores em seus julgamentos sobre o assunto.
Conclusão: Como podemos perceber, o Testamento Vital tem o seu valor jurídico-legal. Através
dele é assegurado ao paciente a garantia de seus direitos fundamentais como a autonomia,
vontade individual e dignidade. É, portanto, um meio eficaz de preservação dos direitos humanos.
Apoio: UNIVALE

846

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

Os Direitos da Cidadania no
exercício efetivo e amplo dos
Direitos Humanos nacionais e
internacionais assegurados
Tatiany Costa Silva, Dhara Alves Cardoso, Andyara Gomes Caldas, Roberta Miranda Figueiredo,
Douglas Coutinho de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: cidadania; direito humano internacional, direito fundamental.

Introdução: O Direito Internacional dos Direitos Humanos redefiniu o próprio conceito de cidadania.
No âmbito brasileiro, os Direitos Humanos Internacional aprimoram a proteção dos direitos adquiridos
nacionalmente no texto constitucional. É através desse assunto que paira a presente pesquisa,
qual é, o direito da cidadania envolvendo o exercício amplo dos Direitos Humanos nacionalmente
e internacionalmente assegurados. Objetivo: Analisar se é correto afirmar que a realização plena,
não apenas parcial, dos direitos da cidadania, envolve o exercício efetivo e amplo dos direitos
humanos nacional e internacionalmente assegurados. Metodologia: A realização da pesquisa
foi em artigos publicados e em cadernos sistematizados virtualmente, realizada no período de
21/04/2020 a 26/04/2020. Após, a conclusão do objetivo. Resultados: Com os resultados obtidos
até o momento, conclui-se que o texto constitucional estabelece um regime jurídico protetivo aos
Direitos Humanos que ao mesmo instante torna-se preceito indispensável para reger o Brasil no
cenário internacional e, além disso, é tratado como tema central da Carta Magna (1988). Assim, as
normas Constitucionais, principalmente as que tratam de direitos fundamentais, vem para fortificar
o alcance interpretativo e dessa forma, expandir o exercício efetivo e amplo dos Direitos Humanos,
nacional e internacionalmente garantidos. Conclusão: Conclui-se que a realização plena e não
parcial dos direitos da cidadania envolve o exercício efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional
e internacionalmente assegurados. O sistema internacional veio como uma garantia suplementar
de proteção e controle internacional, ele é acionável quando o Estado se mostra falho ou omisso
em impor os direitos fundamentais. Apoio: UNIVALE
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O direito de liberdade post
mortem no Brasil: uma análise do
Projeto de Lei 3.643/2019
Roberta Rodrigues Souza, Shirley Terezinha Vieira Batista, Katia dos Santos e Silva, Fernanda
Teixeira Saches Procopio

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: doação de órgãos, autonomia de vontade, liberdade post mortem

Introdução: Introdução: O projeto de Lei 3.643/19, elaborado pelo Senador Lasier Martins, propõe
que seja garantida a autonomia do sujeito sobre a disposição do próprio corpo após a morte, ou
seja, que o sujeito possa, em vida, definir, com segurança jurídica, a respeito da disposição dos seus
órgãos após a morte. Nesse sentido, o PL afeta diretamente o artigo 4º da Lei 9.434/97, vigente,
que dispõe sobre a remoção de órgãos post mortem no Brasil. Objetivo: Analisar o PL 3.643/19
e verificar sua relação com a lei 9.434/97, que dispõe sobre a possibilidade de doação de órgãos
após a morte. Metodologia: Trabalho qualitativo a partir da análise bibliográfica e legislativa sobre o
tema apresentado. Resultados: O Projeto de Lei propõe mudanças que atingem à “personalidade”
e à “liberdade” do sujeito, haja vista que respeita a autonomia dos que desejam doar os próprios
órgãos. O PL encontra-se coerente com o Enunciado 227 da IV Jornada de Direito Civil, que reforça
a validade da disposição gratuita do corpo, resguardando a manifestação expressa do doador
ainda em vida e o seu direito da personalidade, mesmo havendo posicionamento contrário dos
familiares após o falecimento. Atualmente, a Lei em vigor determina que a vontade dos familiares
sobre a doação após a morte deve prevalecer, sendo este um dos principais obstáculos para a
doação após a morte, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Conclusão:
Se aprovado, o PL 3643/19 garantirá o direito à liberdade do sujeito das decisões sobre o próprio
corpo após a morte. Além disso, possibilitará um maior número de doadores, e de transplantados,
tendo estes últimos suas vidas prolongadas. Apoio: UNIVALE
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O exercício do Poder de Polícia
e o estabelecimento comercial:
abrangência da inviolabilidade do
domicílio
Ricardo Miranda Roatt, Fabiana Aparecida de Oliveira, Gabriel Freitas Pestana, Felipe Eduardo
Ferreira, Fabiano Batista Correa (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: inviolabilidade, domicílio, estabelecimento comercial, poder de polícia,
jurisprudência.

Introdução: É certo que ao domicílio é garantido a sua inviolabilidade a fim protegê-lo de eventual
abuso a ser praticado pelo Estado através do uso de Poder de Polícia, contudo, quando um
estabelecimento comercial é violado, a legislação é omissa se o direito à inviolabilidade se estende
a ele. Objetivo: Identificar se o direito fundamental à inviolabilidade ao domicílio se estende aos
estabelecimentos comerciais. Metodologia: Foi realizada uma análise jurisprudencial acerca
da questão. Resultados: A jurisprudência é firme no entendimento de que a inviolabilidade ao
domicílio se estende às instalações hoteleiras e ao e-mail pessoal por equiparação, todavia,
em relação aos estabelecimentos comerciais, essa extensão vai depender da análise do caso
concreto. Segundo o art. 150, §4º, III, do CP, uma compreensão de “casa” aduz compartimento
não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Destarte, os tribunais entendem
que se o estabelecimento é fechado ao público, restrito somente a funcionários, ele é protegido
pela inviolabilidade do domicílio, entretanto, se o estabelecimento é aberto ao público, podendo
qualquer pessoa o adentrar livremente, esse não é agraciado. Nesse sentido, há decisão que, por
exemplo, consignou que uma mercearia não se enquadraria na compreensão de casa não fazendo
jus à inviolabilidade (TJMG nº1.0471.18.010152-2/001), enquanto há julgado que consignou que
um escritório profissional é equiparado à residência fazendo jus à inviolabilidade (STF nº70.960).
Conclusão: O art. 5º XI da CF/88 consagra o direito a inviolabilidade do domicílio e estabelece
hipóteses em que se permite a entrada sem consentimento dos moradores, logo tal direito deverá
ser interpretado sob luz do caso concreto, quando se tratar de estabelecimento comercial. Apoio:
UNIVALE
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O exercício do poder de polícia
como limitador do direito
fundamental à liberdade
Thayná Ferreira Silva, Jaqueline Franklin Mourão de Jesus dos Santos, Paloma Pereira da Silva,
Rodrigo Santos de Oliveira

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: poder de polícia, ampla defesa, contraditório

