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Apresentação
Apresentamos os anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade Vale
do Rio Doce, realizado entre os dias 23 a 25 de outubro de 2021, e que teve como tema a “Ciência,
Empreendedorismo e Inovação: caminhos para o desenvolvimento”.
Esta temática está intrinsecamente alinhada à missão da Univale: construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com o
desenvolvimento humano. Assim, a instituição se compromete em contribuir com o desenvolvimento local, regional e nacional, em diferentes áreas do saber, buscando a produção, aplicação e
disseminação do conhecimento de maneira ética e sustentável.
Coerente com o Plano de Desenvolvimento Institucional da Univale, o Simpósio de Pesquisa e
Iniciação Científica constitui um espaço para a produção, o diálogo e a socialização da produção
acadêmica e científica empreendida na universidade e/ou por seus atores em parcerias com outras instituições. Nesse contexto, o simpósio constitui uma estratégia pedagógica privilegiada para
estimular a iniciação científica e o envolvimento dos estudantes em grupos de pesquisa institucionais e interinstitucionais, familiarizando-os com o exercício do debate e da crítica.
Em razão 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. Ultrapassamos os
limites físicos territoriais trazendo para perto de nós participantes do Brasil e do exterior.
O evento contou com 41 Sessões Temáticas de diferentes áreas do conhecimento e reuniu 1503
participantes de diversas Instituições de Ensino Superior, oriundos de 17 estados brasileiros. Assim, a Univale ofereceu mais uma vez um espaço de divulgação, reflexão e criação de conhecimento por meio da realização desta 19ª edição do Simpósio.

Profª. Elaine Toledo Pitanga Fernades
Assessora de Pesquisa e Pós–Graduação (APPG)
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ST 01. Educação Ambiental
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Proponentes: Thiago Martins Santos, Renata Bernardes Faria Campos

Ementa: A educação ambiental apresenta inúmeras possibilidades teórico-metodológicas e pode
ser praticada em diversos contextos, tais como universidades, escolas, igrejas, parques, movimentos sociais, empresas, meios de comunicação, entre outros. Com o objetivo de discutir as
especificidades de práticas de educação ambiental e o papel das mesmas na formação de conceitos e de valores ambientais, esta sessão temática pretende reunir trabalhos de estudantes de
graduação e de pós-graduação, professores de educação básica e de ensino superior, pesquisadores, gestores ambientais e demais interessados em socializar e problematizar suas práticas em
educação ambiental.
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Residir em uma casa construída
com tijolo solo cimento fabricado
de rejeito da mineração:
percepção dos atingidos pelo
desastre ambiental da Samarco
Andreza de Andrade Marciano Machado, Suely Maria Rodrigues (Orientador),
Marcos Gleidson Pereira dos Santos (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: moradia, tijolo solo cimento, rejeito da mineração
Introdução: Uma edificação não é definida apenas por suas características construtivas no aspecto físico, mas como um abrigo do indivíduo ou grupo familiar, sendo considerado um “lugar íntimo
de sobrevivência do ser humano”, onde os indivíduos sentem protegidos, acolhidos e privilegiados
por viver suas relações, sejam elas materiais e afetivas com o ambiente em que vive. Objetivo:
Compreender a percepção de pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em residir em uma casa construída com tijolo solo cimento constituído de rejeito da mineração. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo. A amostra foi constituída por dez indivíduos, sendo cinco
residentes no bairro São Tarcísio e cinco no bairro Ilha dos Araújos, do município de Governador
Valadares. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas e apurados através
da técnica de Análise de Conteúdo, proposta por Bardin. Foi estabelecida a temática: Sentimento/lembrança ao morar em uma casa construída com tijolo solo cimento fabricado de rejeito do
desastre. Resultados: Para os atingidos, morar em uma casa construída com tijolo solo cimento
fabricado de rejeito da mineração é, sem dúvida, considerado uma construção inteligente e criativa, pois proporciona o aproveitamento dos resíduos da lama e está relacionado com a superação
sobretudo, pela possibilidade de aproveitamento da lama de rejeito que embora tenha trazido tanta
tristeza servirá de moradia/abrigo a muitas famílias e oportunidade de realizar uma ação ecológica. Conclusão: Conclui-se que, a percepção dos atingidos foi identificada no aspecto positivo de
aceitação, representando superação, resiliência, inteligência, reconstrução do que estava perdido
e reavivamento do que estava morto, além de ser visto como meio de minimizar os impactos ambientais causados pelo desastre ambiental.
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Universidade Vale do Rio Doce

Sob a mira do Nacional-estatismo:
impactos da legislação ambiental
sobre a criação de gado no Pará
(1934-1945)
Michely Rocha Vieira
Palavras-chave: Pará, pecuária, história ambiental, legislação ambiental, nacional-estatismo, Era
Vargas.
Introdução: Dentro do contexto contemporâneo de queimadas, onde a criação de gado se insere
em um panorama mais amplo nesta degradação da Floresta Amazônica e consequentemente nos
impactos socioambientais. Foi afins de avaliar o presente que voltamos o estudo para o Passado.
Objetivo: Analisar como a atividade pecuarista se comportou no Pará, entre 1934-1945 e identificar exemplos de aplicação do aparato legislativo criado a partir de 1934 em relação aos impactos
socioambientais da criação de gado no Pará, Metodologia: Utilizarei vestígios para analisar os
processos socioambientais da criação de gado no Pará, entre 1840-1934. Por isso, optar-se-á pela
epistemologia Dialética, que “vê a reciprocidade sujeito/objeto eminentemente como uma interação social que vai se formando ao longo do tempo histórico”. Em virtude disso, este projeto pretende fazer uso de diferentes tipos de fontes históricas, como Relatórios Ministeriais, Parecer de
Comissões Científicas, Jornais, Boletins do Museu Paraense Emilio Goeldi, romances, Revistas
do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, etc. Resultados: Ampliação do conhecimento acerca
dos processos socioambientais da criação de gado no Pará, Contribuição para a produção de
tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável. Conclusão: A legislação do período de estudo
teve papel significante na valorização da região diante da extensão do meio pecuarista paraense
por ações características como centralização legislativa e investimentos tecnocientíficos, mas este
progresso antagonizou a pobreza da população e os impactos ambientais de uma ocupação que
buscava a rentabilização da floresta, noção que ainda se perpetua.
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Universidade Vale do Rio Doce

Pesquisa sobre formigas em
matas ciliares: revisão sistemática
Nathália Carvalho Neto Freitas, Ana Clara Oliveira Godinho Nogueira, Renata Bernardes Faria
Campos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: formigas, matas ciliares, revisão bibliográfica.
Introdução: As matas ciliares são sistemas florestais situados nas margens dos corpos hídricos
formando uma barreira protetora para esses. São ecossistemas heterogêneos que contribuem
para melhorar a qualidade dos ecossistemas aquático e terrestres. Estes ambientes abrigam considerável biodiversidade, onde se destacam as formigas que desempenham diversas funções ecológicas e também podem ser utilizadas como indicadoras ambientais. Objetivo: O trabalho tem
como objetivo revisar artigos científicos sobre formigas em matas ciliares. Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica, através do portal de periódicos CAPES, usando os termos: “mata*
ciliar* AND formiga*” e “riparia* e *formiga*”. Apenas foram considerados os artigos revisados por
pares, sendo os mesmos selecionados em função de abordarem a relação entre formigas e áreas
ciliares. Resultados: Inicialmente encontrou-se 40 artigos nas buscas. Desses, foram selecionados para revisão, apenas os 10 que tinham relação direta e simultânea com formigas e matas
ciliares. Os mesmos trataram da importância e/ou relação das formigas em matas ciliares na dieta
de peixes, na redução da herbívora, indicação de conservação e reflorestamento, dispersoras de
plantas e facilitadoras da germinação. Conclusão: Conclui-se que a bibliografia existente aponta
as formigas como importantes para o funcionamento de processos ecossistêmicos no ambiente
ciliar e aquático associado a eles, como a participação da dieta de outros animais como peixes,
ajudantes na germinação de plantas e para além das dificuldades que ocasionam durante o reflorestamento.
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Meio Ambiente na Suprema
Corte do Equador: o rio como
sujeito de direitos no caso do Rio
Vilcabamba no Equador
Thais Nayra Aguiar Brumano Gomes, Fernanda Minervina da Silva Santos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Rio Vilcabamba, sujeito de direito, jusfilosófico.
Introdução: A ação que reconheceu o rio Vilcabamba como sujeito de Direitos em 2011, inaugurou
no sistema jurídico do Equador uma nova integração entre o homem, a natureza e o direito. É acerca dos elementos jusfilosóficos que levaram a Suprema Corte a decidir favoravelmente ao rio que
paira o nosso objeto de trabalho. Objetivo: Identificar os elementos jusfilosóficos que levaram a
Suprema Corte do Equador a reconhecer o rio Vilcabamba como sujeito de direitos. Metodologia:
Na elaboração utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualitativa de dados secundários. Resultados:
Os resultados apontaram que os elementos principais para o reconhecimento do rio Vilcabamba
como sujeito de direitos foram os direitos da mãe terra (Pachamama) e o Bem Viver (Sumak Kawsay), um modelo sustentável de desenvolvimento que defende a interdependência entre os seres
humanos e a natureza, culturalmente reconhecidos no Equador e expressamente positivados na
Constituição de 2008 que baliza a tutela judicial à uma nova diretriz, firmada em uma visão ecocêntrica. Como elemento secundário configurou-se o Estado plurinacional cujo modelo reconhece
a diversidade populacional, cultural e a participação de todos no processo democrático e jurídico.
Conclusão: A decisão de reconhecer o rio Vilcabamba como sujeito de direitos foi um marco
significativo para a concretização da eficácia dos direitos da natureza na norma constitucional do
Equador. Além disso, fomentou a necessidade de evolução do direito e abriu caminho para que o
modelo de constitucionalização pluralista do Equador seja visto por outros países como uma forma
de proteção e eficácia na tutela dos direitos da natureza.
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ST 02. Trabalho, empresa,
falência e recuperação na
Ordem Econômica Brasileira e
Internacional.

Proponente: Helberty Vinicios Coelho

Ementa: Essa sessão temática propõe discutir pesquisas, em andamento ou já concluídas, que
discorram sobre a importância do trabalho e o seu valor social, as atividades empresariais com
seus negócios e crises, os institutos do direito falimentar e recuperacional nas empresas. Frente
ao complexo cenário implementado pela globalização, as novas tecnologias, as transferências de
know-how e seus efeitos nos direitos humanos e na liberdade econômica brasileira e até internacional.
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Universidade Vale do Rio Doce

Fusão, cisão e incorporação: e
sua importância para os negócios
empresariais
Allan Goncalves Soares, Hugo Henrique Naciff Passos, Helberty Vinicios Coelho (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: fusão, cisão, incorporação, negócios, empresas
Introdução: Com o desenvolvimento econômico do país, se tem como consequência a criação
de novas empresas. Com isso, o número de concorrência no mercado também se eleva, fazendo
com que as empresas e seus empresários buscam por novas alternativas para se manterem no
topo do mercado. Através da fusão, cisão e incorporação, as sociedades empresariais viram um
meio de se unir para que a partir dessas operações possam se unir com seus empreendimentos,
tendo uma melhor oportunidade de crescimento, e também, uma diminuição em seus custos. Objetivo: Expressar de forma objetiva a importância da fusão, cisão e incorporação nos negócios
empresariais. Metodologia: Revisão bibliográfica qualitativa de leis, doutrinas, artigos científicos
e notícias. Resultados: De acordo com o estudo feito, é possível enxergar o principal objetivo
das empresas que buscam, por meio das operações de: fusão, cisão e incorporação, melhores
caminhos para expandir e melhorar seus negócios, através da unificação das sociedades, visam
o crescimento mútuo dos seus empreendimentos e, portanto, alavancando o cenário econômico
devido ao aumento da competitividade gerada por esse crescimento. Conclusão: Deste modo,
conclui-se que, todas essas operações se fazem importantes para os negócios empresárias, entre
duas ou mais empresas, que são feitas de modo planejado, com respaldo judicial nos ditames da
lei 6.404/1976, em especial no capítulo XVIII, com um estudo de mercado, detalhado, realizado
por ambas empresas participante dessas operações societárias, tanto para considerarem os riscos, quanto para entenderem as vantagens que a união através das operações de: fusão, cisão e
incorporação, trará em seus empreendimentos.
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Reflexões sobre o princípio da
irrenunciabilidade dos direitos
trabalhistas
Amanda Lima Lordeiro, Eliziete Auta Damasceno de Almeida
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direito, princípio, irrenunciabilidade, trabalhador, inerente
Introdução: Ao realizar a análise da sociedade em relação aos direitos garantidos por meio da
lei que traz consigo o princípio da irrenunciabilidade pode-se ver que, os mesmos, formam um
conjunto de benefícios aos trabalhadores que garantem determinada segurança presente durante
o desempenho de sua atividade laboral e também uma significativa segurança futura. Objetivo:
Evidenciar a importância do conhecimento e da observância das reflexões sobre o princípio da
irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Metodologia: Para este trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais. Resultados: Demonstrou-se que por base fundamenta-se
esse princípio analisado com caráter imperativo dentro de suas normas trabalhistas, visto que essas impõem exigências mínimas para o trabalhador aceitar, e dentro da estruturação do princípio
da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas é possível refletir suas funções no sentido de que a
partir do momento que o trabalhador se torna empregado por meio de um contrato de trabalho que
traz de forma responsável em sua natureza própria a proteção e vantagens ao mesmo, este por
sua vez, não tem a possibilidade de abrir mão de nenhuma de suas prerrogativas essencialmente
inerentes a sua caracterização como funcionário. É importante lembrar que a doutrina e a jurisprudência têm autonomia para abrir exceções, desde que seja comprovado que o empregado não
está sendo pressionado para que seja realizado algum tipo de renúncia. Conclusão: Dessa forma
deixou-se de forma clara, objetiva e precisa a exemplificação de quão significativa é a necessidade
de se obter o entendimento sobre questões relevantes dentro da esfera desse princípio abordado,
e que essa atitude é indispensável no âmbito do direito do trabalho.
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Universidade Vale do Rio Doce