Introdução: No Estado de Direito, reconheceu-se que o indivíduo é titular de uma esfera de
liberdade, que é protegida pelo Direito contra as intervenções estatais, contudo o poder de polícia
como atividade administrativa de limitação e restrição da liberdade e da propriedade privada
passou a ser necessário para garantir que cidadãos não promovam tais direitos contradizendo
os interesses coletivos protegidos pelo ordenamento jurídico. Objetivo: Analisar as restrições
decorrentes do Poder de Polícia a partir do direito fundamental da liberdade assegurados a partir da
ampla defesa e do contraditório. Metodologia: Foram realizados pesquisas bibliográficas, análises
documentais, estudos em artigos científicos, doutrinas e ordenamento jurídico. Resultados: Para
que o exercício do Poder de Polícia e, em consequência, as restrições daí decorrentes possam
ser válidas é necessário assegurar ao indivíduo a garantia da ampla defesa e do contraditório,
seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, tratando-se, também, de direito fundamental
assegurado no art. 5º, LV da CF. Nesse contexto, os princípios da ampla defesa e do contraditório
baliza e equilibra a atuação do exercício do Poder de Polícia, permitindo que as limitações daí
decorrentes possam ser questionadas e contestadas, legitimando, ao final, a atuação do Estado
ao intervir na liberdade dos indivíduos. Conclusão: A par das considerações, e do exercício do
Poder de Polícia, a qual implica em limitar a liberdade do indivíduo em prol do interesse coletivo,
só se legitima quando assegurado a possibilidade de questionar tais restrições, sobrelevando em
importância a garantia do exercício da ampla defesa defesa e do contraditório, seja no âmbito
administrativo, seja no âmbito judicial. Apoio: UNIVALE
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O desastre da Samarco/Vale/
Bhp em Mariana/MG em 2015:
dos direitos violados aos danos
reparados
Tiago Duarte Moreira, Marcela Paranhos Vieira, Natalya Regina de Oliveira Costa, Luiza Avelino
Pereira, Diego Jeangregorio Martins Guimaraes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: samarco, desastre ambiental, danos reparados, direitos violados, impactos.

Introdução: O desastre da Samarco/Vale/BhP no município de Mariana/MG em 2015 consistiu
no rompimento da barragem de rejeitos de mineração, provocando contaminação na bacia do rio
Doce. Atingiu a vida de milhões de pessoas direta ou indiretamente causando imprecisos tipos de
violações de diversas ordens. Objetivo: Identificar os atores envolvidos nos conflitos decorrentes
do rompimento da barragem da Samarco/Vale/BhP sobretudo, identificar a natureza jurídica dos
direitos violados. Metodologia: Análise qualitativa de dados secundários de matérias publicadas
na imprensa virtual no período de 05 de novembro de 2015 a 31 de março de 2020. Osresultados
foram classificados em: Apresentação ou não de conflitos, conflitos discriminados, quais direitos
violados. Resultados: Foram analisadas 479 matérias, das quais 65% apresentaram algum tipo
de conflito. Destes, 58% ferem direitos fundamentais sendo: 27% direitos ao meio ambiente, 10%
direito de propriedade, 5% direito à vida, 5% direito do trabalho, 3% direitos a saúde, e 8% outros
direitos. Conclusão: O rompimento resultou em vários danos e violações de diversos direitos direta
ou indiretamente. Percebe-se que com o passar dos anos vários processos judiciais permanecem
sem julgamento de mérito, famílias continuam desestruturadas, vidas foram tiradas, propriedades
foram arrasadas, o meio ambiente foi poluído e muitos dos danos persistem sem reparação. No
campo jurídico numerosas ações que visam direitos coletivos e individuais continuam nos tribunais,
tanto na primeira ou segunda instâncias, quanto no Superior Tribunal de Justiça, mantendo os
atingidos em situação de vulnerabilidades e permanente estado de risco e incerteza.
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O direito ao contraditório e ampla
defesa na oposição
Samuel Axer Martins, Pablo Miguel Gonçalves Guedes, Robson César de Carvalho Cunha, Marmud
Al Massri Neto, Luciana da Cunha Pereira Martins (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: cerceamento, contraditório, defesa, prova, testemunhal

Introdução: O direito ao contraditório e ampla defesa é um princípio que decorre do artigo 5º,
inciso LV, da Constituição Federal, determinando para os litigantes e os acusados em geral, que
estão em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes. Acerca disso, tal direito garante ao interessado o conhecimento
das alegações da parte contrária. Objetivo: Identificar se caracteriza o cerceamento à defesa o
indeferimento da prova testemunhal no curso da ação. Metodologia: O trabalho se baseia em uma
pesquisa teórica, sendo embasado em livros e legislações. A busca foi suplementada por pesquisa
em artigos e legislações relacionadas ao contraditório e ampla defesa. A forma de abordagem
foi qualitativa, sendo descritiva. Resultados: A prova testemunhal é permitida desde que não
haja vedação e destina-se à formação de convencimento do juiz. Contudo, o indeferimento do
depoimento testemunhal não configura cerceamento de defesa, caso o juiz encontre elementos
suficientes para julgar o caso, pois para se configurar o cerceamento, tem que estar clara que há
limitação na produção de provas. Portanto, percebeu-se que cabe ao juiz examinar atentamente
as provas apresentadas e indeferir o que julgar desnecessário, sempre fundamentando, pois
caso contrário haveria, assim, o cerceamento de defesa, sujeitando o processo à anulação.
Conclusão: Os princípios do contraditório e da ampla defesa figuram como verdadeiras garantias
constitucionais, ninguém pode ser acusado sem este direito individual. As partes possuem plena
igualdade e condições de representar seus direitos, tendo a ampla defesa e todos os meios
possíveis, incluindo os meios de prova existentes, para buscar a todo o momento a sua defesa
processual. Apoio: UNIVALE
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Arguição de descumprimento de
preceito fundamental
Winy Fernanda Silva Lourenço, Antonio Marcos Martins da Silva

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: controle de constitucionalidade, supremo tribunal federal, preceito fundamental.

Introdução: Com a introdução da Constituição Federal em 1988, veio um conjunto amplo de
inovações ao controle de constitucionalidade, entre estes se destaca a Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental, com o propósito de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental
por ato do Poder Público. Assim, em face das decisões tomadas nas ações de controle de
constitucionalidade nos casos concretos, se faz necessária uma análise jurídica explanatória
acerca desse mecanismo e sua efetiva aplicabilidade no atual sistema jurídico do país. Objetivo:
Fazer uma análise acerca da segurança jurídica, a não relativização das decisões judiciais do
Supremo Tribunal Federal e a efetividade da ADPF. Metodologia: Para o presente, foi realizada
revisão bibliográfica com pesquisa em doutrinas, decisões do STF e na CF/88. Resultados: A
pesquisa busca a constatação da efetividade da Ação de Arguição de Descumprimento De Preceito
Fundamental, através do ordenamento jurídico nas decisões do STF, uma vez que, em virtude do
Ativismo Judicial, que possibilita a livre interpretação das normas legais em casos concretos pelo
STF, observa-se que o mesmo contraria diversas vezes tais preceitos, de maneira a arquivar ou
negar seguimento de ADPF, causando grande insegurança no mundo jurídico, uma vez que o STF
é responsável por resguardar a Constituição e acaba ferindo-a. Conclusão: Ainda não há um
posicionamento firmado sobre tal assunto, ao julgar sempre de forma controversa, o STF acaba
ultrapassando os limites de sua função, trazendo uma grande insegurança e levantando sérios
questionamentos sobre a efetividade da ADPF, o que traz consequências graves no âmbito jurídico
social por não haver uma medida realmente eficaz, sendo necessário que haja sempre reexame
sobre matéria já discutida.
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Controvérsias em torno da
interpretação do art. 316 CPP: O
que está escrito quer mesmo dizer
o que se escreveu?
Schinyder Exupery Cardozo, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: prisão preventiva, prisão ilegal, presunção de inocência, art.316 cpp, pena
processual