Direitos trabalhistas do contrato
de experiência
Arthur Aparecido de Carvalho, Farley Pereira Azevedo
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: contrato de trabalho, contrato de experiência, direitos trabalhistas.
Introdução: Muito se questiona quais são os direitos trabalhistas do empregado contratado pelo
contrato de experiência, e se ele deverá ou não, ter a sua carteira de trabalho anotada pelo empregador. Essa pesquisa é importante para responder a essas indagações. Objetivo: Apresentar os
direitos do empregado contratado pelo contrato de experiência. Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados: O contrato de experiência busca verificar se o trabalhador está apto a exercer as
funções do cargo ofertado, e se o cargo atende às suas expectativas. Como determina o artigo 445
parágrafo único da CLT, o contrato de experiência não pode exceder 90 dias, e só pode sofrer uma
prorrogação, desde que somada ao tempo anterior, não ultrapasse 90 dias. Após esse período,
esse contrato passa a valer como um contrato por prazo indeterminado. O empregado contratado
pelo contrato de experiência, possui os mesmos direitos que o empregado contratado por prazo
indeterminado, sendo assim, o empregador deverá fazer o registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social desse empregado, que terá os seguintes direitos: salário, décimo terceiro salário,
férias acrescidas de 1/3 constitucional, INSS, FGTS, horas extras, adicionais legais da função,
como, periculosidade, insalubridade, adicional noturno e tantos outros. O que distingue é que, se
houver a rescisão ao final do prazo de 90 dias, não é necessário pagar o aviso prévio. Conclusão:
O contrato de experiência tem como objetivo, assegurar a satisfação do empregado e do empregador em razão do posto de trabalho disponível. Apesar de o contrato de experiência ser por prazo
determinado, ele possui os mesmos direitos do contrato de trabalho por prazo indeterminado.
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Tecnologia mobile: reflexões no
mundo empresarial
Augusto Coutinho Souza Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: aplicativos digitais, ramo empresarial, avanço tecnológico, ferramentas digitais
Introdução: Com o avanço tecnológico na sociedade contemporânea, o mundo empresarial não
pôde ficar estático, ao contrário, teve que acompanhar as mudanças e o progresso com o objetivo
de cada vez mais de se aperfeiçoar as técnicas de trabalho num mercado altamente competitivo,
razão pela qual, o uso dos aplicativos mobile se mostraram importantes. Objetivo: Analisar e
discutir as mudanças e avanços que transcorrem no ambiente empresarial com relação à tecnologia mobile, onde esta vem crescendo desmedidamente visando as necessidades do cliente e os
lucros da empresa. Metodologia: Esse trabalho adotou a pesquisa bibliográfica por meio de consultas em artigos, doutrina e demais expedientes científicos. Resultados: Alcançamos com essa
pesquisa resultados significativos, onde conseguimos verificar pontos críticos e relevantes para o
aperfeiçoamento do conhecimento da vision mobile que as empresas buscam a fim de aprimorar e
crescer no mundo digital. E, com isso, identificamos também que aqueles que possuem o melhor
manuseio das ferramentas digitais predominam sobre os demais, havendo redução de custos,
aumento na produtividade e acompanhamento de dados e estatísticas. E como a sociedade está
sempre conectada ao ambiente virtual, é de grande importância que as empresas estejam cada
vez mais conectadas com seu público-alvo, para que sejam atraídos pelo seu conteúdo, procurando sempre atender às expectativas dos consumidores na nova era digital. Conclusão: É perceptível que empresas com maior domínio das ferramentas digitais, se sobrepõem sobre as outras
empresas que não fazem uso dos mesmos meios de comunicação (aplicativos), uma vez que os
clientes se fidelizam e se mantém vinculados à tais entidades empresariais.
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A saúde do trabalhador brasileiro
em ambiente insalubre e sua
monetização
Áurea Lage Souto Simões, Mateus Cabral do Carmo
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: saúde, trabalhador, monetização
Introdução: Neste trabalho analisa-se a questão da saúde do trabalhador no Brasil e a contestação voltada à monetização da saúde dessas pessoas que são submetidas ao pagamento de um
adicional no salário em decorrência de sua exposição a agentes nocivos à saúde humana, o que
confronta os direitos fundamentais contidos na Constituição Federal de 1988. Objetivo: Analisar
como está sendo tratada a questão da saúde do trabalhador frente às relações de trabalho e sua
monetização, relacionada a analogia entre o que há de assegurado a esse trabalhador na Carta
Magna e a realidade dentro das empresas. Metodologia: Utilizam-se informações coletadas a
partir de fontes secundárias, que envolveu uma vasta pesquisa em trabalhos acadêmicos publicados, leis e artigos científicos, todos relacionados à área do direito do trabalho, em especial à saúde, segurança e monetização do trabalhador. Resultados: Os resultados mostram que a saúde do
trabalhador brasileiro é uma questão que há muito que melhorar, já a monetização dessa saúde
é uma questão a ser discutida, pois a vida e a segurança não e algo que se compram com um
adicional. A saúde do trabalhador frente às relações de trabalho não é vista como um problema ao
empregador, em grande parte dos casos há empregados que se acidentam e o empregador não
busca uma melhoria, pois está visando somente o lucro para a empresa. Conclusão: Conclui-se
que o direito à saúde é garantido no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, portanto, a realidade é contrária, certo de que o sistema adotado no Brasil encoraja os empregadores a continuarem com o adicional de insalubridade, do que investir em melhorias no ambiente de trabalho. Em
contrapartida, o trabalhador devido à sua desinformação, se sujeita a tais condições, fazendo com
que isso seja visto como normal. Mas o debate pra essa questão é muito necessário.
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Qual liberdade econômica?
Análise da lei da liberdade
econômica sob o aspecto da
justiça social
Bruno Marcelo Antunes Mourão, Arthur Bridges Venturini, Nathália Rodrigues Generoso
Palavras-chave: liberdade econômica, justiça social, empreendedorismo
Introdução: A Lei 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica foi uma tentativa de resgatar a
base ética e moral do liberalismo, onde a defesa da liberdade encontra estrita dependência com
a realização substantiva de todos os homens e não apenas de uma minoria. Nesse sentido, a
discussão central é sobre quem seriam os destinatários dessa lei, cujo objeto é enfrentar os problemas relacionados ao empreendedorismo no Brasil a partir das premissas dos livres mercados.
Objetivo: Estudar quem são os destinatários reais da Lei, que tem por objeto o enfrentamento
dos problemas do empreendedorismo no Brasil. Metodologia: Pesquisa bibliográfica em material
qualitativo de ordem científica. Resultados: A Lei deve manter critérios mínimos de justiça social
para que se possa assegurar certa igualdade no sentido real e concreto a seus destinatários. A
liberdade econômica substancial disposta deve garantir uma base ética e moral do sistema produtivo, com olhares cuidadosos para a defesa da liberdade econômica, que deve ser efetivada tanto
pelo Estado, quanto pela classe trabalhadora. Sua finalidade deve pautar-se na liberdade plena
(mas não desassistida), na igualdade, na independência e no fomento a autogestão dos produtores livremente associados como forma de superação da crise capitalista. Conclusão: Portanto,
para que seja alcançado um patamar mínimo de igualdade e de justiça social deve-se fomentar a
autogestão como meio de reduzir a desigualdade de distribuição de recursos que implica em que
apenas uma pequena parcela da sociedade tenha acesso aos bens, hipótese em que o Estado
deve propiciar o cuidado necessário, dado pela lei, para que as pessoas, igualmente, persigam e
realizem seus objetivos. Apoio: FUMEC
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Banco de horas: limites legais
Daiane Carolina de Oliveira dos Santos, Gabrielle Dias Silva, Helberty Vinicios Coelho (Orientador), Sergio dos Santos Reis (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: horas extras, compensação, banco de horas, vantagens, acordo
Introdução: A jornada de trabalho em certas empresas pode ser muita extensa em alguns períodos ou até mesmo reduzida. Com isso as empresas que passam por essa situação encontram no
banco de horas uma saída mais flexível quanto a carga horária de seus funcionários. Objetivo:
Demonstrar os benefícios e a importância do banco de horas tanto para o empregador como para
o empregado. Metodologia: Adotou-se o método qualitativo com o uso da pesquisa bibliográfica e
documental, por meio da utilização de textos que abordam o tema, bem como de registros obtidos
junto ao núcleo de apoio e orientação fiscal Cenofisco. Resultados: O estudo mostra que o banco
de horas nada mais é do que uma forma de acordo de compensação de jornada mais flexível, cuja
implantação exige o cumprimento de alguns requisitos observados tanto na lei quanto no acordo
coletivo, caso haja. O banco de horas abrange todos os trabalhadores independentemente da
modalidade em que foram contratados: por prazo determinado ou indeterminado. A lei que permite
a compensação de horas limita o trabalho diário a 10 horas, uma carga horária semanal de no
máximo 44 horas e que a compensação dessas horas extras deverá ser feita dentro de um ano. O
controle do saldo deste banco é de responsabilidade da empresa sendo mais aconselhável em sistema eletrônico e transparente. Conclusão: Conclui-se que a compensação através do banco de
horas é uma solução mais flexível para o empregador e empregado. Gera uma melhor qualidade
de vida para o empregado, diminui pagamentos de horas extras e com isso de encargos gerados
e atende as necessidades cotidianas do empregador.
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A tecnológica nas empresas:
impactos e perspectivas
Daniel Henrique Sousa Costa, Rafael Neves de Assis, Helberty Vinicios Coelho (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: tecnologia, empresa, impactos, gestão
Introdução: Tecnologia, é o conjunto de conhecimentos, e princípioscientíficos, que se aplicam
a um determinado ramo de atividade. Dessa forma, observa-se, a partir de tal definição, que a
tecnologia é acessória da humanidade, uma vez que ela só existe e possui finalidade por causa
daexistência humana. Isso não se diferencia quando tratamos do ramoempresarial, uma vez que a
tecnologia é algo que impacta em todas as áreasda sociedade. Objetivo: Identificar como a tecnologia impacta na presença daempresa no mercado. Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados: Comas revoluções industriais e seus impactos ao longo da história, a tecnologia sefaz cada
vez mais presente no mercado, influenciando as empresas, moldandoas formas de produção e
consumo. Com a evolução gradual da tecnologia énatural e nos impacta de várias maneiras, principalmente no âmbitoempresarial, uma vez que ela, é uma forma de selecionar as empresas para
omercado. É importante ressaltar, que no âmbito empresarial a tecnologia estáinterligada com inovação, que é diferencial na competitividade em relação aoconcorrente. Atualmente o cliente possui
um perfil de exigência elevado, ondese observa um mercado em constante evolução, que anseia
por produtos deexcelência, compatíveis com o avanço da modernidade. Dessa forma, em ummundo capitalista globalizado, é evidente que quem acompanha a evoluçãotecnológica do mercado,
inovando suas produções, está sempre a frente, predominando e se estabelecendo cada vez mais
no mercado. Conclusão: Haja vista, é notório o impacto da tecnologia nas empresas, aquela que
nãoacompanha a evolução tecnológica, e a não incorpora em seus produto egestão, está fadada
ao insucesso e ao esquecimento no mercado.
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Ascensão da sociedade limitada
unipessoal
Daniela Rosemberg Rodrigues, Yan Silva Araujo
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sociedade, unipessoal, limitada, negocio, eireli
Introdução: Sociedade Limitada Unipessoal, aquela que um único empresário pode abrir seu negócio, não precisando de outra pessoa em seu quadro societário. Assim, esse novo formato veio
para preencher um espaço no ambiente empresarial, dando um passo importante para economia
do Brasil, além de simplificar a vida do empreendedor que procura segurança e praticabilidade na
hora de abrir uma empresa, com menos burocracias no ambiente de negócios no Brasil. Objetivo:
Tem como objetivo uma análise da estrutura, benefícios e diferenças entre a Sociedade Unipessoal Limitada para EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), MEI (Microempreendedor Individual) e EI (empresário individual). A sociedade em questão, surge de um estudo
relativamente a limitação da responsabilidade do empresário individual para, em seguida, serem
analisados os tópicos de sociedades unipessoais já previstas no direito brasileiro. Desta forma,
será apresentado um panorama para um entendimento claro da ascensão das sociedades limitadas unipessoais, fonte principal desta pesquisa. Metodologia: A metodologia aplicada no resumo
científico foi a pesquisa descritiva. Resultados: Podemos afirmar uma grande semelhança da
Sociedade limitada unipessoal com os aspectos contidos na EIRELI, EI e MEI, levando os pontos,
de responsabilidades de bens pessoais acessórios. A sociedade limitada unipessoal destaca-se
pela facilidade de quem pretende atuar sozinho, tendo em vista os bens pessoais e capital social
empenhado, em outras palavras, o património do sócio não se confunde com o da empresa, como
no caso do empresário individual. Conclusão: Conclua-se que a ascensão da sociedade limitada
unipessoal, surgiu da MP 881/2019, esse instituto jurídico possibilitará que muitos empresários se
estabeleçam, formalizem seu negócio com mais privilégios e facilidade.
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A saúde do trabalhador e sua
monetização
Deizilaine Alves da Costa
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
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Introdução: A monetização da saúde é a forma que utilizamos para se referir ao pagamento de um
adicional em razão da exposição do trabalhador a agentes nocivos à sua saúde, compensando o
trabalhador pelos possíveis danos a que ele está sujeito no trabalho. O direito à saúde do trabalhador configura-se em um direito individual subjetivo à sua proteção. Objetivo: Abordar informações
sobre a importância e eficiência sobre a monetização da saúde ao trabalhador. Metodologia: Pesquisa bibliográfica Resultados: A pesquisa realizada levou-nos a informação de que durante os
anos 70, um alto número de acidentes com trabalhadores ocorreu no Brasil, levando-o a receber o
título de campeão mundial de acidentes de trabalho. Diante desse quadro, houve uma atuação dos
sindicatos para buscar maior proteção à saúde dos trabalhadores, refletindo nas disposições constitucionais. O conceito de saúde adotado pela Organização Mundial da Saúde, é de que saúde é
a junção de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Desta
forma, é possível dizer que a saúde do trabalhador não será garantida se não houver um local de
trabalho seguro e livre de doenças. Conclusão: É possível afirmar que a saúde do trabalhador é
inalienável, imprescritível e irrenunciável por ser um direito natural de todos os trabalhadores, em
todos os tempos e lugares, sendo assim, a monetização não é eficaz para a proteção da saúde do
trabalhador, havendo necessidade de uma nova forma de tratamento aos trabalhos que são prejudiciais, priorizando a prevenção, com foco no controle do meio ambiente do trabalho, combinada
com a redução de jornada, sem a compra da saúde por meio de adicionais.
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Os criptoativos no cenário
empresarial
Edvalda da Silva Costa, Bianca Gonçalves Freitas
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: tecnologia, blockchain, token, criptoexchanges
Introdução: A principal manifestação das empresas no mercado da tecnologia blockchain, se deu
por meio de criptoativos ou tokens, como a ethereum que permitiu a trocas de ativos através P2P
ou EXCHANGES que são como corretoras de negociação de ativos criptografados entres os mais
diferentes indivíduos conseguindo assim uma maior capitalização de recurso financeiro. Objetivo:
Identificar os principais pontos para a inserção das empresas no mercado criptografado. Metodologia: Pesquisa bibliográfica por meio da análise da instrução normativa 1.888/2019 da Receita
Federal do Brasil, literatura especializada, doutrina e demais materiais científicos. Resultados:
1) O blockchain surge como uma potencial ferramenta à expansão do mercado de ações, 2) as
empresas para capitalizar os recursos através da tokenização de ativos, devem investir nas criptoexchages para viabilizar a negociação ante os smart contracts, 3) é importante tokenizar, digitalizar
um ativo criando uma representação dele na forma de um token transacionável via blockchain,
preservando boa parte ou a integralidade das características financeiras que ele possui, 4) ao criar
os tokens, estes são trocados por moeda fiduciária (USD, EUR, Real) ou criptomoedas de valor
líquido. Conclusão: O mercado de ações até a lei das sociedades anônimas, foi desenhado para
ser operado por uma estrutura centralizada nas bolsas de valores e nas instituições financeiras,
ao contrário da blockchain que visa aumentar a liquidez dos ativos, permitindo o acesso a diversos
mercados de forma simultânea, além de possibilitar o fracionamento de ações, por meio o processo de tokenização. Logo, é necessário um repensar do direito empresariais e financeiro sobre esse
novo modelo econômico digital.
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A falência do microempreendedor
individual
Flavio Ramirez Gomes Nascimento, Yuri Pereira da Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
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Introdução: Devido a dívidas adquiridas no decorrer de sua atividade enquanto negócio, o microempreendedor acaba por não conseguir finalizar todas suas dívidas, abrindo assim para o credor
tão quanto devedor a oportunidade de declarar a falência para que se faça pagamento das dívidas.
A falência do microempreendedor só é decretada somente em último recurso, pois será averiguado com antecedência se é possível tal pagamento. Objetivo: A busca e o compreendimento de
formas alternativas acordos para que seja utilizado somente em último caso o encerramento das
atividades da empresa. Metodologia: A pesquisa realizada foi uma análise quali-quanti, onde esta
foi realizada através da plataforma digital devido a pandemia, dentro do período do dia 01 de maio
de 2021 até dia 16 de maio de 2021.Em segundo momento foram coletados dados e fundamentos
acerca da falência do microempreendedor individual que o levam a tomar tal decisão. Resultados:
O resultado da pesquisa concluiu que, o empreendedor ao realizar tal dívida fica sujeito a medidas
judiciais que estas serão somente executadas para a tentativa do pagamento da dívida, ou seja,
o empreendedor individual enquanto não declarar todos os bens em seu nome e comprovar não
ser possível o pagamento não será declarada a falência com perdão da dívida. Conclusão: O empreendedor assim deverá buscar as formas legais para um acordo onde o credor não seja lesado,
assim este poderá propor penhora de bens em seu nome, quanto bens da própria empresa para
que este não execute o encerramento das atividades comerciais.
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Covid-19 e seus impactos nas
empresas
Gabriella da Silva Amancio, Marcela Viana Neves
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Introdução: A pandemia causada pelo COVID-19 fez com que medidas de isolamento social
fossem adotadas, afligindo as empresas em diferentes setores da economia, exigindo inovações
rápidas em produtos e processos. São acerca das adoções tomadas para reduzir o impacto que
trataremos, quais sejam, ações para reduzir despesas, o apoio governamental e medidas de prevenção. Objetivo: Identificar as consequências do COVID-19 no contexto econômico e investigar
quais foram os impactos causados nas empresas. Metodologia: A pesquisa feita é de caráter
exploratório e explicativo, por meio da pesquisa bibliográfica estudando os dados referentes ao
reflexo do Coronavírus na economia. Resultados: Percebeu-se que em meio à pandemia muitas
empresas tiveram de se reinventar para continuar na ativa. No começo os impactos estavam relacionados à demanda por vendas com o fechamento das lojas e o isolamento social, depois os
problemas foram de oferta e acesso à cadeia de suprimentos. Foram utilizadas alternativas como
vendas online, home office, redes sociais e serviços de entrega, essas medidas foram adotadas
para que fosse possível a continuação de suas atividades diminuindo os impactos. Além das empresas buscarem adotar a suspensão de contratos de trabalhos, aquisição de empréstimos bancários, suspensão de dívidas tributárias negociadas com órgãos fiscais e prorrogação do pagamento
de tributos também foi verificado. Conclusão: Os impactos causados pelo coronavírus analisado
em diferentes setores foi devastador não só para a economia, mas para muitas empresas, que forçou o fechamento e a quebra de muitos negócios. Fazendo que fosse exigido das pessoas, foco,
inteligência emocional e gerenciamento.
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As novas tecnologias e seus
impactos nas empresas
Ianna Thais Vieira Albares, Isabella Alves Pereira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
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Introdução: Os mercados e empresas buscam cada vez mais, por produtividade, agilidade, para
o seu lucro, isso é um efeito desde a globalização onde a sociedade sempre está em busca de
lucros, com isso pode ser observar que a tecnologia é um grande suporte para atingir o objetivo
que buscam. Com uma tecnologia avançada terá impactos na sociedade, onde a mesma precisará
se adaptar aos avanços, mudança na cultura saindo do modo tradicional, pois querendo ou não a
tecnologia será o futuro. Objetivo: Entender o uso da tecnologia e seu avanço na sociedade no
meio das empresas, que buscam melhorias, e adaptações que terão que ser feitas, se tratando
de mudanças para saírem do comodismo. Assim, tais empresas estarão sempre em constante
evolução, se mantendo então atualizada. Metodologia: A base da pesquisa foi feita através de
dados coletados em artigo, havendo interpretação sobre o tema para obtenção do resultado. Resultados: Os resultados sendo apresentados por critérios: 1) Evolução da tecnologia, 2) impactos
na sociedade, 3) visando lucros, 4) empresas buscando maior eficiência. Pode-se observar que
a dificuldade encontrada é da adaptação das pessoas, que acabam tendo temor a essa nova realidade, mas a tecnologia é uma aliada e não o adversário. Conclusão: Para que uso das novas
tecnologias sejam de formas positivas para o mercado e às empresas, é fundamental ser usada de
forma bem pensada e utilizada de maneira correta, alcançando os objetivos: qual seja mais agilidade, eficiência, lucro, comunicação, rapidez, e entre outros benefícios, como a ferramenta desse
meio que é o marketing digital A compreensão da sociedade em ver a melhoria e a facilidade que
terá no dia a dia, ver o mundo digital como seu futuro e não como um obstáculo para o aumento
do índice de desemprego.
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A aplicabilidade prática do
princípio da função social da
empresa em tempos de crise
Iza Mayra dos Santos Gomes de Melo
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: função social, atividade econômica, crise, empresa
Introdução: Nos tempos hodiernos, muito se tem discutido acerca da aplicabilidade do princípio
da função social da empresa frente ao cenário pandêmico que majorou a crise econômica. Nesse
viés, a atividade econômica tem encontrado um impasse, pois ela tem o poder-dever de atender
os interesses da comunidade, bem como de satisfazer suas expectativas de lucro que são inerentes a sua existência. Objetivo: Expor a necessidade que há de se ponderar o princípio da função
social da empresa em tempos de crise, uma vez que embora a atividade econômica deva atender
os interesses coletivos, ela não pode ser mitigada e suportar toda carga negativa decorrente da
atipicidade sofrida. Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica, tendo por objetivo explorar
e explicar com fundamento no método dedutivo. Resultados: A atividade econômica, por meio
de seu titular, está sendo submetida a uma dupla obrigação, sendo uma positiva e outra negativa, a qual deve promover um bem-estar aos interesses afetados pela atividade econômica, bem
como se abster de lesar tais interesses em decorrência da função social da empresa. Conclusão:
Dado o exposto, tem se tornado enfadonho o exercício das atividades empresariais em tempos de
calamidade pública, uma vez que há visões insidiosas que defendem ser a atividade econômica
obrigada a suportar todos os impactos da crise e cumprir estritamente sua função social. Dessa
forma, é preciso haver ponderação, de um lado a função social precisa ser exercida para amenizar
os danos que recairão sobre a coletividade, mas de outro lado torna-se o oneroso impor que a
empresa suporte todos os prejuízos causados por uma situação externa e atípica.
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Assédio moral: uma análise à luz
dos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e a
valorização social do trabalho.
Jane Rabelo Almeida Vargas, Paolla Rafael da Silva Parizotto, Luísa Almeida Gobbi Souza, Mariana Domingos Durães, Jakeelane Conceição Nobre (Orientador)
FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce
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Introdução: O estudo trata do assédio moral no ambiente de trabalho à luz dos princípios da
dignidade da pessoa humana e da valorização social do trabalho, previstos no art. 1º, III e IV da
Constituição Federal. No direito do Trabalho, o assédio moral caracteriza-se pela exposição de
alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada
de trabalho e no exercício de suas funções. Objetivo: A pesquisa tem como objetivo refletir sobre
o dano moral no trabalho, seus efeitos e obrigações de reparação. Metodologia: Utilizou-se o
método dedutivo, análise na legislação, doutrina e artigos indexados. Resultados: Percebeu-se
que os assédios geralmente causam no assediado medo, vergonha, irritabilidade, insegurança,
desmotivação, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia, abandono do emprego e até
o suicídio. O Assédio moral lesa o patrimônio imaterial da vítima. Devido ao prejuízo sofrido, o
assediado pode pleitear indenização conforme previsão dos arts. 5º, V e X, da CF e arts. 186,
187 e 927 do Código Civil, com o intuito de reparar o dano sofrido. Conclusão: Conclui-se que a
Constituição Federal garante ao trabalhador o direito de exercer suas funções com dignidade e
respeito. Quando há violação de tais direitos, e o trabalhador é exposto a tratamento humilhante,
vexatório, discriminante, dentre outros, se comprovado o dano cabe responsabilização subjetiva
do agressor e empresa, impondo-lhes a obrigação de indenizar a vítima. Dada a relevância da matéria e a urgência para coibir a violação aos princípios constitucionais do valor social do trabalho
e a dignidade da pessoa humana, instituições tem buscado estabelecer políticas de prevenção e
combate ao assédio moral, a fim de garantir a proteção social do trabalho e proporcionar dignidade
aos trabalhadores na relação laboral.
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Impactos negativos do novo
coronavírus no cenário
empresarial
Jonathan Ferreira da Silva, Tiago Pereira Martins
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: covid-19, impactos negativos nos negócios, recuperação de empresa.
Introdução: Muito se fala sobre os impactos negativos impostos pela pandemia do covid-19 nas
empresas, contudo, surge uma indagação, de que forma a pandemia impactou os negócios empresariais? Objetivo: Conhecer os impactos da pandemia do novo coronavírus nas empresas brasileiras. Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados: Segundo a Pesquisa Pulso Empresa:
impacto da covid-19 nas empresas, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
em agosto de 2020, 1,3 milhão de empresas fecharam, temporária ou definitivamente, na primeira
quinzena de junho de 2020. Sendo que, 522,6 mil (40%) encerraram suas atividades por causa
da pandemia do novo coronavírus. Desse número, 518,4 mil (99,2%) eram de pequeno porte com
até (49 empregados), 1 mil (0,78%) eram de porte intermediário (50 a 499), 110 (0,02%) eram
de grande porte (acima de 500). A mesma pesquisa, apresenta o fechamento por setores, onde:
258,5 mil (49,5%) de serviços, 192 mil (36,7%) do comércio, 38,4 mil (7,4%) da construção civil,
33,7 mil (6,4%) da indústria. Conclusão: Os setores mais afetados foram as empresas de serviços
e os comércios, ante a diminuição da circulação de consumidores com a finalidade de cumprir com
as medidas restritivas imposta pelas autoridades governamental, e com isso, tiveram quedas em
suas receitas. Mas, quais as possíveis medidas para solução dessa realidade? É uma pergunta
ainda sem uma resposta definitiva, mas, existem autores que apontam soluções como, ajustar a
produção, fazer novos planejamentos, negociar seus contratos com os fornecedores, a intervenção governamental para postergar o pagamento de tributos, a prorrogação de prazos para pagamentos de dívidas a vencer junto aos credores e até mesmo, fazer uso da recuperação judicial e
extrajudicial prevista em lei e com isso, tentar se manter vivo nesse cenário de crise.
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A jus variandi como ferramenta de
(re)organização empresarial
José Vítor Silveira Ramos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
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Introdução: Dentro de uma empresa, o empregador possui o poder de organizar, disciplinar e
fiscalizar. É ele quem vai dar as diretrizes de quando, onde e como seus funcionários irão exercer
as funções por ele estabelecidas. Da mesma forma, ele pode também reorganizar essa empresa,
mas para isso, ele precisa buscar respaldo na lei através da jus variandi. Objetivo: Demonstrar
como a jus variandi auxilia o empresário na reorganização da empresa. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica e revisão literária. Resultados: O empresário ao celebrar o contrato de trabalho com
um funcionário não pode prever o que vai acontecer. Ele organiza sua empresa, mas para que
essa empresa se estabeleça no mercado e não fique ultrapassada, ele precisa elaborar novos
métodos de trabalho, repensar novas técnicas, e adote medidas que possam alterar um pouco a
forma de trabalho desse funcionário, como por exemplo, mudanças no horário de trabalho e intervalo, alterações na data de pagamento do salário e também reversões de acordo com a Súmula
372 do TST. Então, esse empregador pode recorrer a jus variandi para conseguir o respaldo legal
e fazer essas alterações de maneira unilateral desde que não haja prejuízos para o empregado
e que tenha o seu consentimento, como é expresso no artigo 468 da CLT. Conclusão: É necessário que todo empregador na intenção de reorganizar sua empresa busque a jus variandi como
ferramenta de apoio, podendo assim, fazer pequenas alterações no contrato de trabalho, mas que
também a use como ferramenta limitante de suas ações, não prejudicando o funcionário e também
não ferindo a lei disposta na constituição trabalhista.
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A criminalização do assédio moral
nas relações de trabalho: um
estudo do Projeto de Lei 4.7422001 a luz do princípio do valor
social do trabalho
João Nivaldo Sampaio Novaes, Jakeelane Conceição Nobre
FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce
Palavras-chave: assédio moral, criminalização, trabalho, valor social
Introdução: O trabalho representa para o ser humano uma garantia de direito à vida, à dignidade,
autoestima e inclusão social. A Constituição Federal por meio de vários artigos proclama o valor
social do trabalho como fundamento do Estado Democrático de Direito e da Ordem Econômica,
com vistas a garantir a homens e mulheres a concretização de seus direitos sociais. No entanto,
nem sempre o trabalhador encontra no labor um meio ambiente saudável e favorável para o desenvolvimento de suas atividades profissionais e satisfação pessoal, visto que constantemente
se depara com empregador que pratica condutas abusivas de forma reiterada, constrangedoras
e ultrajantes, as quais violam a dignidade ou integridade física ou psicológica do trabalhador, fenômeno reconhecido como assédio moral ou terror psicológico. Com o intuito de inibir a prática
dessas ações encontra-se em tramitação no Senado o Projeto de Lei 4.742-2001 para tipificar o
assédio moral no trabalho como crime. Objetivo: Assim, objetiva-se nesse estudo analisar o PL
4.742-2001 na perspectiva do princípio constitucional da valorização social do trabalho e suas
implicações nas relações laborais. Metodologia: A técnica utilizada para desenvolver o estudo
tratou-se de pesquisa bibliográfica, baseada em doutrinas, CF, projeto de lei e produções acadêmicas. Resultados: Estudos apontam que o assédio moral deve ser encarado por meio de medidas
de proteção preventiva, tais como a valorização e melhores condições de trabalho a fim de coibir o