Introdução: o STF irá ocupar seu Plenário para decidir se a expressão “sob pena de tornar a
prisão ilegal” quer mesmo dizer sob pena de tornar a prisão ilegal. Trata-se do parágrafo único do
artigo 316 do CPP. Previsão trazida pela Lei Federal n. 13.964 de 2019, denominada de ‘pacote
anticrime’, instalando, a partir de então, uma grande controvérsia no meio jurídico, obrigando
que o STF, por seu Pleno, julgue se a prisão torna-se ilegal ao final do prazo de 90 dias como
está previsto na nova lei. Objetivo: analisar a constitucionalidade da expressão “sob pena de
tornar a prisão ilegal”, contida no parágrafo único do artigo 316 do CPP. Após, investigar se o
prazo de 90 dias ali previsto é, no mesmo sentido, de determinação obrigatória. Metodologia:
qualitativa, utilizando a abordagem hermenêutica dialética sob o método jurídico ou hermenêutico
clássico constitucional, com orientação pelo princípio da unidade da Constituição. A investigação
terá como objeto decisões judiciais, sejam perante o Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal, sejam de Magistrados da primeira instância, que tratem da expressão contida
no parágrafo único do artigo 316 do CPP e o prazo de 90 dias ali inserido. Resultados: o trabalho
aponta para a constitucionalidade da expressão “sob pena de tornar a prisão ilegal”, bem como
pela observância obrigatória e vinculante acerca do prazo de 90 dias da prisão preventiva como
limite em regra geral, admitindo em caráter de exceção sua prorrogação desde que motivadamente
justificado. Conclusão: ao final dos 90 dias da prisão preventiva o acusado deve ser colocado em
liberdade com imposição de medidas cautelares, como regra. Como exceção tal prazo só poderá
ser prorrogado com decisão judicial própria motivada para cada caso concreto, sob pena de tornar
a prisão provisória uma pena processual. Apoio: UNIVALE
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Dignidade da pessoa humana e o
estado de coisas inconstitucional
Thayná Moura Pereira dos Santos, Gabriela Virginia Carvalho Arruda, Ronald Amaral Junior
(Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: prisão, recursos, gerenciamento

Introdução: Atualmente o sistema prisional sofre inúmeros problemas: sendo um dos principais a
falta de recursos para ressocialização dos presos, ocorrendo a violação dos princípios conforme a
Constituição Federal brasileira e dos Direitos humanos. Com frequência ocorrem diversos delitos
no interior das unidades prisionais, comprometendo a capacidade do Estado de proporcionar as
seguranças preconizadas nas legislações, contribuindo para que o apenado retorne a sociedade,
sem prática delitiva. Objetivo: Analisar o sistema prisional brasileiro, visando os aspectos dos
direitos fundamentais dos presos Metodologia: Apresenta método dedutivo, utilizando recursos
bibliográficos, exploratório e estudo das leis Resultados: O Brasil sofre com o mau gerenciamento
dentro e fora das penitenciarias, devido à precariedade das instalações, culminando em processos
judiciais ao Estado. A ineficiente efetivação de objetivos aumentou a criminalidade, a prova disso
está nas altas taxas de reincidência, sendo 773.151 privados da liberdade e 42,5% considerados
reincidentes. A tutela que o Estado deveria prestar aos presos é ignorada e os princípios básicos
dos direitos humanos são infringidos por agentes públicos, que deveriam garantir aos detentos os
benefícios previstos na lei de execução penal. Os apenados ficam segregados do convívio social,
tornando difícil reintroduzi-los na sociedade Conclusão: Os aspectos analisados demonstram
violação generalizada de direitos fundamentais dos presos, os recursos são contingenciados pela
União, impedindo a formulação de novas políticas públicas ou a melhoria das existentes e contribuiria
para o agravamento do quadro. A ausência de medidas eficazes: legislativas, administrativas e
orçamentais seria falha estrutural a gerar tanta ofensa retirada dos direitos, quanto à perpetuação
e o agravamento da situação. Apoio: UNIVALE
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Interferência do ativismo judicial e
atuação do Poder Judiciário
Thalia Cordeiro Vasconcelos Souza, Ianna Thais Vieira Albares, Isabella Alves Pereira, Caio
Zappes Ramos, Ronald Amaral Junior (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ativismo judicial, separação dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário

Introdução: A separação dos três poderes, opostos ao ativismo judicial, estará no avanço da
jurisdição, na alteração e ruptura do projeto constitucional da Constituição. Cabe ao Poder Judiciário
o controle de constitucionalidade e legalidade das leis e atos administrativos provenientes dos
poderes executivo e legislativo. A dependência da intervenção do Poder Judiciário para realizar
um papel moderador, que atua diante de excesso ou abuso dos outros Poderes, porém apesar
de importante e essencial, não possui superioridade. Objetivo: Avaliar o ativismo com soberania
sob o poder legislativo, executivo e judiciário, subtraindo a liberdade individual e a democracia,
havendo violações e inseguranças jurídicas. Metodologia: A base da pesquisa foi feita através de
doutrinadores da área, dados coletados em artigos, matérias e normas da jurisprudência. Houve
interpretações de críticas a respeito do tema e a obtenção de resultados. Resultados: Os resultados
foram apresentados nos critérios: 1) autarquia do ativismo, 2) liberdade individual, 3) falta de
democracia, 4) insegurança jurídica. Portanto, os conflitos gerados apontam as consequências
que ativismo judicial causa. Conclusão: Para que os três poderes sejam controlados de forma
democrática, a atuação do Judiciário deve ser neutralizada. As funções básicas do Estado não
devem ser exercidas por apenas um órgão, Judiciário, devem haver vínculos entre os três, mas
sobretudo atuando com relações iguais em suas respectivas áreas. O Ativismo Judicial seria uma
alternativa que abunda o fracionamento de poderes explícitos na Constituição. Apoio: UNIVALE
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A Filosofia Hermenêutica como
instrumento para uma jurisdição
constitucional democrática /
Identificação dos dificultadores
hermenêuticos para justa
aplicação da norma jurídica
Raissa Gomes Cézar, Lady Cecília Gonçalves Dias Paim, Breno Ferreira de Souza

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: hermenêutica jurídica, norma jurídica, interpretação, dificultadores hermenêuticos

Introdução: Sendo a Hermenêutica jurídica a área da Filosofia destinada à interpretação dasnormas
jurídicas, incumbe ao operador do Direito apropriar-se dessa ciência através de umarcabouço
teórico que permita-lhe interpretar os fatos e seus valores axiológicos, aplicando, de forma justa,
a norma. A ciência hermenêutica aplicada por órgãos judiciais constitui ajurisdição constitucional
e, apesar de alguns dificultadores hermenêuticos obstaculizarem aaplicação da norma jurídica
na contemporaneidade, a matéria corrobora enquanto instrumentointerpretativo e argumentativo
jurídico Objetivo: Identificar quais os dificultadoreshermenêuticos existentes para a aplicação da
norma jurídica democrática nacontemporaneidade. Metodologia: Consistiu em uma pesquisa
qualitativa, através de umarevisão bibliográfica em doutrinas e sites científicos. Resultados:
A interpretação jurídica, segundo Norberto Bobbio é uma atividade muito complexa, que pode
ser concebida dediversos modos; em razão disso, uma interpretação errônea, superficial ou sua
ausência podeensejar em uma análise do fato distanciada da realidade e, consequentemente,
a não aplicaçãojusta da norma, sendo esse fato um dos dificultadores hermenêuticos presente
frente àinterpretação da norma. Conclusão: Defronte à extensão e complexidade da interpretação
eaplicação correta da norma jurídica na contemporaneidade, é indiscutível a necessidade que
ointérprete da lei aprofunde seus conhecimentos na ciência hermenêutica, para que, com odomínio
das técnicas de interpretação, exteriorize e reproduza de forma fidedigna o sentido danorma,
aplicando-a de modo que seja garantida a paz e a justiça na sociedade. Apoio: UNIVALE
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A soberania das decisões do
conselho de sentença no Tribunal
do Júri
Rodrigo Andrade Bessa