abuso de poder do empregador e a prática de violência no ambiente organizacional. Conclusão:
Após análise do PL 4.742-2001 conclui-se que se trata de uma conquista de grande relevância
para os trabalhadores, já que ao criminalizar o assédio moral, essa tipificação contribuirá para a
diminuição de práticas abusivas nas relações de trabalho.
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A constitucionalidade da livre
concorrência e a corrida digital
para a modernização empresarial
Luciano José dos Santos Junior, Márcia Eduarda Pereira dos Santos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
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Introdução: O avanço tecnológico permitiu a disseminação de informações a partir de conexões
rápidas e de quaisquer distâncias através de smartphones ou computadores, e é por meio desses meios que as empresas, hoje, procuram estabelecer seu vínculo com os clientes, através
de vendas, prestação de serviços, assistência generalizada e etc. A partir dessa perspectiva, é
possível perceber a estratégia empresarial em disponibilizar esses e outros tipos de serviços aos
consumidores finais com a finalidade de inovar em seus aspectos empresariais e atualizar-se frente à revolução tecnológica. Objetivo: Analisar e discorrer acerca da importância dos aplicativos
digitais para o mundo empresarial e destacar os princípios constitucionais da livre iniciativa e livre
concorrência. Metodologia: Revisão bibliográfica qualitativa de leis, doutrinas, artigos, notícias e
princípios que versam sobre a o avanço comercial digital. Resultados: A partir disso, os seguintes critérios foram estabelecidos: 1) a política econômica permite a variada inserção de modelos
empresariais com a mesma finalidade no mercado, 2) a inovação tecnológica ajuda as empresas
a crescerem com uma facilidade de prestação de serviços atraindo mais clientes com a interação
nova, 3) o seguimento digital influencia no preço de mercado da empresa e na visualização desta
frente aos concorrentes e consumidores finais. Conclusão: Empresas com aplicativos de ferramentas e finalidades parecidas são comuns hoje em dia e são totalmente legais, de acordo com a
Constituição Federal de 1988 ao indicar os princípios da livre iniciativa e a livre concorrência, em
seu artigo 5°, inciso XIII, artigo 170 a 192, Código Civil e demais legislações, e é importante para
uma visão atualizada de mercado e moderna na interação com os clientes.
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Análise dos benefícios do
contrato de experiência de
trabalho
Luisa de Laia Ribeiro, Deisy Silva Gabriel
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Introdução: O contrato de experiência de trabalho é um tipo de contrato previsto pela CLT, que
possibilita ao empregador firmar com o empregado um contrato por tempo determinado, funcionando como um período de teste no quais ambas as partes verificaram a viabilidade do vinculo.
Objetivo: Analisar de que forma ocorre a execução do contrato de experiência e seus âmbitos
legais. Metodologia: Foram utilizadas pesquisas bibliográficas. Resultados: Por se tratar de um
contrato por tempo determinado, ao final deste, caso alguma das partes queira romper o vínculo,
terá a possibilidade e o empregador terá encargos menores, já que o dispositivo oferece segurança para ambos. Durante esse período o empregado tem direitos inerentes, como: hora extras, insalubridade, periculosidade, comissão, entre outros. Com a duração máxima de 90 dias, podendo
ser prorrogado uma vez, essa prorrogação somente pode ocorrer quando a empresa estabelece
um tempo menor do que o prazo máximo, findado esse período, o contrato de experiência automaticamente passa a ser um contrato por tempo indeterminado. Ao fim do contrato caso alguma das
partes opte pela não contratação, é devido ao empregado, saldo do salário, décimo terceiro e férias
proporcionais, saque do FGTS, não tendo direito a aviso prévio nem multa de 40% sobre o FGTS
depositado. Não sendo possível a demissão em caso de acidente de trabalho ou gravidez durante
esse período. Conclusão: Levando em consideração esses aspectos, o contrato de experiência
é a melhor forma da empresa e o empregado avaliarem se irão atender suas expectativas, tento
em vista que, mesmo sendo um contrato por tempo determinado não trará prejuízo as partes, pois
o empregado terá direitos iguais ao dos trabalhadores normais e a empresa encargos menores.
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Recuperação judicial dos Clubes
de Futebol
Lívia Albes Trindade Silva, Vitor Ferreira Bacelar
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Introdução: Com a pandemia o mundo busca freneticamente uma solução para a medicação
e a prevenção do covid-19. O mundo do futebol corre atrás de um antídoto para a grave crise
econômico-financeira vivenciada por grande parte dos clubes. Péssimas gestões, profissionais
desqualificados e o produto “Campeonato Brasileiro” desvalorizado são alguns dos aspectos que
tornam os clubes reféns das cotas de televisão e da venda de atletas profissionais. Objetivo: O
foco deste é analisar as possibilidades de recuperação judicial dos Clubes de Futebol. Metodologia: Pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Resultados: A grande maioria dos clubes
de futebol são constituídos sob a estrutura de associações sem fins lucrativos, que sem dúvidas
limita o crescimento destas instituições. Isso faz com que a discussão de alternativas para a possibilidade de requerimento de recuperação judicial cresça ainda mais. Fica claro a necessidade de
uma gestão profissional dos clubes de futebol, sendo que determinadas medidas sejam adotadas
para alcançar este fim. Uma relevante iniciativa foi o PL 5.082, que dispõe o clube-empresa, cria
o Regime Especial de Tributação de Entidades de Prática Desportiva Profissionais de Futebol e a
possibilidade de os clubes gozarem do instituto da Recuperação Judicial. Conclusão: A maioria
dos clubes, mesmo considerados associações civis, se comportam como reais sociedades empresárias, gerando muitos empregos diretos e indiretos com grande atividade econômica no país.
Logo, no lugar de só manter os clubes respirando, com insegurança jurídica e tendo agudas crises
políticas internas, sem dúvidas as dívidas dessas entidades devem ser tratadas de forma global,
em ambiente propício à recuperação administrativa e financeira, como a Recuperação Judicial.
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Os efeitos do fechamento dos
estabelecimentos empresariais
em Governador Valadares
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Introdução: Diante de fatores políticos e sociais, o fechamento dos estabelecimentos empresariais em tempo de pandemia do Covid-19, se mostra obstinado, o que, por conseguinte vem causando diversas transformações na sociedade atual. Entretanto, há diversas polemicas relacionada a tal feito. Objetivo: Compreender de que maneira o fechamento abrupto dos estabelecimentos
empresariais afeta o município de Governador Valadares. Metodologia: Pesquisa bibliográfica
e dados fornecidos pela Associação Comercial e Clube de Direitos Lojistas. Resultados: Verificou-se que 259 pequenos negócios foram abertos defronte a pandemia, contudo, houve queda
mais expressiva entre os microempreendedores individuais que tiveram uma retração de 72,69%
em abril de 2021, quando comparando o mesmo período de 2020. Ocorreram a falência de 200
estabelecimentos comerciais em tempo de pandemia. Há também impactos consideráveis ante a
inadimplência nos negócios, que se deu em reflexo da perda dos empregos e o recuo da renda
da população. Conclusão: Ao analisar dados qualitativos e quantitativos, é notório que o número
de estabelecimentos empresariais que abriram em Governador Valadares expandiu comparado
aos anos anteriores, porém, defronte a pandemia essas empresas não aguentaram o impacto
do encerramento das atividades e faliram. Posto isso, é notório que a municipalidade sofre os
efeitos da pandemia do covid-19, pois os empreendedores, não suportaram as diversas variações
ocorridas relacionadas aos decretos que permitiam ou proibiam a abertura dos estabelecimentos,
notadamente os comércios classificados como atividades não essenciais, que sofreram um maior
impacto com o fechamento determinado pelas autoridades governamentais.
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Impacto econômico do COVID-19
em Governador Valadares
Manoel de Paula Pereira Junior, Mariana Caetano Vidal, Ricardo Wagner Ferreguetti Capellini,
Maurilia Cabral, Silvia Heleno Franco
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: economia, covid-19, empresas, impacto
Introdução: A economia mundial ainda passa por um período de alta incerteza em razão da
pandemia do Covid-19. Os impactos negativos são evidentes na saúde, e também nas atividades econômicas. Em Governador Valadares os impactos negativos foram perceptíveis já no início
da pandemia, por exemplo, no nível de empregos, saldo de empresas criadas e fechadas e nas
contas públicas do município. Objetivo: O objetivo do trabalho foi analisar o impacto econômico
do Covid-19 no município de Governador Valadares. Metodologia: Utilizando dados do Novo CAGED, de janeiro de 2021, os setores de comércio e serviços representaram mais de 80% dos contratos ativos no município, seguido pelo setor industrial com 11%, setor de construção com 5,26%,
e agropecuária com 1,93%. Entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 o número de desligamentos,
20.808, foi ligeiramente superior ao número de admissões, 20.785, na cidade. Sendo o setor de
construção responsável pelo maior número de desligamentos e de admissões. Resultados: Sobre
a abertura e fechamento das empresas de Valadares em 2020, de acordo com os dados do Sebrae, foram 5937 novas empresas e 1782 fechamentos. Sendo o comércio e serviços os setores
da cidade mais prejudicados com a pandemia. Conclusão: Embora a expectativa de contração
do PIB fosse 4,7%, a previsão é de expansão de 3,2% em 2021. O que não deixou de impactar
nas contas públicas, que por meio dos efeitos da Covid-19 afetaram negativamente e diretamente
a economia nacional, com o IPEA prevendo a recuperação da atividade econômica apenas neste
ano de 2021. O orçamento público de Governador Valadares sofreu e ainda sofre com a diminuição da arrecadação de impostos e demais receitas relacionadas à economia municipal. Por exemplo com o ICMS que passou por várias oscilações em 2020, especialmente entre janeiro e abril
que teve uma forte queda. Apoio: Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inovação
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A Lei da Liberdade Econômica
como limitadora das intervenções
do Estado nos negócios
empresariais
Marcos Vinícius Nalon, Arthur Bridges Venturini, Nathália Rodrigues Generoso, Bruno Marcelo
Antunes Mourao, Hassan Ali Zein Júnior
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Introdução: A Lei 13.874/2019, também conhecida como Lei da Liberdade Econômica, foi promulgada com a finalidade de proteger a livre iniciativa e o exercício da atividade econômica. Observa-se também, que o texto legal possui olhares diferenciados aos pequenos empreendedores, que
dominam completamente à economia do país. Com isso, a norma em questão traz, em sua essência, a atuação liberal clássica do Estado, de forma a intervir minimamente na esfera econômica,
o que, por certo, daria margem para a competição livre das empresas no sistema econômico.
Contudo, a pergunta é: de fato, essa livre competição seria, ainda, o sistema adequado para o desenvolvimento econômico do nosso país? Objetivo: Estudar quais são os efeitos provocados pela
Lei no sistema de livre competição. Metodologia: Pesquisa bibliográfica em material qualitativo
de ordem científica. Resultados: A proposta dada pela Lei é um Estado que não interfira na ampla
competição, abrindo-se espaço para sua aplicação de forma mínima (mas não inexistente), como
garantista da ordem e amenizador das injustiças. A sua capacidade de regulação deve se valer da
participação efetiva dos sujeitos para que haja o crescimento econômico de forma linear em meio
à crise. Conclusão: Portanto, nossa história vivida num país contrário à liberdade econômica, insensível ao empreendedorismo e ao fomento às empresas, deve tomar novos rumos e olhares. Ao
Estado, cabe o papel de cuidado e atenção aos abusos e infrações no setor econômico, não mais
de uma forma opressora, controladora e rígida, mas com o objetivo de criação de políticas e atos
para o crescimento linear dos pequenos empreendedores que, como dito, compõe completamente
à economia do país. Apoio: FUMEC
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Reflexões sobre o principio da
proteção do Direito do Trabalho
Maria Carolina Balbina de Lima, Larissa Guimaraes da Costa
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: trabalhador, direitos, proteção, leis e princípios
Introdução: Há alguns anos atrás, de acordo com a experiências e relatos de muitas pessoas, ficou perceptível que quando se falava em trabalho, muitos tinham situações ruins para contar, pois
na sociedade ‘antiga’ desde muitos anos foi notável que no ambiente de trabalho houve ao longo
dos séculos a dominação do mais forte sobre o mais fraco, a dominação do que tinha o capital para
oferecer aos que não tinha, e como eles precisavam para sobreviver e sustentar suas famílias se
submetiam a aquelas situações, o mais forte obrigava o trabalhador a se submeter à condições
quase desumanas para obter seu lucro. E com isso, com o tempo e visualização da péssima situação em que os trabalhadores se encontravam, o estado começou a dar seus primeiros passos no
sentido de abraçar os trabalhadores com as Constituições Objetivo: Analisar e entender o quão
importante são as leis e princípios de proteção a favor do trabalhador, que garante a eles direitos
para um bom estar e um ambiente melhor de trabalho, devido aos ocorridos passados e amenizar
situações que os deixe em má posição. Metodologia: Pesquisa e revisão bibliográfica e documental, e textos de weblogs produzidos sobre o tema, assim como vídeos para enriquecimento
das informações Resultados: Devido a isso houve uma necessidade de igualar as partes, e o
tratamento igual, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de forma igual para que os direitos sejam iguais, e que tudo seja comprovado, e que a saúde e a vida do trabalhador não sejam
colocadas em risco, como sempre esteve devido aquelas situações. Conclusão: Diante disso, é
notável que o principio da proteção do Direito do Trabalho, foi algo essencial dado que ele tende a
melhorar a qualidade de vida do trabalhador, aquele que se expõe e precisa trabalhar para viver e
se sustentar. E este principio visa a segurança de todos.
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Impactos da pandemia covid-19
no trabalho: desemprego,
informalização e a diminuição dos
postos de trabalho
Maria Eduarda Magalhães Matos, Francisco Shimabukuro Junior, Denilson Mascarenhas Gusmao
(Orientador)
FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pandemia, trabalho, desemprego, informalização
Introdução: A pandemia impactou o trabalho e impulsionou o desemprego, a informalização e a diminuição dos postos de trabalho. A edição da Medida Provisória nº 1.045/21 corresponde a um dos
mecanismos jurídicos adotado para conter os impactos da pandemia no trabalho. Estas medidas
jurídicas com reflexos nas relações de trabalho têm sido efetivas? Objetivo: Analisar os impactos
da pandemia covid-19 no trabalho. Metodologia: Pesquisa de natureza exploratória, descritiva
e explicativa a partir dos métodos da pesquisa bibliográfica e documental. Resultados: Análises
preliminares evidenciam que a pandemia causou fortes impactos nos empregos formais. Segundo
dados do IBGE publicados em 2021, atualmente são 14,4 milhões de brasileiros desempregados,
resultado da diminuição dos postos de trabalho e da redução dos empregos formais. Este cenário
tem empurrado milhões de trabalhadores para o mercado de trabalho informal. De acordo com o
IBGE, atualmente, 39,6% da população ocupada é composta por trabalhadores informais. A medida provisória 1.045/21 corresponde ao principal instrumento jurídico adotado para amenizar o
impacto da pandemia no emprego, ao instituir: a) o pagamento de benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, b) a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários,
c) a suspensão temporária do contrato de trabalho. Conclusão: O impacto da pandemia covid-19
na economia como um todo, sobretudo, no trabalho é inegável. As medidas jurídicas com reflexos
nas relações de trabalho, ainda que apresentem avanços, não têm sido suficientes para conter o
desemprego, a informalização e a diminuição dos postos de trabalho, contrariando o fundamento
constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana. Apoio: Fadivale