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: tribunal do júri; soberania dos veredictos; processo penal;

Introdução: Trata-se de analisar os limites em vista do entendimento adotado pelos Tribunais,
onde recursos de apelação interpostos pela acusação são providos para submeter acusados a
novo julgamento popular nos termos do art. 593, III, d) do CPP. Objetivo: Buscar entender os
posicionamentos pacificados dos Tribunais acerca dos recursos de apelação que são interpostos
pela parte acusadora afim de submeter novamente acusados a um novo julgamento popular,
contrariando o princípio norteador do Tribunal do Júri e a soberania dos vereditos. Metodologia:
Foi feita uma análise teórica dedutiva bibliográfica, obtida com a busca doutrinária e virtual no
período de 05 de maio até 20 de maio de 2020. Resultados: Os resultados foram analisados sob os
critérios de apresentação ou não de conflito. Para os conflitos foi feito a discriminação: natureza do
conflito e direito violados. Percebeu-se que as divergências ocorrem nos mais diversos Tribunais e
Doutrinas, chegando ao resultado específico, em nosso sentir, por ferir o princípio constitucional da
soberania dos veredictos, afinal este princípio é o núcleo fundante do Tribunal do Júri. Conclusão:
Conforme o Tribunal do Júri vem estabelecido na CF/88, o mérito de uma ação penal envolvendo
um crime doloso contra a vida, é proferido pelos cidadãos jurados, consoante o art. 5º, XXXVIII.
Os recursos de apelação de uma decisão dos Jurados, não encontram respaldo após a Reforma
do Júri/2008, não cabendo mais esse recurso por parte do MP quando a absolvição for com base
no quesito genérico, até porque a resposta não precisa ter respaldo na prova, ao contrário da
materialidade e autoria, que seguem exigindo ancoragem probatória pela própria determinação
com que são formulados. Portanto, réu pode ser legitimamente absolvido por qualquer motivo,
como é a “clemência” e aqueles de caráter humanitário. Apoio: UNIVALE
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Análise das modificações
políticas que influenciaram nas
formações das constituições
brasileiras
Serena Chaves Araujo, Michele Rocha Côrtes Hazar (Orientador), Virgínia da Costa Machado
(Coorientador)

Palavras-chave: texto constitucional, influência política, influência social, evolução histórica.

Introdução: Embora não exista conceito único para Constituição, em linhas gerais, ela pode
ser considerada como norma fundamental e suprema de um Estado. Assim, e em se falando de
ordenamento jurídico, todas as leis do país devem estar de acordo com o texto constitucional. O
tema do presente trabalho envolve a evolução histórica dos textos constitucionais brasileiros, sob
a perspectiva política e nuance social de cada época. Objetivo: Investigar a evolução histórica das
Constituições brasileiras ao logo da história e apresentar análise da relação entre o texto fundamental
e os anseios sociais de cada contexto evolutivo a atual Constituição de 1988. Metodologia:
Análise bibliográfica e modelo argumentativo. Resultados: Foi possível compreender como o
texto Constitucional, a cada época, deveria acompanhar as mudanças do país e se adequar as
tensões sociais. A título de exemplo, após a declaração da independência, em 1824, ainda existiam
resquícios de idealizações monárquicas que influenciaram a criação da primeira Constituição, por
Dom Pedro I, o qual criou o poder moderador, cuja finalidade era exercer controle sobre os demais
poderes. Por meio dessa análise é possível compreender a influência política e ideológica de
período na elaboração de cada Constituição. Conclusão: Após a investigação, deixar claro como
as Constituições foram pensadas, estrategicamente, para abrigar normas de convivência social e
os direitos do indivíduo e da coletividade, de acordo com cada época, sobretudo a Constituição de
1988 que foi criada para se desprender das diretrizes do último período político de poder totalitário
pelo qual o país passou. Apoio: UNIVALE
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A administração e a tutela
jurisdicional em atos
administrativos dotados de
autoexecutoriedade
Thamyres Mayra Leal de Oliveira, Alessandra Aparecida Ferreira da Silva, Gerusa Monteiro
Morandini, Luana Rodrigues de Oliveira, Fabiano Batista Correa (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ato administrativo, autoexecutoriedade, tutela judicial.

Introdução: Uma das formas de atuação da administração pública é a produção de atos
administrativos, eles se distinguem dos atos jurídicos por meio de seus atributos.Aautoexecutoriedade
é um desses atributos que podem ser utilizados na produção dos atos administrativos, por meio
dela é possível a imposição de forma direta aos administrados das medidas ou sanções que são
necessárias à coibição de atividades que não sejam benéficas ao bem estar social. Objetivo:
O objetivo geral consiste em avaliar a possibilidade de a Administração requerer a tutela judicial
para a realização de seus atos dotados de autoexecutoriedade. Metodologia: Estudo realizado
através de revisões bibliográficas de doutrinas, legislações e decisões de tribunais superiores.
Resultados: A Autoexecutoriedade permite a Administração em seu exercício regular de
autotutela administrativa exigir e executar atos utilizando de seus próprios recursos, porém, fica
de forma facultativa, colocado a sua disposição a possibilidade de ingressar com ação judicial
pedindo que o Poder Judiciário determine essa providência ao particular como meio de adequar
os interesses públicos e privados envolvidos e a depender do caso concreto, onde no exercício
de sua competência executória, a Administração já tenha tomado todas as medidas visando o
cumprimento da obrigação pública, não alcançando o êxito. Conclusão: Mesmo existindo através
da autoexecutoriedade a possibilidade de adotar conduta restritiva de direito, a Administração
tem a faculdade de valer-se das vias judiciais de forma que lhe assegure a providência fática que
almeja, pois nem sempre as medidas tomadas pelo Poder Público em seu exercício de autotutela
são suficientes. Apoio: UNIVALE

860

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica - Univale / 2020 - ISSN 2359 - 148x

Responsabilidade Social da Pesquisa Científica

A Criminalização da Homofobia
é uma realidade na Sociedade
Brasileira?
Rayson Maikel Gomes Vieira, Ronaldo Ferreira da Silva Batista, Wellington Emiliano de Morais,
Felipe Miranda dos Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: homofobia, sociedade, dignidade da pessoa humana.

Introdução: A Constituição Federal de 1988 prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza (artigo 5º, caput). Um dos objetivos fundamentais da República é a promoção
do bem comum, sem preconceitos de raça, cor, sexo, ou quaisquer outras formas de discriminação.
O conceito homofobia caracteriza uma forma de aversão à homossexualidade, implicando uma
série de emoções negativas como ódio, desprezo, entre outros. O presente trabalho busca
verificar se a criminalização da homofobia é uma realidade no ordenamento jurídico brasileiro.
Objetivo: Analisar a subsunção da prática da homofobia ao crime de racismo. Metodologia: A
pesquisa, qualitativa, desenvolveu-se com base na legislação e precedentes da Suprema Corte,
especialmente a ADO n.º 26. Resultados: As lutas das chamadas minorias pela garantia de seus
direitos, têm como objetivo a defesa da dignidade da pessoa humana, determinando sanções
às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas. A legislação conquistou
avanços através da Lei que trata de Racismo quanto à cor de pele e religião, mas ainda se faz
necessário maior segurança jurídica quanto às questões da homofobia, apesar da ADO 26 (2018)
do Supremo Tribunal Federal (STF) ter impulsionado o Congresso Nacional na criação de normas
que garantam os direitos desses grupos, ao proclamar a omissão constitucional por negar proteção
penal, razão pela qual a compreensão de que os crimes contra “Gênero” guardam tipicidade na
Lei n.º 7716/79. Conclusão: Embora a Lei 7716/79 tenha capacidade de coibir os crimes de
homofobia, parece-nos necessário que o Congresso Nacional, mesmo sofrendo resistência de
grupos conservadores e religiosos, possa legislar favoravelmente à proteção de uma parcela da
sociedade que sofre discriminação com base na sua sexualidade. Apoio: UNIVALE
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ST 31. Território e Pesquisa
Interdisciplinar

Proponentes: Patricia Falco Genovez, Michelle Nunes de Morais

Ementa: Um dos maiores desafios acadêmico e humano é dar conta da realidade a nossa volta.
Pensá-la, em suas múltiplas perspectivas, a partir de nossas experiências e expectativas implica
em investimentos consideráveis. Uma dessas perspectivas, que podemos conceituar de modo
mais abrangente pelo conceito de território (em que pese a sua polissemia) implica numa ótica
multidimensional, multicultural e multi-escalar, envolvendo grupos, etnias, fenômenos (migração,
enfermidades, educação, cidade, violência, cultura, entre tantos outros). Essa sessão temática
propõe um espaço para divulgação e discussão de propostas e pesquisas que trabalhem o território
numa perspectiva interdisciplinar.
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O mais belo dos belos: a
representatividade da cultura afrobrasileira no bloco Ilê-Aiyê
Mariana Almeida Pina de Campos, Valdicelio Martins dos Santos

Palavras-chave: ilê-aiyê, cultura afro-brasileira, patrimônio imaterial

Introdução: No âmbito da cultura brasileira, a Bahia pode ser destacada como um berço
simbólico do país através da produção e expansão do sentido de inclusão cultural e consolidação
da presença afro-brasileira. Essa “cultura negra”, através de sua luta histórica de participação,
exposição literária e riqueza litúrgica se estabeleceu, na sociedade, com valorização e visibilidade.
Nas últimas décadas, essa presença foi ampliada pelo trabalho desenvolvido pelos blocos
afrodescendentes, como a pioneira Associação Cultural Carnavalesca Ilê Aiyê. Objetivo: Analisar
a contribuição do bloco Ilê-Aiyê na construção da representatividade e manifestação da cultura
afro-brasileira. Metodologia: Pesquisa bibliográfica qualitativa levantando autores que refletem
sobre as manifestações culturais baianas, a partir do bloco Ilê Aiyê. Resultados: Nas últimas duas
décadas, o Ilê Aiyê tem sido responsável por realizar, de uma maneira diferente, a conscientização
do negro baiano, utilizando a música como seu principal instrumento, assim como o resgate dos
principais arquétipos da ancestralidade religiosa. O Bloco faz o uso de uma diversidade de ritmos
e tem o maior palco da cultura de massa do Brasil: o carnaval da Bahia, sobretudo o da cidade de
Salvador. Conclusão: O Bloco desenvolveu diversos trabalhos de valorização da cultura negra,
e construiu importantes eventos culturais como a Festa da Beleza Negra, no qual é escolhida a
deusa do Ébano, evento mais antigo do Grupo. A festa apresenta a estética negra como campo
de beleza, de padrão de comportamento e de novas perspectivas de ser negro na Bahia. Nesse
sentido, a preservação e o reconhecimento da cultura imaterial não implicam menosprezo à cultura
material. A materialidade aliada a não-materialidade formam a manifestação cultural, que é um dos
mais importantes legados da humanidade.
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Sensoriamento remoto: uma
revisão sistemática
Wemerson dos Santos Ferreira, Renata Bernardes Faria Campos, Maria Celeste Reis Fernandes
de Souza, Maria Terezinha Bretas Vilarino (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: sensoriamento remoto, classificação supervisionada, áreas de preservação
permanente

Introdução: O uso das técnicas de sensoriamento remoto permite que se extraia diversas
informações sobre o uso e ocupação do solo através de imagens de satélite, sendo uma dessas
técnicas a classificação supervisionada. Com essa técnica é possível analisar tais dados, bem
como estudar as áreas de preservação permanente, que são áreas protegidas por lei afim de
proteger recursos hídricos e ambientais. Objetivo: Este artigo tem como objetivo descobrir o que
foi escrito sobre classificação supervisionada de imagens de satélite em áreas de preservação
permanente nos últimos 10 anos em periódicos científicos disponíveis na plataforma de pesquisa
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Metodologia: Foi
realizada uma busca na mesma com o uso das palavras-chave e operadores booleanos inseridos
da seguinte forma na barra de pesquisa: “classificação supervisionada” AND (“preservação
permanente” OR “app”). Considerou-se todos os artigos publicados entre os anos de 2011 a 2019,
sendo selecionados apenas os artigos revisados por pares e pertinentes à temática da pesquisa.
O período temporal de oito anos se deve pelo fato de que não foi retornado na busca artigos
publicados antes de 2011 e nem após 2019. Resultados: Em 70% dos artigos, a metodologia
utilizada foi a produção do mapa de uso e cobertura do solo, evidenciando que a maioria dos
trabalhos adotou o uso de ferramentas de sensoriamento remoto. Conclusão: Os estudos
encontrados evidenciam que as ferramentas de sensoriamento remoto se mostram essenciais
para analisar e compreender os fenômenos que ocorrem na superfície terrestre e que seu uso
para o monitoramento de unidades de conservação ambiental, tornam as ações de fiscalização
dos órgãos competentes mais eficientes. Apoio: CAPES, FAPEMIG
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Voo livre em Governador
Valadares e a constituição de
identidades territoriais: uma
análise da percepção dos
praticantes
Dara Alves Braga, Fernanda Kelle Matina Amorim, Petrick Ferreira Araújo, Edmarcius Carvalho
Novaes (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: voo livre, Governador Valadares, Pico da Ibituruna, identidades territoriais.

Introdução: O voo livre é um esporte praticado em ar livre, através de equipamentos específicos
das modalidades de parapente ou de asa delta. Por ser de aventura, busca o entretenimento das
pessoas como forma de lazer, e só ocorre em lugares autorizados pelo Departamento de Controle
do Espaço Aéreo (DECEA), cabendo à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) designar seus
parâmetros. Em Governador Valadares sua prática é autorizada, sobretudo no Pico da Ibituruna,
em razão de suas condições climáticas e naturais. Objetivo: Identificar como a prática de voo
livre em Governador Valadares contribui na constituição das identidades territoriais de seus
praticantes. Metodologia: Trata-se de estudo exploratório ainda em andamento, de natureza
qualitativa. Inicialmente, realizou-se levantamento bibliográfico. Ainda ocorrerá a realização de
entrevistas com roteiro semi-estruturado com praticantes do esporte que residem na cidade. Será
realizada a análise de conteúdo em diálogo com a abordagem territorial, dos relatos coletados.
Resultados: A temática é objeto de pouca produção científica. Esta pesquisa se apresenta como
incentivo para novos recortes epistemológicos e interdisciplinares sobre o esporte, seus impactos
nos aspectos culturais, de turismo e lazer local, ao valorizar sua prática e compreender seus
efeitos na constituição das identidades de seus praticantes. Conclusão: O voo livre é uma prática
esportiva positiva e identitária em Governador Valadares, pois no Pico do Ibituruna são realizados
diversos campeonatos. Tal esporte traz ganhos locais significativos, com a presença de pessoas
oriundas de diversos lugares do mundo. Acredita-se que os entrevistados apontarão elementos
identitários e territoriais específicos de suas vivências no contexto de tal modalidade esportiva.
Apoio: UNIVALE
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Resumo sobre o filme: Com amor,
Van Gogh
Jullya Dutra Pereira, Rafaela Ataides Lopes, Guilherme Letizio Vieira (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arte, paisagens, história, pinturas, sucesso da arte.