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

67

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Empresas brasileiras no cenário
da pandemia: a utilização dos
meios digitais como tática de
enfrentamento aos efeitos do
Covid-19 e suas limitações
Marília Cristina Ferreira, Pedro Henrique Esteves Fonseca
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: empresas, pandemia, tecnologia
Introdução: A pandemia do COVID-19 forçou a sociedade a se adaptar a um novo modo de vida,
gerando dúvidas do futuro e fazendo com que as pessoas repensem seu modo de consumir. Esse
cenário gerou vários efeitos nos rendimentos das empresas, devido à exigência do isolamento social e fechamento de determinados estabelecimentos. Novas táticas precisaram ser adotadas para
que os negócios permanecessem ativos e gerando lucros. A principal estratégia é a utilização dos
meios digitais, como apps e sites. Objetivo: Analisar as possibilidades e limitações que os meios
digitais oferecem às empresas do Brasil devido ao cenário econômico da pandemia. Metodologia:
Análise qualitativa realizado por meio da pesquisa bibliográfica. Resultados: Ao analisar dados
sobre o uso das tecnologias pelas empresas no cenário atual, obtêm-se resultados tanto efetivos
como nocivos aos seus interesses. No primeiro, citamos a consolidação dos meios digitais como
canal de vendas, bem como plataformas para a execução de atividades em casa, o chamado home-office. No que tange aos fatores negativos, o medo do empresário de investir tecnologicamente
em seu negócio acaba por prejudicar a produtividade e crescimento, fazendo com que o estabelecimento feche as portas. De acordo com o IBGE, mais de 500 mil empresas encerraram suas
atividades em 2020. Conclusão: É notório que a pandemia trouxe uma série de mudanças no
quadro econômico brasileiro, principalmente no que se refere ao desenvolvimento empresarial no
país. A tecnologia passou a fazer parte do cotidiano dos empreendedores, sendo considerada por
muitos como uma forma de manter as atividades econômicas. Porém, existe um longo caminho
a ser percorrido para que tais meios atendam efetivamente todas as empresas de modo seguro.
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A precarização do trabalho e o
fenômeno da uberização
Matheus Martins de Souza Costa
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: plataformas digitais, relações de trabalho, orientação produtiva
Introdução: Diante do atual cenário, cujas relações de trabalho são profundamente mediadas
pelo incremento de tecnologias informacionais, estabelecem-se novas formas de gestão da força
produtiva. Objetivo: Este resumo comunica o projeto de pesquisa do trabalho de conclusão do
curso de Administração da UFJF, que tem por objetivo central expor o debate e as interpretações
acerca do fenômeno da uberização. Nesse sentido, nota-se a necessidade de observar no âmbito
da atividade produtiva e das relações de trabalho, quais são os elementos universais e específicos que se expressam na uberização. Metodologia: A metodologia da pesquisa se constituirá
pela adoção do materialismo histórico e dialético, de abordagem qualitativa e cunho descritivo. A
partir disso, faremos uma contraposição àquelas visões entusiasmadas em relação à economia
de plataforma identificando artigos científicos no Spell que abordam o objeto em questão e, com
isso, promover um debate à luz das interpretações marxistas do fenômeno da uberização. Resultados: Inicialmente, partiremos de um movimento analítico-abstrato orientado a compreender a
importância do trabalho como categoria fundante do ser social. Assim, prosseguiremos na análise
daquilo que para Lukács é a práxis social, afastando-se cada vez mais das abstrações e aproximando-se do trabalho já inserido em um modo social de produção determinado. Sendo possível,
então, beneficiar-se da perspectiva histórica que remonta a precarização do trabalho nos modelos
de orientação da produção Taylorista e Toyotista, até chegar na Acumulação Flexível. Conclusão:
As principais evidências da pesquisa, encontradas até aqui, apontam para a proposição de que
a uberização inaugura um novo modo de subsunção do trabalhador que, inserido nessa relação,
defronta-se com a transferência de riscos envolvendo o processo produtivo.
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Um olhar sobre a realidade da
profissão do administrador no
passado e no futuro.
Matheus Pacheco Magalhães, Lara Beatriz Alves Ferreira, Davi Passos Gonçalves, Davila Patrícia
Silva Paiva, Fenicia Helena Coelho Oliveira Lopes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: profissão, administração, mudanças, inovações, criatividade
Introdução: Na tentativa de mostrar importância do profissional administrador, produziu-se um
trabalho onde foi retratado o passado e o futuro da administração, explicando a sua forma de atuação, de uma maneira simples para levar conhecimento ao máximo de pessoas. Objetivo: Expor
a forma que se usava a administração no passado, e as perspectivas para o futuro, mostrando
a importância e o valor que deve ser dado a um profissional administrador, levando em conta as
mudanças do mercado e as novas exigências dos consumidores. Metodologia: Foi feito um levantamento bibliográfico, cujo os dados aqui apresentados foram escolhidos a partir de fontes de
pesquisas como livros didáticos, artigos científicos e sites de confiança com comentários e publicações de profissionais da área. Resultados: O estudo identificou que, com o passar do tempo, houveram mudanças nos modelos organizacionais antigos para novas estruturas de gestão, possibilitando entender o passado e o presente da atuação do administrador. Com isso, percebe-se que,
cada vez mais, é necessário que o administrador se prepare e busque o máximo de conhecimento
possível para se adequar as exigências do mercado que está em constante evolução. Conclusão:
Com o estudo foi possível perceber a profissão do administrador, sua realidade no passado e no
futuro. Tendo em vista que a administração está fundamentada em uma linha histórica bastante
complexa, espera-se que o administrador do futuro exerça suas funções com eficiência e eficácia,
acompanhando as tendências organizacionais que estão sempre em evolução.
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Abandono de emprego
Livia Baesso Lopes da Luz, Mayra Lidia Viana Cruz
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direito do trabalho, abandono de emprego, rescisão por justa causa
Introdução: A cessação do contrato de trabalho também pode se dar pelo abandono de emprego
como estabelece o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Mas, quais os direitos trabalhistas do empregado que teve seu vínculo rescindido nessa modalidade, e o que deve fazer o
empregador antes de tomar essa decisão? Objetivo: Conhecer o instituto da justa causa em razão
do abandono de emprego. É importante destacar que é obrigação do empregador comprovar o
abandono do emprego pelo trabalhador. Para isso, são necessários dois requisitos: - A ausência
prolongada do empregado (requisito objetivo), - Intenção de não retornar mais ao trabalho (requisito subjetivo). Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados: O abandono de emprego é uma
forma de rescisão por justa causa, contudo, antes do empregador tomar essa atitude, a empresa
deverá pedir que o empregado desaparecido a mais de 30 dias, compareça ao seu posto de trabalho, ante a inércia do trabalhador, configurado está a justa causa. Assim o empregador solicitara
ao empregado a comparecer na empresa, mas a solicitação será feita de forma ausente. Tendo ele
o direito de receber as seguintes verbas rescisórias, o saldo salário, férias vencidas, se houver, e
salário família quando for o caso, proporcional aos dias efetivos trabalhados no mês da rescisão.
E assim o empregado perderá o direito de receber férias e o 13° proporcionais. Conclusão: É dever de o trabalhador comparecer no seu posto de trabalho para o desempenho de suas funções,
não ocorrendo, é possível o fim do contrato de trabalho por justa causa. Pois o empregador deve
cumprir com seu dever. Nesse caso, as verbas trabalhistas serão diminutas ante a sua vontade de
não mais prestar o seu labor para aquele empregador. Apoio: UNIVALE
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Relação de emprego e a
relação de trabalho critérios de
verificação
Paulo Amaral Guerra Junior, Sarah Nunes da Silveira Santos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: diferença, empregado, serviço
Introdução: Há no presente tempo, um grande conflito em torno da diferença entre a relação de
emprego e a relação de trabalho, razão pela qual se faz importante esclarecer esses pontos através dessa pesquisa, possui relevância no cenário social, jurídico e acadêmico. Objetivo: Conhecer as diferenças entre a relação de emprego e a relação de trabalho, apontando suas principais
disparidades frente o entendimento contido no ordenamento jurídico. Metodologia: Dado o caráter qualitativo da pesquisa, usou como método, a pesquisa bibliográfica por meio de consulta em
material científico de elevado conceito. Resultados: A relação de emprego ocorre quando estão
presentes os requisitos do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, a saber, pessoa física,
não eventualidade, subordinação, devendo receber salário. Por outro lado, a relação de trabalho
ocorre quando um desses requisitos não são preenchidos, bastando que apenas um deles e inexistirá a relação de emprego. Deve-se levar em consideração que a relação de emprego, o trabalhador é hipossuficiente quando comparado ao seu empregador, ou seja, estão em desigualdade,
portanto a regra trabalhista protege os direitos dos empregados, que devem ser reclamados na
Justiça do Trabalho que decidira se a relação é de emprego ou trabalho. Conclusão: A literatura
jurídica entende que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação
de trabalho é uma relação de emprego, e o que os identifica é o vínculo jurídico estabelecido entre
as partes no caso concreto, de um lado empregado, pessoa física, e de outro o empregador, quepode ser pessoa física ou jurídica.
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Precarização em formato de
autonomia: as transformações
no mundo do trabalho pós
modernidade
Pollyanna Mafra Matias Kaizer, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria
Campos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: trabalho informal, pós-modernidade, precarização
Introdução: O mundo do trabalhou vem passando por transformações, que com o passar do
tempo atingiram toda uma coletividade. A implementação da tecnologia e de um novo sistema de
produção, acabou por fragmentar a classe trabalhadora, tendo, de um lado a qualificação obrigatória para sobrevivência e de outro o aumento do desemprego e o surgimento da mão de obra
informal e precária. Objetivo: Identificar, por uma revisão bibliográfica sistemática, a mudança
que o mundo trabalhista passou pós modernidade. Metodologia: Pesquisa sistemática no Portal
do Capes, por modernização and (trabalho informal) and (precarização do trabalho), considerando os artigos publicados após a reforma trabalhista. Resultados: O experimento do capital e as
inovações técnicas e científicas foram um avanço do mundo contemporâneo dentro das relações
de trabalho, obrigando o trabalhador a apropriar-se do saber intelectual e se envolver em um novo
processo. Todavia, a empregabilidade passou a ser condicionada à qualificação profissional e o
interesse patronal em uma mão de obra com essa qualificação, a um custo menor. O aumento da
concorrência resultou o aumento do desemprego e em consequência surgiu vários tipos de mão
de obra não formalizada. Conclusão: A geração do trabalho informal é resultado dos processos de
transformação que o mundo do trabalho vem sofrendo ao longo dos anos. Essas transformações
acontecem devido ao processo de globalização. Diante disso, o trabalhador perde seu emprego
e não consegue readequar-se em outra função, sendo que em alguns casos contam ainda com
a falta de oportunidade de uma qualificação. São trabalhadores que, para sobrevivência passam
a enfrentar um mercado da informalidade, precarizado, onde perdem na qualidade de vida diante
da longa jornada de trabalho, sem as garantias constitucionalmente garantidas a um trabalhador.
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A lei de recuperação judicial no
cenário do covid-19
Rafael Teixeira Coelho, Alexandre Felipe Luduvino Freitas Passos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: covid-19, recuperação judicial, falência, lei 11.101/05
Introdução: Para conter o avanço do novo Corona vírus, medidas governamentais foram tomadas, tais como, o fechamento das empresas de atividades não essenciais e o isolamento social
pelos consumidores, o que resultou, em prejuízos econômicos para muitas empresas que tiveram
dificuldade de cumprir com suas obrigações financeiras e terminaram por encerrar suas atividades. Ora, a atividade econômica gera retorno para toda a sociedade, por ser fonte de empregos,
por fornecer produtos e prestação de serviço e com isso, a extinção de uma atividade empresarial
prejudica toda uma sociedade. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo analisar a interferência da pandemia na saúde das empresas e verificar se houve ou não elevação nos pedidos
de recuperação e falência. Metodologia: Pesquisas em sites disponíveis na internet e através de
análises de reportagens televisivas. Resultados: O contexto atual trouxe consigo o entendimento
de que a falência não deveria mais ser tratada como um delito, mas sim como uma das consequências adjunta aos riscos que todo empreendimento nos momentos de crise econômica, por mais
experiente que seja sua administração. Os impactos da pandemia do Covid-19 na economia global
já estão ocorrendo, em razão do elevado número de inadimplência, aumentando o número de pedidos de recuperação judicial, muito em razão das medidas adotadas para conter a proliferação do
vírus, gerando também um grande desgaste do capital humano devido à perda de trabalho, a falta
de acesso a escolaridade e a fragmentação do comércio global. Conclusão: O processo de recuperação de empresa e falência, regulamentado pela lei 11.101/05 seria eficiente no novo cenário?
Apesar norma legal ter recebido uma nova redação pela lei 14.112/2020, fica uma indagação: seria
essa nova legislação ainda eficiente para atender essa nova realidade?
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A aplicação dos direitos humanos
nas empresas multinacionais
Samuel Axer Martins, Helberty Vinicios Coelho, Arthur Bridges Venturini
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: empresa, multinacional, direitos, humanos, lucro
Introdução: Com o emergir das empresas multinacionais, surgiram novos costumes, novas práticas, novas perspectivas sobre as relações de consumo. Situação análoga tem influenciado diretamente nas relações entre empregado e empregador, em que a crescente busca pela mercadoria
oferecida culmina na ampliação da sua força de trabalho. Para que tal ampliação não se torne
excessivamente abusiva, de maneira a ferir diretamente os direitos dos empregados, o empregador deve optar por uma conduta ética que vise não somente o lucro, mas também a preservação
dos direitos humanos no exercício de suas atividades. Objetivo: Identificar a causa de violação
dos direitos humanos nas empresas multinacionais e os mecanismos de reparação. Metodologia:
O trabalho se baseia em uma pesquisa teórica e científica de artigos científicos e uma análise do
crescente cenário do mercado empresarial. Resultados: A busca cada vez maior de produtos
inovadores forçou as empresas a se reinventarem frequentemente, em que a cada produto novo,
o anterior deixa de ser atraente. Porém, essa busca tende a ser prejudicial quando o empregado
é influenciado a gerar mais lucro e menos despesas, sob pena de demissão do cargo. Em contrapartida, as empresas de grande porte são dotadas de “privilégios” que as tornam quase intangíveis
alegando que não alcançariam o patamar de “multinacional” sem o devido esforço. Conclusão:
Os direitos inerentes ao ser humano são reconhecidos e vistoriados por ONG’s que fiscalizam a
sua aplicação. Caso uma empresa multinacional viole diretamente tais direitos, órgãos como a
Corte Interamericana de Direitos Humanos são capazes de julgar o caso, contudo, como medida
preventiva, as empresas são orientadas a aplicarem os direitos humanos em seu código de ética
voluntariamente.
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A importância do plano de cargos
e salários
Samuel Victor Pereira Braga, Livia Maria Rodrigues Amorim
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: cargos, salários, recursos humanos
Introdução: O Plano de Cargos e Salários é uma ferramenta utilizada pelas empresas para determinar a estrutura dos cargos de trabalho e os seus respectivos salários dentro da organização.
Esse plano aborda de cada cargo sua posição na hierarquia, sua responsabilidade, as atividades
e as dificuldades que carrega, utilizando desse conhecimento para elaborar o respectivo salário
ao qual deve ser atribuído. Objetivo: Apresentar a importância do Plano de Cargos e Salários, tais
como seus benefícios e vantagens, para que a administração de Recursos Humanos compreenda
e conduza a política salarial dentro da hierarquia de cargos da empresa. Metodologia: Foram
feitas pesquisas bibliográficas e documentais em sites. Resultados: A ferramenta de cargos e
salários permite que os funcionários tenham uma visão melhor sobre seus respectivos cargos,
como as responsabilidades, o papel e a remuneração a ser recebida por eles. Também permite
um maior engajamento, tendo em vista que a igualdade salarial atribuída à função faça com que
os colaboradores se sintam mais motivados, já que é apresentada a possibilidade de ascensão
salarial e de cargos, se tornando um ganho tanto para o trabalhador, que vai apresentando maior
produtividade, quanto para a empresa. Conclusão: Ao final, é possível perceber que o Plano de
Cargos e Salários se torna bastante benéfico à empresa, em razão da maior produtividade e contentamento dos funcionários, da diminuição de ações trabalhistas que podem sujar a imagem da
empresa e, por fim, auxiliar a tomada de decisões na área de Recursos Humanos.
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A desconsideração da
personalidade jurídica e a lei da
liberdade econômica
Thais Nayra Aguiar Brumano Gomes, Jacqueline Francoa Rodrigues Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: desconsideração, teoria maior, liberdade econômica
Introdução: A existência da personalidade jurídica resulta na separação patrimonial, advinda do
Princípio da Autonomia. Com isso, o cumprimento das obrigações por ela adquiridas se restringe
aos seus bens. A desconsideração da personalidade jurídica é o meio pelo qual, em casos excepcionais, o privilégio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é afastado para que determinados
credores possam atacar os bens dos sócios ou administradores da empresa. Com a entrada em
vigor da Lei da Liberdade Econômica, pautada pela liberalidade da vontade das partes no intuito
de gerar maior segurança do acordo de vontades dos particulares, alterações ocorreram, sobretudo nos critérios da desconsideração. Objetivo: Quais foram as modificações trazidas para a
Teoria da Penetração do Código Civil com a entrada em vigor da Lei 13.874/19? Metodologia:
Pesquisa bibliográfica comparativa entre os respectivos dispositivos e entendimentos doutrinários
anteriores e posteriores a lei 13.874/19. Resultados: O código civil, por meio do artigo 50, adota a
Teoria Maior para que ocorra a desconsideração, caracterizada pelos critérios subjetivos. A Lei de
Liberdade Econômica trouxe critérios objetivos (inclusive a permissão para que as próprias partes
os estabeleçam), e alguns esclarecimentos sobre práticas concernentes aos critérios subjetivos.
Também excluiu a ação dolosa como requisito da desconsideração, trazido pela MP 881/19. Conclusão: As alterações trazidas pela lei retro citada evidenciam o novo parâmetro de intervenção
mínima sobrepondo a supremacia da ordem pública, no sentido de firmar a segurança as pessoas
jurídicas, fortalecer a vontade das partes, evitar a desconsideração por meio de critérios obscuros
e eliminar os de difícil possibilidade de prova.
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Desconsideração da
Personalidade Jurídica na Lei de
Liberdade Econômica
Thalia Cordeiro Vasconcelos Souza, Kimberly Milene Dias Oliveira, Helberty Vinicios Coelho
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: personalidade jurídica, lei de liberdade econômica, autonomia patrimonial, sócios, administradores
Introdução: Se observa no Código Civil brasileiro, as pessoas jurídicas, onde o texto legal apresenta a autonomia patrimonial, onde os bens dos sócios e dos administradores, não se confundem
com os bens da pessoa jurídica. Logo, estando a empresa em débito financeiro e usando essa
pessoa jurídica de forma indevida, pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica,
onde se despreza a autonomia alcançada com o registro e volta-se os débitos para pessoa de
seus integrantes. Todavia, no ano de 2019, a Lei da Liberdade Econômica, trouxe certas modificações, em relação a esse instituto e devem aqui ser observadas. Objetivo: Analisar as mudanças
decorrentes da Lei de Liberdade Econômica, frente ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Metodologia: Pesquisa bibliográfica por meio de consultas na doutrina da área,
dados coletados em artigos, matérias e normas da jurisprudência e nas observações das críticas
a respeito do tema. Resultados: A Lei 13.874/19 aperfeiçoou o texto do artigo 50 do código civil,
inserindo elementos pontuais sobre as hipóteses da desconsideração da personalidade jurídica,
até então apontado apenas pela doutrina e a jurisprudência. Logo, os sócios e administradores
que não foram beneficiados de forma direta ou indireta pelo abuso, não podem ser atingidos por
esse instituto Conclusão: A lei da Liberdade Econômica frente a desconsideração da personalidade jurídica, trouxe elementos pontuais e colocou regras mais claras e definidas em relação ao
uso desse instituto. Tudo, para preservar a autonomia patrimonial da empresa e manter a função
social dos negócios.
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Os impactos da Covid-19 nas
empresas de um município no
interior de Minas Gerais
Tiago Duarte Moreira, Luiza Avelino Pereira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: impactos nos negócios. covid-19, empresas em Governador Valadares
Introdução: A Covid-19 surgiu na China, espalhando-se rapidamente por todo o mundo. Os dados
que afetam a saúde pública são atualizados diariamente e não param de aumentar. No começo
do mês de junho de 2021, os casos da doença já ultrapassaram a marca dos 16 milhões de infectados, e mais de 450 mil de mortos no Brasil. Com o advento da pandemia de Covid-19 muito se
fala em impactos tanto na saúde, quanto na economia. Principalmente, que tal calamidade refletiu
em várias empresas, desde grandes até as pequenas. Mas, de fato as pequenas empresas no
interior mineiro sofreram esses impactos? Objetivo: Identificar os possíveis impactos da pandemia Covid-19 nas empresas de Governador Valadares. Metodologia: Pesquisa de campo com 44
empresas, nos dias 20 a 27/05/2021, onde os resultados foram catalogados, e questionado até as
prováveis soluções. Resultados: Os resultados foram analisados e quantificados em vários quesitos: 1) tipo de empresa, o comércio se destacou, 2) os ramos, destacaram-se os de tecidos, vestuários e calçados, 3) a maioria das entrevistadas são atividades classificadas como não essenciais, 4) grande parte das empresas sofreram um forte impacto nos últimos doze meses, 5) muitas
delas, esperam que nos próximos meses esse impacto reduza, 6) Os principais impactos sofridos
foram: a necessidade de fechar o estabelecimento pela demora nas entregas dos fornecedores
e a redução da demanda externa e 7) as principais soluções apontadas foram, investimento em
divulgação, propaganda e entregas em domicílio. Conclusão: Os impactos econômicos sofridos
desde o 1º trimestre de 2020 no interior de Minas Gerais, ameaçam as pequenas empresas, que
estão sujeitas as interrupções dos seus serviços e os de longo prazo, ainda são uma incógnita,
merecendo ser alvo de futuras pesquisas.
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Os saberes sobre os direitos
humanos nas empresas do
Brasil e a interligação entre
ambos pautados em artigos
científicos postados, analisados
e estudados no intuito de melhor
aprendizagem e conhecê-lo
Yasmym Braga Leal, Ana Luiza de Oliveira Madeira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direitos humanos, empresas, economia, desenvolvimento
Introdução: Os direitos humanos estão cada vez mais violados e ameaçados, com eles entre a
segurança, a moradia, a integridade, ao trabalho digno, uma clara ligação jurídica, econômica e
política estrutural entre as empresas e populações atingidas por sua atuação. Para isso, é necessário o desenvolvimento de politicas efetivas e passíveis de responder as demandas das violações
perpetradas por grupos empresariais, cabendo sanar as demandas dessas vitimas. Objetivo: O
trabalho tem como principal objetivo analisar e demonstrar que cada dia que se passa os Direitos
Humanos estão cada vez mais afundo nas empresas brasileiras, portanto é preciso que nós tenhamos a plena consciência deste fato, e com isso a partir dos princípios básicos nortear as boas
práticas dentro da mesma para o seu próprio desenvolvimento. Metodologia: Foi realizado um estudo afundo em artigos científicos, partindo de uma análise dessas matérias para adentrar mais ao
assunto no intuito de analisarmos e conseguirmos chegar em algum denominador comum sobre
o assunto abordado para a postagem do trabalho. Resultados: Com base na leitura, discussão,
pesquisa, vistoria, aprendizado e estudo do artigo citado, conseguimos observar que os danos
causando negativamente ou até mesmo o impacto causado por uma empresa, far-se-á com que
se tenha o dever de reparar tal dano, mesmo tendo cometido indiretamente, qualquer interpretação que não seja contingente com a índole da empresa. Conclusão: Tendo em vista o exposto,
concluem-se os Direitos Humanos e as Empresas estarão sempre interligados um ao outro e que
se faz extrema importância o mecanismo de regulamentação desses direitos nas empresas, garantindo a sustentabilidade, o respeito, a observância, a valorização tanto para assegurar quanto
para garantir os preceitos básicos norteadores dos Direitos Humanos dentro das empresas.
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ST 03. Processo Constitucional,
Jurisdição e Democracia

Proponentes: Islane Archanjo Rocha, André Rodrigues Santos

Ementa: Pretende-se abordar as discussões em torno dos mecanismos de defesa da Constituição, com ênfase nos seus aspectos processuais e democráticos, bem como abordar-se-á o protagonismo judicial na efetivação de direitos.
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Constitucionalidade do
compartilhamento de dados
bancários e fiscais
Bruna de Oliveira Garito, Pâmela Lacerda dos Anjos, Islane Archanjo Rocha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: stf, constitucionalidade, dados bancários, sigilo
Introdução: Com a edição da LC 105/2001, discutia-se a inconstitucionalidade da quebra de sigilo
bancário, com base em princípios constitucionais e procurava-se alguma forma em que as buscas
não necessitassem de prévia autorização judicial. Objetivo: Identificar se existe constitucionalidade do compartilhamento de dados bancários e fiscais, e se pode o Fisco servir de braço investigativo para atender a pedidos originários do Ministério Público ou da polícia. Metodologia: Foi
realizada uma análise qualitativa mediante pesquisa bibliográfica de artigos científicos presentes
nas redes virtuais. Os resultados encontrados foram estudados e comparados com a decisão mais
recente do STF, Recurso Extraordinário (RE) 1.055.941. Resultados: Os resultados alcançados
foram compreendidos sob critérios de constitucionalidade e privacidade. Não há violação a direta
a algum princípio fundamental, visto que, o Fisco apenas investiga se há anormalidade em transações e assim, denuncia ao MP sem necessidade de prévia autorização judicial. O STF declarou
a constitucionalidade do compartilhamento de dados bancários e fiscais e o fisco pode servir de
braço investigativo para atender pedidos originários do MP ou da Polícia. Os direitos fundamentais
não podem servir de defesa para a prática do crime, e caso haja suspeita os dados são necessários para que o MP possa atuar. Conclusão: O STF já pacificou a questão. Dessa forma, o sigilo
existe, mas quem o preserva é a autoridade fiscal competente que é compromissada com a sua
obrigatoriedade, desta forma não há transferência do dever de sigilo ao fisco. O compartilhamento
é supervisionado pelo Judiciário, permitindo sanar eventuais abusos, entretanto, o MP e a Polícia
possuem acesso apenas aos dados que fundamentam a suspeita da prática criminosa.
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Justiça restaurativa como forma
de resolução de conflitos na seara
criminal
Daniel Júnior Rodrigues Alvarenga, Katiane Pereira Barbosa Junger, Yasmin Jardim Lauar, Bruna
Araújo Gomes, Jordânia batista Duarte
Palavras-chave: acesso à justiça, justiça criminal, cidadania
Introdução: Tendo como parâmetro os meios autocompositivos de solução de conflitos, que dentre outras funções e objetivos, fortalecem e democratizam o Acesso à Justiça e efetivação da cidadania, a Justiça Restaurativa, instrumento consensual de resolução de conflitos especificamente
na seara criminal, idealizado e dinamizado por Howard Zehr, propõe primordialmente a não utilização do modelo processual criminal tradicional (heterocompositivo), proporcionando a resolução do
conflito sem a necessidade de recorrer à esfera Judicial. Objetivo: Assim, o presente trabalho tem
por objetivo analisar como a justiça restaurativa atua na solução dos conflitos criminais. Metodologia: Realiza-se pesquisa bibliográfica e documental, bem como revisão de literatura pertinente
à temática. Resultados: Tal breve definição é integrada à forma reflexiva e igualitária na qual são
realizadas as reuniões restaurativas, sendo válido ressaltar a presença de um facilitador, a estrutura da reunião em disposição circular, o diálogo entre as partes sendo fundamental e acompanhado
por um “objeto de fala” a fim de respeitar o momento de fala do outro, exercitando a “comunicação
não violenta” e podendo ir ao cerne da questão que envolve uma conduta delituosa em específico,
intentando conhecer e refletir a perspectiva da vítima e do infrator, o que, para além de reparar
os danos causados pelo conflito, restaura o senso de justiça. Conclusão: Essa humanização da
Justiça, que ainda sofre preconceitos e barreiras legais quanto à sua implementação e carece
de aplicação efetiva no Brasil, busca, e vem conseguindo, desconstruir o paradigma da Justiça
Retributiva como o único meio aplicável no cenário criminal, implicando numa ressignificação da
sensação de justiça, agora em uma perspectiva autocompositiva.
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A liberdade religiosa frente a
laicidade estatal
Denis Aurélio Lopes Ferreira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direito, estado, religião.
Introdução: A presente pesquisa visa discutir o papel do Estado frente as diferentes formas de
manifestação de culto, notadamente, o sacrifício de animais nos cultos de matriz africana. Objetivo: Abordar sobre a constitucionalidade do uso de animais nos sacrifícios de culto de matriz
africana. Metodologia: Empregou-se a pesquisa bibliográfica de cunho exploratório, através de
jurisprudência aplicada e obras doutrinárias afins. Resultados: No período colonial brasileiro vigorava oficialmente apenas o catolicismo. Somente a partir do final do século XIX, é que o Estado
brasileiro se assume como constitucionalmente Estado Laico, garantindo assim a manifestação de
outras vertentes religiosas. A pluralidade religiosa em solo nacional permitiu a intolerância e muitas
controvérsias com relação ao culto frente ao Estado. Uma das margens para discussão surgiu a
respeito da constitucionalidade da lei gaúcha n.º 12.131/2004. A matéria foi julgada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) através do Recurso Extraordinário (RE) 494 601 no dia 28 de março de
2019. O principal problema estava entre o princípio da liberdade religiosa e a vedação constitucional de submissão de animais a atos cruéis (art. 225, § 1.º, VII, da Constituição Federal). Para
contornar o conflito, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a lei gaúcha que permite
o sacrifício de animais nos cultos de matriz africana, como respeito aos valores intrínsecos desta
religião. A decisão unânime detém repercussão geral e deverá ser seguida por juízes e tribunais de
todo o país. Conclusão: A religião desempenha um papel preponderante na vida pessoal de seus
membros. É papel do Estado resguardar estes direitos e viabilizar no campo normativo, melhores
delineamentos acerca de seu uso na legislação vigente.
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Processo constitucional: uma
nova disciplina jurídica
Gabriel Henrique Pereira dos Santos Teixeira, Diógenes Campos Cândido Martins, André Rodrigues Santos(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: processo constitucional, disciplina jurídica, princípios
Introdução: O processo constitucional é uma disciplina objetiva que tem como premissa a defesa
da Constituição e visa à prevalência do texto constitucional. Tal disciplina possui características
e princípios próprios, desenvolvendo-se em um contencioso constitucional perante o órgão jurisdicional competente. Objetivo: Objetiva-se discutir o processo constitucional como uma disciplina jurídica. Metodologia: Utilizou-se a pesquisa qualitativa mediante procedimento de pesquisa
bibliográfica com a utilização de artigos das plataformas Scielo, CAPES e Google Acadêmico.
Resultados: O processo constitucional visa à prevalência do texto constitucional, não existindo
um interesse particular conflitante entre as partes, não havendo, deste modo, parte processual e
sim um contencioso constitucional a ser desenvolvido perante um Tribunal criado especialmente
para esse fim, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal (STF). Além de tratar do contencioso
constitucional, o processo constitucional está ligado também, às ações referentes aos remédios
constitucionais e de seus respectivos procedimentos. Dito isso, o direito processual constitucional
surge como abordagem de uma disciplina mais voltada para o controle de constitucionalidade das
normas infraconstitucionais, ou seja, em defesa do texto constitucional. Conclusão: Diante disso,
podemos responder o objetivo do resumo, e concluir que a partir do direito constitucional e do direito processual, emerge-se uma nova disciplina, denominada de direito processual constitucional,
que será regida pelos princípios do direito processual e do direito constitucional, sendo institutos
próprios de cada matéria, ou seja, sendo predominante apenas no direito processual constitucional.
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Os impasses pragmáticos da
regulamentação das normas
constitucionais de eficácia
limitada
Islane Archanjo Rocha, Juliana Araujo Alves
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: normas constitucionais, eficácia limitada, efetividade, STF
Introdução: Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 no Brasil, as normas constitucionais tidas pela doutrina como de eficácia limitada têm sido objeto de pesquisa entre os estudiosos das ciências jurídicas. Posto isto, o presente trabalho visa investigar os problemas que
envolvem a regulamentação de tais normas a fim de conferi-las à efetividade. Objetivo: Identificar
as principais implicações práticas da regulamentação das normas de eficácia limitada. Metodologia: Pesquisa qualitativa mediante procedimento de revisão bibliográfica e estudo da legislação.
Resultados: Após os estudos realizados, tem-se que as normas de eficácia limitada encontram
profusos impasses para sua efetivação. Dito isto, as principais objeções são o não cumprimento
do dever de normatizar, que é fiscalizado por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade por
Omissão (ADO), instituto regulado pela Lei 9868/99 e do Mandando de Injunção, regulado pela Lei
13300/16, já que visam suprimir a inefetividade das normas constitucionais, bem como o risco de
que tais medidas violem o princípio da independência dos Poderes, de forma que não cabe ao Judiciário intervir nas atribuições do Legislativo. Em suma, feito tal controle, os efeitos são o reconhecimento judicial de mora/omissão legislativa e o estabelecimento de prazo razoável para a devida
regulamentação, em regra. Conclusão: Dessa forma, conclui-se que os instrumentos jurídicos de
controle citados visam tutelar e efetivar os direitos previstos na Constituição. Cabe aos poderes
e órgãos responsáveis pela regulamentação das normas de eficácia limitada que assim o façam,
a fim de que cumpra, conforme entendimento do STF no julgamento da ADO 3.682, o dever de
agir para a efetivação dos direitos constitucionais, e por consequência, evite maiores problemas
oriundos da omissão normativa.
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Descumprimento do princípio da
laicidade estatal: o impacto em
políticas públicas para o estado
democrático de direito
Jaynne Rocha Araujo Silva, Camila de Almeida Miranda (Orientador)
Palavras-chave: laicidade estatal, políticas públicas, isonomia, minorias
Introdução: O descumprimento da laicidade no Brasil é um episódio que vem sendo apresentado principalmente através de influências religiosas de pessoas que ocupam cargos políticos, e
consequentemente, tomam decisões que ferem o Princípio da Laicidade e o direito à liberdade de
crença. Tendo em vista a inobservância do Estado quanto ao cumprimento da Laicidade, determinadas minorias que ainda não são aceitas pela sociedade em que vivem, acabam sendo prejudicadas pela inércia do Estado, que não promove políticas públicas para do bem estar e convívio
social desses grupos. Objetivo: O artigo tem por objetivo discutir o descumprimento do Princípio
da Laicidade Estatal no Brasil, com foco nos impactos que esse problema pode causar no ato de
elaboração e execução de novas políticas públicas. Metodologia: Foi utilizada pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, tendo como metodologia a revisão bibliográfica da legislação vigente
como, a Constituição Federal de 1988 e o posicionamento de diversos autores na construção do
desenvolvimento e da base teórica do artigo. Resultados: Foi possível apurar que o Poder Executivo e Legislativo do Governo Federal tem deixado de promover políticas públicas voltadas para
os grupos minoritários, tais como a comunidade LGBTQIA+, em decorrência de posicionamentos
pautados em dogmas religiosos. Temas como legalização a do aborto, direitos civis dos homoafetivos e a educação sexual nas escolas, têm sido ignorados completamente pelo Estado. Conclusão: Conclui-se que, ao adotar uma concepção conservadora, fundada em valores religiosos, o
Estado está indo diretamente contra o Princípio da Laicidade previsto na Constituição Federal de
1988. Por consequência, determinados grupo minoritários acabam sendo prejudicados dentro do
convívio social e continuam sendo vítimas de preconceito e violência diariamente.
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A judicialização das políticas
públicas orçamentárias de saúde
Jelciane Soares Lopes, Jhuly Ferreira Batista, Islane Archanjo Rocha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ativismo judicial, políticas públicas de saúde, orçamento público
Introdução: Um dos principais campos de atuação do fenômeno conhecido como Ativismo Judicial é na área da saúde. Quem precisa de um remédio ou de um tratamento médico com urgência
acaba tendo que recorrer à justiça para garantir o direito à saúde. O número de processos judiciais
com pedidos relacionados à saúde triplicou nos últimos anos, fazendo com que o SUS forneça
tratamentos e medicamentos inerentes ao uso do paciente solicitante. Além do aumento supramencionado, existe uma maior preocupação, que diz respeito em como essas decisões judiciais
tem onerado os cofres públicos de saúde. Objetivo: Analisar o impacto da judicialização da saúde
no âmbito orçamentário. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e documental. Optou-se por uma
análise de cunho dedutivo. Resultados: A Constituição Federal determina que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Nos últimos anos o Judiciário virou palco de conflitos dos quais
o Executivo não pôde suprir, pois a grande demanda tem sobrecarregado esse sistema, que por
sua vez se torna omisso, fazendo com que o Judiciário intervenha, a fim de garantir a comunidade
os direitos fundamentais da CF/88. Assim é gerado o fenômeno conhecido como “judicialização da
saúde”, que passa determinar a realização de tratamentos de saúde que não estavam previstos no
orçamento, onerando de forma significativa os cofres públicos de saúde. Conclusão: A oneração
dos cofres públicos de saúde ocorre em virtude da judicialização, pois no momento em que o judiciário trabalha uma política pública de forma individualizada para concessão de medicamento ou
tratamento, ele passa a executar sozinho um orçamento que foi pensado para uma coletividade,
prejudicando as demandas coletivas e causando conflito entre a reserva do possível e o mínimo
existencial.
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Evolução histórica dos remédios
constitucionais no ordenamento
jurídico brasileiro
Larissa Dos Santos Salgado, Camila de Almeida Miranda (Orientador)
Palavras-chave: constituição, proteção, direitos fundamentais, sociedade, garantias
Introdução: O presente projeto busca relatar as evoluções históricas dos remédios constitucionais no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Considerando as constantes mudanças que
ocorrem na legislação pátria com o decorrer do tempo, é normal surgir a necessidade de investigar
como anda sendo tratado tal tema específico perante os tribunais e se esses direitos estão sendo
efetivados. Objetivo: Como objetivo geral do presente trabalho, destaca-se, portanto, analisar
a evolução histórica dos remédios constitucionais no ordenamento jurídico brasileiro, buscando
mostrar as principais mudanças que ocorreram com o decurso do tempo. A questão problema que
norteia esta pesquisa é: “De que maneira se desenvolveram historicamente os remédios previstos
na Constituição de 1988”? Metodologia: A metodologia usada será de pesquisa bibliográfica do
tipo exploratória, pois serão analisadas doutrinas de diferentes autores, que possuem teorias sobre os remédios constitucionais. Ainda será feita pesquisa documental das normas constitucionais,
e pesquisa jurisprudencial, em súmulas e julgados dos tribunais. Resultados: Podemos concluir
que houve sim evolução das garantias constitucionais e diversas mudanças com o decurso do
tempo que trouxeram melhorias para todos, ampliando o âmbito de proteção dos direitos fundamentais em cada um dos remédios, conforme evoluíram os costumes e a cultura da sociedade.
Conclusão: Constatando assim, que conforme a sociedade evolui, com ela evoluem os costumes,
as regras e a cultura. Demonstrando ser de fundamental importância aumentar a amplitude de
proteção de cada direito, o que torna essas ações indispensáveis para a verdadeira garantia dos
direitos fundamentais resguardados pela Constituição brasileira.
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Uma abordagem na jurisdição
e efetivação de direitos no
processo constitucional através
da democracia
Lucimar Vieira de Oliveira