Introdução: O filme “Com amor, Van Gogh” ilustra de forma inédita no cinema um acontecimento
de 1 ano após o suicídio do artista, na qual o jovem Armand Roulin tem a missão de entregar
uma carta escrita por Van Gogh para seu irmão Theo. O filme contou com 125 profissionais
para pintar cerca de 65 mil quadros a óleo no estilo artístico do holandês. O filme apresenta a
jornada de Armand pelas inúmeras paisagens, desde ambientação urbana até cais com barcos
e um ambiente natural. Vale ressaltar que as paisagens abordadas no filme foram pinturas reais
do próprio Van Gogh, onde ele viveu e pintou grandes sucessos da arte, mostrando assim a
homenagem que o diretor pretendia realizar. Objetivo: conhecer um pouco da história de Van
Gogh, analisar as questões artísticas e cinematográficas. Metodologia: análise crítica do filme
“Com amor, Van Gogh”. Resultados: a trama é um tanto quanto confusa pois cada personagem
tem uma versão diferente sobre Van Gogh. Em 1886, ao mudar-se para uma região de sol intenso
onde pintava ao ar livre e conhecer obras de pintores impressionistas, ele começou a usar cores
primárias e secundárias, dando luminosidade, contraste e leveza à suas obras, libertando-se de
qualquer naturalismo no emprego das cores, luz e sombra além das pinceladas redemoinhantes
e carregadas de tinta. Suas pinturas feitas às pressas são resultado da confusão que havia
dentro dele. Conclusão: Contudo podemos concluir que o filme tenta ilustrar como o estado de
espirito dele interferiu e o ajudou a criar obras com o estilo diferente do que era empregado pelos
demais artista do impressionismo. Possibilitando o artista a criar e dar início a um novo estilo: o
expressionismo (suas obras são apontadas como os primeiros sinais do expressionismo). Apoio:
UNIVALE
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Revisão sistemática de literatura
sobre seguridade social, reforma
da previdência e território
Karina Guimarães Cruz Silveira, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria
Campos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: seguridade, reforma, previdência

Introdução: Para conhecer a seguridade social e seus subtemas (saúde, assistência e previdência),
necessário entender seus conceitos, os caminhos jurídicos enfrentados, a influência do território
na consolidação da seguridade como política pública, bem como seus impactos na reforma da
previdência. Objetivo: Objetiva-se mapear a produção acadêmica sobre seguridade social, reforma
da previdência com recorte territorial. Metodologia: Metodologicamente utiliza-se o método misto
através de uma revisão sistemática de artigos científicos em língua portuguesa, revisado por pares,
com publicações compreendidas entre 2010 e 2020 no portal de periódicos CAPES com inserção
das palavras-chave: “seguridade” AND “reforma” AND “previdência”. Resultados: Obtidos 115
artigos avaliados a partir da leitura de seus títulos, resumos e sua correlação com a temática
território na seguridade social, selecionando-se 11 destes com análise completa de seus textos,
sendo classificados em: evolução histórica; seguridade como sistema de proteção social e combate
à pobreza; impactos dos benefícios previdenciários; reforma da previdência, seguridade social e
territórios e judicialização para garantia dos direitos à seguridade social. Conclusão: Verifica-se
que embora o conjunto de artigos analisados tenha abordado a seguridade e seus subtemas,
ainda não se verifica a leitura territorial como instrumento compilador de dados e sistematização
na orientação de ações públicas que culminaram na reforma da previdência social, tratando-se
de uma lacuna que merece ser preenchida, considerando-se a relevância social do tema. Apoio:
CAPES
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O corpo-território e o
espaço-urbano numa visão
fenomenológica
Iaminne Rodrigues Pereira, Iasminne Rodrigues Pereira, Imoyra Rodrigues dos Santos, Valdicelio
Martins dos Santos (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: corpo-território, espaço urbano, subjetividades

Introdução: O corpo é o nosso primeiro território que expõe marcas, subjetividades, pessoalidades
e apropriação. Nele se exprime sentimentos, sensações e movimentos, o que entendemos
como corporidades. Neste viés, o corpo pode ser visto como um microterritório transposto para
o macroterritório, qualificadas pelas cartografias urbanas (re)impressas, pelas percepções
e singularidades projetadas nas cidades em seu espaço-tempo. Objetivo: Compreender a
importância que do corpo no espaço-urbano a partir de sua apropriação territorial. Metodologia:
Pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, cuja temática perpassa por uma discussão empírica
e explicativa. Resultados: O corpo é o nosso primeiro território, numa visão fenomenológica, que
possui sentimentos e sensações, que em contato com a cidade desenha seus contornos a partir de
uma cartografia corporal. Há uma discrepância quando pesquisamos a cidade enquanto espaçourbano, uma vez que, muitas vezes, só se pensa no território físico sem levar em consideração o
simbólico pelo fato, de racionalizar e tradicionalizar os territórios ocorrendo assim o distanciamento
entre o homem e o espaço sem transpor analiticamente, de forma sistemática, as complexidades
das subjetividades e territorialidades de usuários. Conclusão: Vale salientar que o efeito da
globalização, das construções em larga escala, massificam e corroboram para uma arquitetura e
espaços-urbanos excêntricos na sua totalidade; cheio de frivolidades que segmentam e excluem
uma parcela da população. Nessa ótica, as cidades ganham espaços, algumas vezes, inabitáveis,
edificações faraônicas inacessíveis, e claro, sem a preciosidade de transmutar os vários “eus”,
pensando no sujeito como peça fundamental para desenhar novos contornos e novos territórios.
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Auditoria interna de enfermagem
e de prontuários na unidade de
atenção básica á saúde no interior
de Minas Gerais
Thaís Borel de Medeiros, Beatriz Kellen dos Santos Silva, Elizabete Maria de Assis Godinho
(Orientador), Sheila Aparecida Ribeiro Furbino (Coorientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: auditoria, enfermagem, prontuario

Introdução: O prontuário é constituído de informações geradas a partir da assistência prestada ao
cliente, de forma legal, sigilosa e científica, que possibilita a comunicação entre membros da equipe
e a continuidade da assistência. A auditoria interna é uma ferramenta que possibilita a avaliação
do processo de gestão visando o controle dos documentos quanto à qualidade de assistência nos
serviços de saúde. Objetivo: Realizar auditoria interna e dos prontuários na unidade de atenção
básica à saúde no interior de Minas Gerais. Metodologia: Estudo com abordagem qualitativa,
de natureza descritiva, fundamentada numa revisão bibliográfica e entrevista semiestruturada.
Resultados: A auditoria interna de enfermagem é um importante instrumento que contribui para
avaliar a qualidade de assistência prestada nos serviços de saúde e a de prontuários oportuniza
a melhor qualidade do cuidado através de serviços mais seguros e eficazes na assistência ao
paciente. Na coleta de dados identificaram-se problemas relacionados á auditoria interna que
desestabiliza a gestão e de prontuário que prejudicam a continuidade da assistência, devido às
não conformidades de algumas informações importantes que apoiam o processo de atendimento
ao cliente com segurança e qualidade. Conclusão: É crucial a atenção pelo enfermeiro quanto
à assistência ao cliente e que encontre na auditoria uma forma de melhoria dos processos de
trabalho durante o cuidado com o indivíduo, visando a qualidade da assistência, a satisfação do
paciente, a despesa adequada e justa para instituição. Sendo assim, na unidade básica de saúde
em questão se faz necessário um novo protocolo para estrutura do prontuário e capacitação dos
profissionais quanto à necessidade do preenchimento correto do mesmo e a organização. Apoio:
UNIVALE
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Cartórios, população e estado:
uma análise da percepção dessa
relação dentro de uma seleção
específica de artigos científicos
Daniel de Araújo Ribeiro, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria Campos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: estado, território, população, registro, cartório.