Palavras-chave: jurisdição, processo, democrático, direitos, democracia
Introdução: Jurisdição vem do latim, (juris=direito, dição=dizer) que significa dizer o direito. Trata-se do poder e prerrogativa de um órgão, o Poder Judiciário. Com a aprovação das constituições democráticas o Judiciário assumiu o protagonismo no Brasil. Muitos dos direitos previstos
no Art.6º. da CF/88 não são efetivados apenas com a imposição legal a exemplo dos direitos
sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância e outros. Existe o descumprimento da dignidade da pessoa humana que
é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, III da CF/88, sendo
fundamento basilar da República. A CF/88, traz como um de seus fundamentos a proteção da
dignidade humana. Objetivo: Destacar aspectos da efetivação de direitos na jurisdição da CF/88
no processo democrático sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana e do protagonismo
judicial. Metodologia: Foram realizadas buscas nas bases de dados da SciELO e revistas eletrônicas, teórico-bibliográfica e documental, foi possível construir análises temáticas, teóricas e interpretativas do tema. Resultados: Foram escolhidos 6 artigos para inclusão. No Brasil, a efetividade
dos direitos fundamentais coloca a jurisdição constitucional no centro do debate sobre o exercício
da democracia. A luta pela conquista e pela efetivação prática de direitos é histórica. É necessário
que haja a provocação da parte mediante o direito de ação para que haja o exercício da função
jurisdicional. A justiça ocorre quando a dignidade humana é valorizada. Conclusão: Concluiu-se
que a democracia é de extrema importância para a efetivação e manutenção de direitos, ainda
necessita da mobilização da sociedade fazendo jus ao seu papel social.
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A renda como determinante
do sucesso nas audiências de
conciliação
Luiz Antonio Braga de Oliveira, Denise Rodrigues Alves
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Palavras-chave: renda, mediação, conciliação, justiça em números, CNJ
Introdução: Mesmo com o aumento no número de centros judiciais de solução de conflito e cidadania (CEJUSC), os índices de conciliação não evoluíram na mesma proporção, ficando estáveis
na faixa dos 20%, conforme análise da série histórica do relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na busca de outros indicadores que expliquem essa estagnação,
foi observada uma possível relação entre as classes D e E e um maior índice de acordo. Objetivo: Verificar se as diferentes classes sociais das partes influenciam nos índices de conciliação.
Metodologia: Análise quantitativa que utiliza o coeficiente de Pearson para verificar a correlação
entre renda per capita e os números de acordos fechados, tendo como base o relatório Justiça em
Números do CNJ 2017/2018, do IBGE 2017/2018 e dos Tribunais de Justiça dos estados da região
sudeste do país. Resultados: O coeficiente de correlação de Pearson ( r ) foi de - 0,911, este valor
indica uma forte correlação linear negativa entre as duas variáveis, ou seja, quanto menor a renda,
maior o número de acordos. Para a amostra analisada, a renda das partes mostrou ter forte influência no número de acordos fechados. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem o maior número
de CEJUSC do país (214), a maior renda per capita e o menor indice de conciliação, enquanto o
Tribunal de Justiça do estado do Ceará tem 22 centros de resolução de conflitos, uma das menores rendas per capita do país e o maior indice de conciliação, de acordo com dados do relatório.
Conclusão: Tal fenômeno poderia ser explicado por questões culturais, como o apego da classe
média ao conflito e melhores condições financeiras para custear o processo até o fim, enquanto as
pessoas de renda mais baixa, por razões pragmáticas, tendem a evitar conflitos demorados que
comprometam seu tempo e renda.
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O indeferimento das provas
periciais nas ações bancárias e o
cerceamento de defesa
Marcos Erly Rolim Junior, Samuel Axer Martins, Helberty Vinicios Coelho
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Palavras-chave: cerceamento, defesa, celeridade, prova, pericial
Introdução: A produção de provas no processo é importante para o livre convencimento do juiz
ao analisar o caso e, especificamente nas ações bancárias, a prova pericial é fundamental, tendo
em vista a limitação do conhecimento técnico sobre o tema. Uma vez que a legislação prevê a produção de provas como mecanismo de auxílio para o julgamento do mérito, há de se verificar se o
indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa nas ações bancárias. Objetivo:
Verificar se o indeferimento da prova pericial pleiteada configura cerceamento de defesa no entendimento dos Tribunais. Metodologia: O trabalho se baseia em uma pesquisa teórica, apoiando-se
na legislação vigente e nas jurisprudências dos Tribunais. Resultados: Segundo entendimento do
STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, prevendo assim a
vulnerabilidade do consumidor. Porém, a prova pericial não é o único meio probatório necessário
para comprovar a abusividade desta relação. Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais ecoa
para a análise de outros meios probatórios, já presentes nos autos, sem que haja a necessidade
de requerer novas provas. Conclusão: O cerceamento de defesa ocorre quando a limitação na
produção provas prejudica uma das partes no decorrer do processo, assim, cabe ao magistrado
analisar e fundamentar as provas que julgar desnecessárias. Ainda, nota-se que os Tribunais
optam pela resolução de conflitos em tempo hábil, mantendo a celeridade processual. Portanto,
quando o caso apresentado necessitar da análise de um profissional especializado, e não estiverem presentes nos autos documentos que comprovem a abusividade na relação, o indeferimento
da produção de prova pericial pleiteada configura cerceamento de defesa.
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A (in)constitucionalização da
prova no Código de Processo
Civil de 2015
Marcos Vinícius Nalon, Arthur Bridges Venturini, Bruno Marcelo Antunes Mourao, Nathália Rodrigues Generoso, Hassan Ali Zein Júnior
Palavras-chave: (in)constitucionalização, prova, Código de Processo Civil
Introdução: Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, tem-se debatido sobre o fenômeno da constitucionalização do processo. Apesar de não ser novo no âmbito jurídico, sua ideia é
de que toda e qualquer norma procedimental deve ser analisada com estritos olhares ao extenso rol
normativo de direitos e garantias da Constituição. Dessa forma, surgem dúvidas acerca do sistema
do código no que se refere à produção de provas, pois, como poderia o juiz, frente a essa constitucionalização, apreciar a prova constante e decidir sob a formação do seu livre convencimento?
O art. 371 do CPC reflete a forma constitucionalizada de processo? Objetivo: Estudar quais são
os efeitos provocados pela constitucionalização do processo frente ao artigo 371 do Código de
Processo Civil. Metodologia: Pesquisa bibliográfica em material qualitativo de ordem científica.
Resultados: O principal objetivo do processo constitucional é zelar pela garantia de participação
dos interessados para a construção do provimento judicial. Em regra, a atuação do Estado-juiz nos
processos é realizada de forma solipsista, o que, de fato, conduz à sentenças que não pacificam
o litígio posto em questão. Nesse sentido, a expressão da “formação do convencimento”, disposta
no artigo 371 do código processual, não reflete um procedimento comparticipativo, ideal para efetivação do Estado Democrático de Direito. Logo, a decisão deve ser construída pelas partes, evitando-se livres convencimentos pelo Estado-juiz. Conclusão: Portanto, deve-se proporcionar aos
litigantes uma efetiva participação, pois a eles caberão as incidências do julgamento, permitindo o
controle e dinamismo de seus argumentos pelo debate real, bem como a motivação fundamentada
nas provas para a formação do provimento judicial. Apoio: FUMEC
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A Common Law no Direito
Brasileiro: influências e avanços a
partir do Código de Processo Civil
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Introdução: Existem duas correntes do direito para a formação de um ordenamento jurídico: a
common law, ou “direito costumeiro”, que atribui força vinculante aos precedentes judiciais, criados a partir de casos jurídicos e não codificados, e a civil law, que é adotada no Brasil e consiste
num ordenamento jurídico baseado em leis escritas ou codificadas. Entretanto, a common law
vem ganhando espaço em diversos ramos do Direito brasileiro nos últimos anos, principalmente
em relação à matéria de processo civil, que com a entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil, em março de 2016, instituiu nele um sistema de precedentes. Objetivo: Analisar e discutir
as influências do sistema jurídico Common Law no Código de Processo Civil. Metodologia: Foi
realizada pesquisa com análise documental, doutrinária e jurisprudencial. Resultados: Ao analisar o CPC, deparamos com vários artigos ratificando a necessidade de analisar precedentes de
modo aprofundado. O principal exemplo da chamada “commonlização” é o artigo 927 do CPC ao
determinar que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e
coerente. Também o artigo 489, que trata da sentença, em seu §1°, incisos V e VI, evidencia tal
disposição ao determinar a forma com que o juiz deve fundamentar sua decisão baseando-a em
precedentes. Além disso, podemos citar o emprego das súmulas vinculantes, que possuem caráter “sui generis”, ou seja, dão força normativa positivada aos precedentes judiciais amplamente
discutidos, mesclando a common law e a civil law num único instituto. Conclusão: Com a promulgação do novo CPC/15, cuja vigência passou a produzir efeitos em março de 2016, houve um resgate do sistema jurídico common law, visando alcançar segurança jurídica, celeridade processual
e reafirmação dos costumes por meio de precedentes judiciais.
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A correlação entre a celeridade
da justiça e as Câmaras de
Arbitragem
Taina Riedel Francisco, Camila de Almeida Miranda (Orientador)
Palavras-chave: poder judiciário, morosidade, acesso à justiça, arbitragem, efetividade
Introdução: A temática trata da questão do acesso à justiça e sua efetividade, por meio da análise
de instrumentos extrajudiciais de solução de conflitos nas relações jurídicas. Atualmente a discussão é sobre a necessidade de uma real efetividade do processo, isso porque, quando se fala em
efetividade da prestação jurisdicional, deve- se entendê-la em seu sentido mais amplo, iniciando
na facilidade de acesso à justiça até a efetiva entrega da prestação jurisdicional. Objetivo: Apontar de que forma, o instituto da arbitragem pode auxiliar na celeridade da justiça como forma de
descongestionar o Poder Judiciário, tendo como benefício a obtenção da solução do litigio através
de um procedimento mais célere e econômico, contribuindo para uma justiça mais acessível e eficaz, de maneira que haja menos judicialização e mais soluções, garantindo o efetivo exercício da
cidadania. Metodologia: Houve o levantamento das fontes bibliográficas, permitindo proximidade
ao tema, bem como analise a legislação pertinente. As fontes foram classificadas compreendendo
as posições convergentes e divergentes. Após, começaram os testes das hipóteses. Resultados:
Notou-se que a acessibilidade, celeridade e eficácia são atrativos para aquele cidadão que possui
um conflito e precisa solucionar de forma mais rápida, o que nos leva a análise da maneira como
o Judiciário trata tal questão e quem realmente está engajado a esses métodos de soluções. Conclusão: Os meios extrajudiciais de solução de conflitos respondem à necessidade de celeridade,
simplicidade e agilidade nas decisões de conflitos, apoiados em um princípio de eficiência. Hoje o
acesso à justiça não se encontra mais inerentemente ligado ao âmbito do judiciário moroso, mas
sim nas formas mais adequadas de resolver a controvérsia jurídica e garantir os direitos fundamentais.
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Pode o acusado foragido ser
interrogado online?
Taynara Rodrigues Batista, Calebe Marcos Gonçalves, Isabella Almeida Dias Gomes, Henrique
Rodrigues dos Santos, Islane Archanjo Rocha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: interrogatório, judiciais, vídeo conferência, contraditório
Introdução: O atual contexto que o mundo vivencia requer inovações para execução de atividades que anterior a pandemia da COVID-19, seriam mais usuais de suceder. A demanda da participação do acusado no ato do interrogatório é um direito, embasado nos princípios do contraditório
e da ampla defesa. Todavia, há um questionamento sobre a aplicação de tal direito quando se trata
de foragido. Objetivo: Analisar a possibilidade do foragido judicial se apresentar de maneira remota a audiência. Metodologia: Foi empregada pesquisa qualitativa mediante revisão bibliográfica
e jurisprudencial. Resultados: Diante das mudanças ocasionadas pela pandemia da COVID-19,
essa pauta levanta argumentos e decisões judiciais prós e contra. O Tribunal de Justiça de São
Paulo negou ao réu com prisão preventiva decretada por homicídio qualificado a possibilidade de
comparecer ao interrogatório por vídeo conferência, sob o argumento de que estava foragido há
meses, atrapalhando o regular andamento do processo e aplicação da lei penal. Por outro lado, na
8ª Vara Criminal de São Paulo, foi autorizado a um réu foragido o qual respondia por associação
ao tráfico e tráfico internacional, participar de uma audiência de instrução e julgamento, em que a
defesa argumentou o direito que todos possuem da ampla defesa, o qual é uma garantia constitucional. Conclusão: Tendo em vista o conflito de direitos e a pauta da boa-fé do réu, o histórico
jurisprudencial, e sendo o campo judicial um tanto quanto dinâmico e orgânico, cabe, portanto, a
análise do caso concreto para o deferimento ou não de tal permissão. Embora a situação atual
pandêmica somada à garantia de direitos colabore por essa permissão, o benefício não será assegurado a réus que venham agindo de forma contrária ao bom andamento do processo.
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A imunidade tributária dos
templos religiosos como meio
para a prática do crime de
lavagem de capitais
Vitor Pereira Almeida, Camila de Almeida Miranda, Thiago Barbosa Neumann
Palavras-chave: imunidade tributária, templos religiosos de qualquer culto, crime de lavagem de
capitais
Introdução: A imunidade tributária dos templos religiosos de qualquer culto é uma benesse constitucional, ela garante a laicidade do Estado. Entretanto, a indagação que essa aludida pesquisa
busca responder é a seguinte: até que ponto este benefício pode se atrelar como meio para a
prática do crime de lavagem de capitais? Caso se atrele, como evitar? Objetivo: Compreender a
imunidade tributária dos templos de qualquer culto relacionada como meio para a prática do crime
de lavagem de capitas. Então, verificar as fases que desenrolam o delito. Metodologia: A construção metodológica foi por meio de análise bibliográfica de doutrinadores jurídicos tributaristas e
criminalistas. Trata-se de pesquisa exploratória com referencial teórico legislativo na Constituição
Federal de 1988 e na Lei 9613/98. Resultados: A imunidade tributária dos templos é utilizada
como artifício para a prática do crime de lavagem de dinheiro. As fases que compõe o modus operandi do delito são chamadas de colocação, dissimulação e integração. Neste sentido, a forma de
evitar é afastar previamente a imunidade tributária dos templos religiosos de instituições suspeitas
para efetivar a fiscalização. Conclusão: É evidente o papel e relevância que possui a imunidade
tributária dos templos de qualquer culto. Porém, deve ser concedida com cautela, evitando-se
extremos que facilite a prática de crimes organizados. Enfim, tais resultados obtidos através desta
pesquisa científica são apenas a ponta do Iceberg, ou seja, cabe aos membros dos poderes constitucionais não se escusarem desta situação e buscarem medidas mais concisas no combate ao
Crime de Lavagem de dinheiro.
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ST 04. Envelhecimento humano:
um novo olhar para uma
sociedade que se transforma

Proponentes: Geane Alves Dutra, Rosane Dutra Bravim, Marcelo Xavier Coelho, Anaile Duarte
Toledo Martins
Ementa: O envelhecimento é um tema complexo e multidisciplinar que de forma crescente vem
sendo discutido no cenário contemporâneo, pois ao englobar inúmeras questões da vida humana
(saúde, previdência, cultura, lazer, segurança, habitação, direitos, acesso, trabalho, dentre outros)
repercute em diversas demandas e desafios para a sociedade. Essa sessão temática tem então
por objetivo realizar discussões sobre o processo de envelhecimento em seus múltiplos contextos,
refletindo por uma perspectiva científica sobre as transformações, impactos, desafios e inovações
ligadas à pessoa idosa, por meio de diferentes olhares/campos do saber.
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Direitos humanos e pessoas
idosas na sociedade
contemporânea: contribuições da
Fisioterapia
Gabrielly Martins dos Anjos, Isabelly de Souza Lopes da Silva, Renata Andrade da Costa, Júlia
Mayra Gonçalves Faria, Geane Alves Dutra (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pessoa idosa, direitos humanos, saúde, fisioterapia
Introdução: No Brasil, ainda hoje, os direitos das pessoas idosas são pouco conhecidos e sem
prioridade, porém, são essenciais para que essa população tenha uma velhice digna e uma melhor qualidade de vida. Objetivo: Relatar a importância dos direitos humanos voltados para os
idosos, com destaque à contribuição da Fisioterapia no intuito que estejam presentes na realidade
social e sejam colocados em prática. Metodologia: Trabalho de revisão bibliográfica com artigos
das plataformas de dados Google Acadêmico e SciELO. Resultados: Valores e direitos dos idosos são alicerces fundamentais da sociedade, conforme expressa a Constituição da República
Federativa do Brasil. Esta registra que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar
e favorecer a participação das pessoas idosas na comunidade. Os direitos de quem envelhece
estão regidos e garantidos pelo Estatuto do Idoso, com destaque à educação, saúde, moradia,
segurança e outros. Ao pensar a saúde como um direito, indo além da ausência de doenças, cabe
à Fisioterapia e equipes interdisciplinares, auxiliar as pessoas idosas a conquistar e usufruir da
liberdade e autonomia, proporcionando a eles maior mobilidade e independência funcional, mas
também desenvolvendo ações em que o acesso à informação e aos direitos lhes seja oferecido. A
dignidade e respeito à vida, em toda a sua plenitude, devem ser dados a estes idosos, pois contribuíram e ainda contribuem para a sociedade. Conclusão: O conhecimento dos direitos daqueles
que envelhecem, bem como sua aplicação na vida cotidiana, podem contribuir para uma menor
discriminação e maior valorização da pessoa idosa e suas potencialidades. Profissionais como os
fisioterapeutas, se bem capacitados, informados e conscientes de tal realidade, podem auxiliar de
forma potencial no acesso e conhecimento dos idosos ao que lhes é de direito.
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O isolamento social em um
grupo de idosos da comunidade:
impactos esperados x resultados
encontrados
Geane Alves Dutra, Anaile Duarte Toledo Martins, Maria Terezinha Bretas Vilarino, Nicoly Uzai
Valadares, Vanessa Loyola Lopes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: isolamento social, pessoas idosas, funcionalidade
Introdução: A pandemia de COVID-19 trouxe entre tantas consequências negativas aos idosos,
o isolamento social, um vilão com grande potencial de gerar prejuízos multidimensionais à funcionalidade dos mesmos. Objetivo: Identificar consequências do isolamento social em um grupo de
idosos da comunidade, considerando a força muscular global, a presença de dor e a funcionalidade para atividades diárias. Metodologia: Estudo transversal, de base quantitativa, realizado com
36 idosos que fazem parte do programa de extensão CAIGE (Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia) da Univale. Para avaliação multidimensional da dor foi usado o
questionário GPM (Geriatric Pain Measure), já a avaliação da funcionalidade foi feita pela Escala
de Barthel e a força muscular foi avaliada pelo teste de preensão palmar com uso do dinamômetro. Resultados: Após avaliação dos idosos foi possível observar que 21 dos 36 participantes,
apresentaram queixa de dor, com pontuações médias variando entre dor leve (9,52%), dor moderada (57,14%) e dor intensa (33,33%). Em relação a funcionalidade identificou-se que todos os
idosos participantes permanecem independentes e ativos. Em se tratando da força muscular só 2
participantes (6%) apresentaram a força de preensão palmar fraca (FPP), 22 participantes (71%)
apresentaram a FPP normal e 6 participantes (23%) apresentaram a FPP forte. Conclusão: Os
idosos do CAIGE, em todo o período de isolamento social, tiveram suporte do programa por meio
de atividades remotas, de forma individual ou em grupo pelo WhatsApp. Apesar da forte associação entre isolamento social e declínio funcional em pessoas idosas, o acesso a possibilidades que
estimulem esses idosos a continuarem ativos mesmo que restritos ao espaço de seus lares, pode
ser um fator positivo diante a interrupção de atividades físicas.
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Envelhecimento e
interdisciplinaridade no Curso
de Fisioterapia: um relato de
experiência
Isabella de Castro Daher, Mauricio Stein Júnior, Geane Alves Dutra (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: interdisciplinaridade, envelhecimento, fisioterapia
Introdução: Ao considerar o envelhecimento e as múltiplas dimensões que lhe conferem a complexidade como característica principal, a atuação interdisciplinar representa a soma necessária
de conhecimentos para o sucesso da atuação do profissional diante da pessoa idosa. Objetivo:
Relatar a experiência de uma atividade interdisciplinar desenvolvida na disciplina de Fisioterapia
em Gerontologia do 7º período do curso de Fisioterapia. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência, de natureza descritiva, fundamentado na experiência da construção de um trabalho
acadêmico envolvendo a Fisioterapia e outras áreas do conhecimento. Resultados: Na disciplina
de Fisioterapia em Gerontologia existe o projeto “Interdisciplinaridade na prevenção de quedas em
pessoas idosas”, e para seu desenvolvimento os alunos foram divididos em grupos, onde cada um
recebeu um tema a ser desenvolvido com o suporte e interação de uma área diferente da Fisioterapia. Os temas eram “A casa segura para a pessoa idosa” (interdisciplinar com a Arquitetura),“Que
atividade física o idoso deve praticar?” (interdisciplinar com a Educação Física),“O medo de cair e
a pessoa idosa” (interdisciplinar com a Psicologia) e “Sarcopenia no idoso” (interdisciplinar com a
Nutrição). Procuramos por profissionais com alguma experiência com idosos e essa foia principal
dificuldade encontrada, porém mesmo sem essa vivência diária, os profissionais escolhidos por
cada grupo acrescentaram muito na abordagem mais ampliada dos temas propostos. Conclusão:
Nosso conhecimento foi ampliado e até transformado a partir da interação e compartilhamento entre os diferentes campos do saber. A junção de distintos olhares voltados para a mesma temática
foi essencial para nosso processo de aprendizagem sobre a desafiadora tarefa de prevenir quedas
nos idosos.
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Envelhecimento da população
brasileira: desafios das empresas
para promover um ambiente
laboral saudável e seguro para os
trabalhadores idosos
Jakeelane Conceição Nobre
FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce
Palavras-chave: envelhecimento, trabalho, saúde, incentivo
Introdução: O presente estudo visa discutir a necessidade das empresas em promover um ambiente laboral saudável e seguro como forma de incentivar a permanência e a longevidade ativa de
seus funcionários no trabalho. Atualmente o mundo vive um movimento de aumento da quantidade
de pessoas idosas em idade avançada, devido ao declínio da taxa de fecundidade e o aumento da
expectativa de vida da população. O Brasil também está incluído nesse novo cenário demográfico, haja vista pesquisas apontarem que até 2040, aproximadamente 57% da população brasileira
ativa será constituída por pessoas com idade superior a 45 anos. Objetivo: Demonstrar que para
a permanência do trabalhador por mais tempo no mercado de trabalho, empresas devem criar
mecanismos de promoção do bem-estar de seus funcionários. Metodologia: Para a elaboração
do estudo utilizou-se do método dedutivo, via fontes indiretas, pela análise de doutrinas, pesquisas
e artigos acadêmicos publicados na Internet. Resultados: O envelhecimento da população representa um fator positivo quanto a média de vida, por outro lado, negativo, tendo em vista que esses
trabalhadores idosos precisam continuar seu labor, seja porque não atingiram a idade mínima para
se aposentar ou por precisarem complementar sua renda após a aposentadoria. Diante desse
cenário, percebe-se que as empresas não se encontram preparadas para segurar ou incluírem a
mão de obra dessas pessoas idosas no mercado de trabalho. Conclusão: Conclui-se que para a
permanência dos trabalhadores seniores no mercado de trabalho é necessário que as empresas
adaptem seus programas de segurança e saúde com o intuito de propiciar a esses funcionários
um ambiente de trabalho saudável e seguro, de forma a conciliar sua qualidade de vida e sua capacidade produtiva.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