Introdução: Na atual ordem constitucional brasileira, as serventias extrajudiciais, ou cartórios,
operam serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do Poder
Público. Tais serviços podem ser identificados como tipicamente de estado, na medida em que
o reconhecimento da legitimidade de um determinado ente, com exclusividade no território, em
recepcionar, registrar e atestar a veracidade (dar fé pública) de informações relativas às pessoas
(naturais ou jurídicas – população) e aos seus bens é uma atribuição decorrente da condição de
soberania. Entrelaçam-se, assim, nesse ponto focal de poder, a tríade elementar constitutiva do
Estado-Nação: território, população e soberania. Objetivo: Levantar e analisar artigos científicos
publicados de 2009 até o presente que versem sobre, ou mencionem, cartórios. Metodologia:
Realizou-se uma revisão sistemática dos artigos científicos disponíveis no “Portal de Periódicos
CAPES/MEC” utilizando-se os termos: território AND população AND cartório. Restringiu-se a
artigos revisados por pares, publicados no período de 2009 a maio de 2020 e sem filtro de idioma.
Resultados: A busca retornou 58 artigos que foram divididos em 4 categorias: mera citação – 44
artigos; significado diverso do delimitado – 8 artigos; temas relacionados aos cartórios – 6 artigos;
e tema principal – 1 artigo. Conclusão: As percepções coletadas demonstram uma relação
ambígua. Os cartórios como objeto de estudo são pouco pesquisados, embora sejam bastante
referenciados como fontes de informações úteis a diversas pesquisas. Há textos que adjetivam
como cartoriais referências pejorativas à eficiência do estado, embora a percepção melhore à
medida que o significado da palavra no contexto analisado se aproxima da configuração atual do
serviço. Apoio: CAPES, UNIVALE
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Direito, Território e Ecologia: uma
abordagem interdisciplinar sobre
a relação homem-ambiente e a
legislação internacional sobre a
Bacia do Rio do Prata
Juliana Rosa Soares

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: bacia do rio da prata, legislação, países

Introdução: A bacia do rio da Prata é um importante rio da América do Sul. Está localizado numa
região de FRONTEIRA entre o Uruguai e a Argentina. Ele, na verdade, é um estuário formado pelo
deságue, no Oceano Atlântico, das águas dos rios Paraná e Uruguai. A Bacia Platina é a segunda
maior bacia hidrográfica do Brasil, com 1.397.905 km². Estende-se pelo Brasil, Uruguai, Paraguai e
Argentina é formada pelas sub bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e por seus respectivos
afluentes, formando a bacia do Prata ou Platina. Objetivo: Verificar a legislação que tutelam a
bacia do rio do prata Metodologia: Revisão bibliográfica com análise da legislação. Resultados:
O tratado da bacia do prata tem a proteção jurídica das águas nos países ARGENTINA, BRASIL,
URUGUAI, PARAGUAI. Para realizar o estudo foi utilizado o método comparado, restringindose à análise dos dispositivos constitucionais de ambos os países, bem como suas respectivas
legislações infraconstitucionais. Pode-se perceber que a legislação brasileira, tanto na seara
constitucional como na infraconstitucional traz expressamente previsões de proteção às águas.
Sendo assim, a partir do estudo comparativo das legislações constitucionais e infraconstitucionais
do Brasil e dos outros países citados, referente à proteção das águas. Conclusão: Conclui-se que
as águas do Brasil estão melhor amparadas, pois há previsões explícitas na Constituição vigente e
ainda, conta com um Código de Águas e Leis específicas que tratam do assunto de forma bastante
completa. No que tange às águas da Argentina, Uruguai e Paraguai falta uma lei que institua de
forma ampla o direito das águas naquela nação, como um Código de Águas Nacional.
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Educação e atividades por meio
digitais em tempos de Covid-19:
revisão de literatura
Karine Keily Rangel Teixeira, Luiza Souza Freitas, Fabricia Alexsandra Abelha, Maria Celeste Reis
Fernandes de Souza (Orientador)

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: ensino superior, território, ensino remoto

Introdução: Introdução: A pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus – COVID-19 foi declarada
pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 11 de março de 2020 e desde então vem trazendo
inúmeras consequências no Brasil e no mundo. A partir deste cenário emergem novos rumos para
a educação, que por sua vez, sofre grande impacto, se reconfigurando em uma nova modalidade
denominada pela legislação de ensino remoto. Objetivo: Objetivo: Mapear o que se produziu sobre
educação e atividades por meios digitais em tempo de pandemia, no ano de 2020. Metodologia:
Metodologia: Revisão sistemática da literatura, busca no portal de periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Para a busca, aplicou-se os seguintes
filtros: educação, pandemia e ensino superior, covid-19. Foram identificadas nove produções,
sendo 4 artigos que dialogam com a proposta, outros 5 artigos foram descartados após a leitura
do título e resumo com base no filtro inicial. Resultados: Resultados: A revisão sistemática da
literatura, desvelou 4 artigos produzidos no Brasil, que versam sobre o ensino em tempos de
pandemia, em que pese 2 artigos sobre o ensino superior. Estes artigos indicam a necessidade
de ampliar o debate no âmbito do ensino superior, uma vez que 2 artigos se referem a Educação
Básica. Os estudos fomentam a necessidade de uma pesquisa cujo olhar se insere nesta etapa da
educação e que poderá ser aprofundada no programa de Pós-graduação Stricto Senso em Gestão
Integrada do Território – GIT. Conclusão: Conclusão: Evidencia-se a possibilidade de construir
uma pesquisa, cujo viés científico amplia os conhecimentos, posicionamentos, críticas e análise
no âmbito das políticas públicas, humanas e sociais. Ao longo dos estudos espera-se identificar os
impactos causados pela pandemia, com o recorte na educação.
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Alterações legislativas na
tributação sobre serviços do
arrendamento mercantil e sua (in)
constitucionalidade
Otávio Tiago dos Santos Agência, Camila de Almeida Miranda (Orientador)

Palavras-chave: arrendamento, imposto sobreserviços, inconstitucionalidade

Introdução: A Lei Complementar nº 157, de 2016 veio no intuito de sanar de vez tal problema,
colocando estabilidade para a relação tributária. Pela alteração que causou, seu efeito foi o
contrário, gerou polêmica e uma complexidade que teve o acionamento do órgão máxima da
cúpula do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal foi acionado, por meio da Ação Objetivo:
Analisar se realmente se o conceito trazido pela legislação atual, de serviço, pra fins de incidência
do ISS no arrendamento mercantil, gera insegurança aos sujeitos passivos da relação tributária.
Metodologia: Como procedimento metodológico, foi utilizada a pesquisa bibliográfica do tipo
exploratória e pesquisa documental e jurisprudencial. Resultados: Considerando as condições
complexas que já estão inseridas na temática do Arrendamento Mercantil, outra se criou quando a
partir de uma alteração legislativa que buscou solucionar uma controvérsia de anos. Conclusão:
Existe uma insegurança jurídica que vai tornar desigual a relação tributária. Neste sentido, este
trabalho busca fazer uma análise desta relação jurídica-tributária com o intuito de observar os
critérios atuais elencados pelos entendimentos de vários âmbitos do judiciário, bem como os
aspectos doutrinários pertinentes ao caso e ainda os argumentos e provas apresentados no corpo
da Ação Direta de Inconstitucionalidade de n. 5835, visando assim, comprovar que não existe
respaldo para tal alteração e que sua existência e validade vai causar danos aos contribuintes,
fazendo com que fuja da finalidade da tributação em si. Como procedimento metodológico, foi
utilizada a pesquisa bibliográfica do tipo exploratória e pesquisa documental e jurisprudencial.
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Artes produzidas por crianças na
escola em tempo integral: para
além do território escolar
Valdicelio Martins dos Santos, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: arte, educação infantil, tempo integral, território

Introdução: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado que se propôs investigar a
arte na infância, aliada à defesa do tempo integral e à apropriação dos territórios pelas crianças.
Objetivo: Compreender as configurações das territorialidades infantis nas artes produzidas por
crianças, na Escola em Tempo Integral (ETI), em um território de vulnerabilidade. Metodologia:
O estudo, de abordagem qualitativa, com olhar etnográfico, teve como campo uma escola de
Educação Infantil da rede municipal de ensino de Governador Valadares. Os sujeitos foram
crianças de 05 anos e os dados empíricos foram coletados por meio de documentos e observação
participante junto as crianças, passeio pela comunidade e rodas de conversa. Resultados:
Apontam que as crianças ao fazerem arte, reconstroem suas culturas, afirmam sua identidade
individual e coletiva e constituem suas territorialidades. Nas configurações dessas territorialidades
comparecem as marcas de gênero, a relação entre falta e proteção no território vulnerável, e os
territórios simbólicos, trazidos pelo imaginário infantil. Conclusão: Conclui-se que a arte se mostra
potente nos escapes dos corpos-infância na ETI pela configuração que se estabelece entre o real e
o imaginário, trazida pelas próprias crianças. A escola, mesmo com seus cerceamentos temporais/
espaciais, que necessitam ser repensados, importa-se com as crianças – com o ensinar, com o
cuidar e o proteger – que corporalmente escapam das amarras escolares. Destaca-se, por fim, a
necessidade de se retirar a arte da condição periférica em que ela se encontra no espaço escolar.
Apoio: UNIVALE
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As políticas públicas agrícolas
do município de Ibatiba-ES:
territorializando as estratégias de
resistência
Aramis Cortes de Araujo Junior, Maísa Martins de Oliveira

Palavras-chave: agricultura familiar, políticas públicas, resistência, redes

Introdução: Nos propomos a pesquisar as políticas públicas para a agricultura familiar existentes
no município de Ibatiba-ES, além de construir novas discussões sobre a possibilidade da inserção
de pleitos dos pequenos produtores rurais familiares à municipalidade como maneira de resistirem
e (re)existirem enquanto grupo social Objetivo: Pesquisar as políticas públicas existentes no
município de Ibatiba-ES para os pequenos produtores rurais familiares desta municipalidade e
as estratégias de resistências Metodologia: Pesquisar os dados relativos às políticas públicas
municipais existentes junto à prefeitura e suas respectivas pastas ligadas ao desenvolvimento
agrário; Participar das assembleias do sindicato rural de Ibatiba-ES a fim de identificar as principais
demandas originadas da base;Pesquisar quais estratégias de resistência criadas e pensadas
pelos pequenos produtores rurais a fim de conseguirem manter esta dimensão fundamental da
sociedade e, assim, enfrentando a hegemonia urbana existente Resultados: Constatamos a
geração de conhecimentos e saberes que ocorrem nas pequenas propriedades familiares que
necessitam ser entendidos e aceitos como experiências criadoras de um saber empírico e popular
que permite aos atores populares criar estratégias de manutenção na zona rural, mesmo com
a onda homogeneizante existente. Conclusão: Produzimos os pontos abaixo como forma de
contribuir com o fortalecimento da agricultura familiar local numa estratégia de resistência para
a manutenção das famílias no campo: 1) Criação um espaço físico municipal (um galpão) para
a venda da produção; 2) Estimular a produção de outros gêneros agrícolas, que não apenas o
café; 3) Estimular a produção de orgânicos/agroecológicos no território municipal; 4) Estímulo à
produção local de gêneros agrícolas; 5) Redução de impostos para produtos locais. Apoio: Próreitoria do Ifes
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A regularização fundiária de ilhas
fluviais no processo de produção
do espaço urbano
Natália Lourdes dos Santos, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria
Campos

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: regularização fundiária, urbana, titulação, ilha fluvial

Introdução: As ilhas fluviais, em regra, constituem bem público, por força dos artigos 20, inciso
IV, e 26, inciso III, da Constituição Federal. No entanto, no processo de produção e expansão do
espaço urbano, muitas ilhas fluviais foram alvos de ocupações irregulares por particulares que
mantêm, portanto, uma relação precária de posse. A regularização fundiária, por sua vez, constitui
um dos instrumentos jurídicos disponíveis para converter a posse irregular em propriedade
titulada. Objetivo: Proceder ao levantamento da produção acadêmica nos últimos 10 anos sobre
a regularização fundiária urbana de ilhas fluviais que culminaram na respectiva titulação da
propriedade. Metodologia: Revisão sistemática, através do Portal de Periódicos da Capes, de
trabalhos publicados, inicialmente, com os termos regularização fundiária, urbana, titulação e ilha
fluvial, e, posteriormente, com exclusão da expressão ilha fluvial. Resultados: Na primeira busca
não foi encontrado nenhum artigo. Ao se excluir a expressão ilha fluvial, foram encontrados 13
trabalhos, publicados entre os anos de 2009 e 2019. A maioria deles aborda a regularização fundiária
sob a ótica do direito social à moradia. Os demais trabalhos não tratam diretamente da regularização
fundiária, que apenas é mencionada de forma secundária. Conclusão: A regularização fundiária
urbana não vem sendo explorada em todas as suas funcionalidades nos trabalhos acadêmicos,
que geralmente se limitam a abordá-la sob a ótica do direito social à moradia, deixando de lado
outras faces do referido instituto jurídico, como é o caso de ocupações irregulares em ilhas fluviais
e as relações de poder que delas emergem, que podem ou não permitir a respectiva regularização
fundiária. Apoio: CAPES
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A Vila Mariana a partir da
cartografia pentádica de Kenneth
Burke: notas prévias de pesquisa
Daniel de Araújo Ribeiro, Patricia Falco Genovez

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce

Palavras-chave: território, territorialidade, narrativa, pêntade, kenneth burke.

Introdução: As pesquisas relacionando o espaço geográfico à linguística ou à literatura têm
avançado nas últimas décadas, especialmente na Geografia anglo-saxônica. No Brasil, há poucos
estudos sobre o tema, embora a Geografia Humanista tenha se desenvolvido consideravelmente
nos últimos anos. A pertinência desse diálogo será tratada a partir de algumas notas prévias de
pesquisa sobre um documentário do bairro Vila Mariana, localizado em São Paulo/SP. Objetivo:
Descrever, a partir do documentário, três cenas significativas; analisar e comparar as narrativas de
algumas cenas, relacionando a linguagem utilizada no documentário ao processo de configuração
do espaço do bairro em estudo. Metodologia: A pesquisa utilizou como fonte o documentário “Vila
Mariana: de Colônia a República”. Trata-se de uma obra audiovisual disponibilizada publicamente
na plataforma Youtube. Para análise utilizou-se da cartografia pentádica de Kenneth Burke.
Resultados: Delineou-se, a partir da pêntade burkeana, a gramática de motivos por trás de três
cenas: a que localiza o espaço, a que ocupa o espaço e a que coloca o espaço em movimento.
Conclusão: Tendo o território e a territorialidade como conceitos subjacentes e complementares
à análise, pretendeu-se compreender as estratégias por trás das narrativas da ação comunicativa
na configuração do espaço do bairro. A amplitude das possibilidades de análise do instrumental
teórico burkeano atribui potencial diversidade às pesquisas. Permite que se analise, por exemplo,
a intenção do comunicador (bastidor), a comunicação em si (o palco) ou a recepção da audiência
(plateia). E, ainda, os fatos, objetos, sujeitos e acontecimentos apresentados a partir de pontos de
vista distintos e em relações variadas e opostas. Apoio: CAPES, UNIVALE
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