102

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Os desafios no enfrentamento do
luto para a terceira idade durante
a pandemia da Covid-19
Lara Beatriz de Sousa Araújo, Francisca Victória Vasconcelos Sousa, Vitoria Vilas Boas da Silva
Bomfim (Orientador)
Palavras-chave: idoso, luto, pandemias
Introdução: Diante do atual cenário pandêmico, os idosos passaram a vivenciar diversas perdas,
desde formas de lazer à parentes e amigos, alterando assim sua forma de lidar com o luto. A morte, até então muito estigmatizada, passou a ser um assunto cada vez mais presente, sendo assim
necessário sua discussão e compreensão, para um melhor enfrentamento. Objetivo: Discutir o
modo como o idoso vivencia o luto, no contexto da pandemia da COVID-19. Metodologia: Revisão integrativa da literatura realizada através das bases de dados SciELO e LILACS, através dos
descritores: “idoso”, “luto” e “pandemias”. Combinados entre si pelo operador booleano AND. Foram identificados 23 estudos, dos quais 5 foram selecionados para compor o estudo. Resultados:
Há diversos desafios em ser um idoso, como a exclusão, o descaso, a proximidade com a morte
e consequentemente o luto, esse ainda considerado um tabu pela sociedade. No entanto, com a
chegada da pandemia o luto passou a ser algo vivenciado com frequência por pessoas de todo o
mundo, principalmente pelos idosos. A situação causada pela COVID-19, além de causar muitas
perdas em um curto período, causa uma ruptura da rotina e a intensificação das perdas geradas
ao longo da vida. Muitos idosos passam a ter medo e angústia por vivenciar tantas ausências ao
seu redor. Tal situação nos permite refletir sobre a importância de se discutir abertamente sobre a
temática e de se ter uma rede de apoio que possa amparar, principalmente esse grupo. Conclusão: São muitos os desafios enfrentados pelos idosos diante da pandemia, além de que o suporte
psicológico e familiar dado ao idoso durante o período de luto é muitas vezes ineficiente, se fazendo necessário uma maior rede de apoio para o entendimento e enfrentamento da situação.
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O direito fundamental do idoso
ao letramento digital e a violação
de sua dignidade 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: direito fundamental, idoso, letramento digital, dignidade, covid-19
Introdução: “A pessoa é o valor-fonte de todos os valores”, ensina Reale. Esse axioma tem sido
ameaçado pela COVID-19. Em 1º de maio de 2021, existiam 152 milhões de contágios no mundo
e 3,19 milhões de mortes. O Brasil figurava em 3º lugar, com 14,9 milhões de contaminados e
414 mil óbitos, mas apenas 8,1% de vacinados, e 15,8% somente com a 1ª dose. Sendo assim,
o “distanciamento social” reafirmou-se como a melhor vacina desde o limiar desta tragédia típica
de 3ª Guerra Mundial. Houve então uma transformação da realidade social que se tornou quase
100% online. Desvelou-se uma realidade antes invisível, de milhões de senescentes que vivem
somente off-line, excluídos do letramento digital e dos direitos sociais que essa ferramenta lhes
confere. Perquire-se: “Em que medida a ausência do letramento digital do idoso na pandemia viola
sua dignidade humana?” Objetivo: Investigar o possível aviltamento da dignidade humana dos
senescentes na pandemia pela falta do letramento digital. Metodologia: Bibliográfico e exploratório, com abordagem dedutiva. Resultados: O Brasil conta com cerca de 30 milhões de idosos, e
serão 41,5 milhões em 2030. Muitos não foram preparados para essa revolução fruto da inteligência artificial, não detendo o letramento digital para assimilar esta nova era, na qual apenas 9,46%
de idosos estão conectados à internet, enquanto 90,4% estão sem os seus direitos fundamentais.
Conclusão: A ausência do letramento digital do idoso na pandemia viola a sua dignidade humana
por retirar-lhe o acesso aos direitos sociais, tais como: as celebrações religiosas online, o acesso
a justiça por teleconferência, o direito a saúde pelo e-SUS, educação EAD, o consumo e o transporte por aplicativos, a informação virtualizada. Essa exclusão digital agudiza a sensação cabal
de solidão e indiferença, exigindo medidas urgentes e pontuais. Apoio: FADIVALE -Faculdade de
Direito do Vale do Rio Doce
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A redução das relações sociais na
terceira idade
Madna da Silva Montalvão, Adrianne Modesto Moreira (Orientador)
Palavras-chave: terceira idade, relações sociais e terceira idade, covid-19 e idosos
Introdução: A integração social na terceira idade é algo pouco manifestado desde a antiguidade.
Para os que chegam na velhice, observa-se mais de perto o desenvolvimento e/ou o aminguamento das redes sociais ao longo da vida, redes essas que podem causar grandes impactos no
processo de envelhecer. Atualmente, com a chegada do COVID-19, foram limitados o contato e o
convívio social, ocasionando mais danos à saúde dos idosos. Objetivo: O objetivo desse estudo
foi ampliar as informações quanto as relações sociais na fase idosa e o quanto a falta delas podem
ser prejudiciais à saúde. Metodologia: O presente texto é um estudo de revisão bibliográfica, com
descritores: relações sociais e terceira idade, terceira idade, COVID-19 e idosos. Com pesquisa
em artigos publicados nas plataformas: Scielo, Redaly e Unisc. Resultados: Nessa fase do desenvolvimento humano, pode-se observar que a maioria dos idosos se sente solitário, por: Afastamento dos filhos (a rotina muitas vezes limita esse contato ou o fato de estar em outro ambiente, isso
para quem mora em lares), vínculo rompido com os amigos, familiares e etc., perda de cônjuges,
pais, amigos, entre outros, redução dos ambientes frequentados (por questões de limitação físicas
e/ou cognitivas, necessitando muitas vezes de acompanhantes para atividades simples), podendo
vir a desencadear no idoso, posteriormente, doenças físicas e mentais. Conclusão: Com isso, é
necessário o desenvolvimento de políticas públicas que visem a saúde e o bem estar do idoso.
Para melhorar a qualidade de vida deles, podendo ser oferecidos atendimentos psicológicos, dinâmicas em grupo, grupos de idosos com atividades de lazer, atividades físicas, e para o contexto
de pandemia: fazer chamadas, assistir filmes, atividades de jardinagem, videoconferências, lives,
brincadeiras, músicas, bordados, entre outros. Apoio: FACITE
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A (im)possibilidade da adoção de
idosos em situação de abandono
Maira Ramos Pereira, Paula Barreiros
Palavras-chave: idosos, abandono, convivência familiar, adoção, senexão
Introdução: Segundo recentes dados demográficos e projeções acerca do envelhecimento populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem apresentado alto e
crescente índice de longevidade, considerada atualmente a maior do mundo, cujo número tende a
dobrar daqui a 20 (vinte) anos. Objetivo: O presente artigo tem por finalidade verificar a viabilidade jurídica da adoção de pessoas idosas em situação de abandono, inserindo-as em uma família
substituta disposta a efetivar o direito de convivência familiar e comunitária, prover cuidados, proteção e amor com qualidade e dignidade. Metodologia: Para tanto, utilizou-se metodologia descritiva e levantamento bibliográfico, bem como dados de sites governamentais a partir da análise das
normas existentes, doutrinas e dos projetos de leis em trâmite na Câmara dos Deputados, quais
sejam, PL nº 956/2019, PL nº 5.475/2019, PL nº 5.532/2019, PL nº 105/2020 que tratam sobre a
adoção de idosos. Resultados: Assim, constatou-se a necessidade da melhoria das políticas
públicas e de regulamentação através de legislações específicas para proteger esses idosos,
proporcionando-lhes um envelhecer digno. De igual forma, percebeu-se que o crescente cenário
de envelhecimento da sociedade, a inexistência da previsão legal de adoção de idosos, e ainda, o
alto índice de abandono familiar e a crescente ocupação em asilos e ILPI’s, exige do Estado cada
vez mais a implementação de meios adequados para efetivação e fruição de direitos como prevê
o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal. Conclusão: São inúmeros os desafios ao longo do
caminho, mas, a afetividade e o princípio do melhor interesse do idoso devem sobressair sobre os
requisitos impeditivos, garantindo a possibilidade de colocação dos mesmos em famílias substitutas através da adoção ou do novo instituto da senexão. Apoio: Centro Universitário Doctum de
Teófilo Otoni-MG
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Direitos humanos e
envelhecimento: uma questão de
saúde do idoso
Morgana Barbosa do Norte, Debora Nayany Rocha da Silva, Isabella de Castro Daher, Mauricio
Stein Júnior, Geane Alves Dutra (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: palavras-chave: pessoa idosa, saúde, direitos humanos, prevenção
Introdução: O Brasil apresenta um número cada vez mais alto de pessoas idosas, somando assim desafios que carecem, dentre outras coisas, de um sistema de proteção social que garanta a
segurança econômica e a atenção à saúde integral das pessoas mais velhas Objetivo: Abordar a
saúde como direito humano da pessoa idosa Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada a partir de revisão da literatura recente, acrescida da análise de legislações sobre os
direitos do idoso ligados à saúde. Resultados: O envelhecimento representa um processo natural,
contínuo e complexo que engloba múltiplos fatores e enfrenta percalços em várias dimensões,
inclusive no que se relaciona ao direito que as pessoas idosas têm à saúde. A Lei nº 10.741 de
01/10/2003, do Estatuto do Idoso, Capítulo IV, artigo 15, assegura a atenção integral à saúde do
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário,
em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os
idosos. Nesse contexto, estratégias preventivas por meio de medidas educativas, podem contribuir para uma velhice com mais autonomia, independência e bem-estar, fatores que favorecem o
aumento de expectativa e qualidade de vida dos idosos Conclusão: A saúde da pessoa idosa é
algo de extrema importância cuja garantia é assegurada por lei. Além do atendimento especializado e por equipe multiprofissional capacitada, o direito à saúde na velhice engloba a promoção
do bem-estar biopsicossocial do idoso, onde o conhecimento sobre seus direitos se destaca como
condição importante para um envelhecer com saúde e dignidade.
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A inconstitucionalidade da
imposição do regime de
separação obrigatória de bens
para o casamento das pessoas
maiores de setenta anos de idade
Murilo Pinheiro Diniz, Patrícia Ferreira da Cruz
UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos
Palavras-chave: idoso, casamento, separação obrigatória de bens, inconstitucionalidade, princípios
Introdução: O artigo 1.641, inciso II do Código Civil impõe o regime da separação obrigatória
de bens às pessoas que contraem casamento em idade superior a setenta anos de idade. Ao
relacionar a idade prevista pelo legislador e as disposições da Constituição pode-se considerar
inconstitucional o artigo 1.641, inciso II do Código Civil. Objetivo: Analisar se o artigo 1.641, inciso
II do Código Civil afronta a Constituição e descumpre princípios constitucionais, como a dignidade
humana, a igualdade, a liberdade, a autonomia da vontade e a menor intervenção estatal. Metodologia: Foi utilizada a pesquisa bibliográfica, para o levantamento dos conceitos, e as pesquisas
doutrinária e jurisprudencial, apresentando os entendimentos favoráveis e contrários à prescrição
do legislador. Resultados: A corrente majoritária é contra a determinação legal, pois essa estabelece ao idoso uma forma de interdição parcial, supondo que esteja vulnerável ao “golpe do baú”
em razão da idade. Conclusão: O artigo 1.641, inciso II do Código Civil afronta a Constituição
e descumpre princípios constitucionais. A comparação do idoso ao relativamente incapaz ocorre
apenas em virtude de questão patrimonial, ensejando desrespeito a liberdade e a autonomia da
vontade, sendo ilegítima presunção de incapacidade. A idade não pode ser vista como incapacidade, fazendo que essa discriminação seja um castigo e não uma proteção patrimonial ou pessoal. A
imposição ofende a igualdade e a dignidade humana, pois não há razão científica para a restrição,
que é ônus cominado às pessoas maiores de setenta anos para se casar. A intervenção estatal é
abusiva e não respeita a esfera particular de vida dos idosos, invadindo o âmbito privado de suas
relações pessoais sem um motivo social relevante que justifique essa ação.
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Reflexões sobre envelhecimento e
acessibilidade
Vanessa Loyola Lopes, Anaile Duarte Toledo Martins, Geane Alves Dutra, Maria Terezinha Bretas
Vilarino, Nicoly Uzai Valadares
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: envelhecimento, acessibilidade, saúde, qualidade de vida
Introdução: O envelhecimento provoca inúmeras alterações fisiológicas que associadas a fatores
ambientais e pessoais, predispõem o idoso a maior vulnerabilidade. No desenvolvimento de cada
indivíduo, os hábitos de uma vida ativa com a manutenção da capacidade funcional contribuem,
significativamente, para um envelhecer saudável, um envelhecimento ativo. Para uma velhice saudável, é necessário que haja interação harmoniosa com o meio ambiente, identificando o funcionamento e o significado das relações sociais e o uso do espaço para promovê-las. Objetivo: Analisar
o envelhecimento através da reflexão do conceito de acessibilidade dos idosos. Metodologia:
Revisão bibliográfica nas bases de dados Pubmed, Cochrane, Lilacs, Scielo. Foram utilizados os
seguintes descritores: envelhecimento, acessibilidade, saúde, qualidade de vida. Resultados: A
sociedade brasileira, não está preparada para enfrentar o acelerado processo de envelhecimento da população. A qualidade dos ambientes favorece a presença e a participação dos usuários,
proporcionando sentimentos de bem-estar que passam a ser associados ao local. Os espaços
abertos urbanos públicos que atendem às necessidades de encontro e de trocas afetivas incentivam a participação em atividades de grupo e favorecem o sentimento de pertencimento a uma
comunidade, condição que tem reflexo na satisfação, bem-estar e qualidade de vida. A acessibilidade é fundamental para integração do idoso à sociedade. Alguns idosos podem experienciar
dificuldades de se adaptar à nova realidade no uso de espaços, como áreas públicas e de lazer.
Tais dificuldades podem contribuir para piora da qualidade de vida e do bem-estar do idoso. Conclusão: O envelhecimento quando associado à dificuldade de acessibilidade dos espaços vividos,
pode proporcionar piora nas relações sociais dos idosos e da qualidade de vida.
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Utilização da Classificação
Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde na
gerontologia: reflexões sobre
mobilidade e funcionalidade
Vanessa Loyola Lopes, Anaile Duarte Toledo Martins, Geane Alves Dutra, Maria Terezinha Bretas
Vilarino, Nicoly Uzai Valadares
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: idosos. funcionalidade. mobilidade. classificação internacional de saúde, incapacidade e saúde
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. A Classificação Internacional de Saúde, Incapacidade e Saúde (CIF), considera os fatores físicos, mentais, sociais e ambientais e pode ser utilizado como instrumento de avaliação e planejamento de
tratamento, inclusive em pacientes idosos. Objetivo: Conhecer a produção científica sobre a CIF
relacionada com o envelhecimento e refletir sobre as possibilidades de sua utilização no cuidado
ao idoso, principalmente no que tange a funcionalidade e mobilidade dos idosos. Metodologia:
Trata-se de um estudo de revisão de literatura utilizando as palavras-chave: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, Idoso Resultados: A CIF pode ser um instrumento relevante no cuidado aos idosos, pois possibilita a análise da funcionalidade e mobilidade,
através dos fatores físicos, mentais, sociais e ambientais. O seu modelo biopsicossocial permite
avaliar o idoso na sua integralidade e ainda possibilita a implantação do cuidado interdisciplinar
de forma a contemplar as necessidades e a adaptação do idoso às condições de vida impostas
pela idade. Uma estratégia de ampliação do uso da CIF é a utilização dos core set, que consistem
na seleção de itens essenciais para a descrição e qualificação da procura de situações de saúde
específicas. Na gerontologia, as principais dificuldades, como risco de quedas, podem ser cadastradas utilizando o uso da CIF. Conclusão: O estudo e uso adequado da CIF possibilita novos
olhares em relação à saúde e pode nortear política públicas, contribuir na elaboração de ações de
saúde, ambientais e em especial na gerontologia.
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ST 05. Educação e Território

Proponentes: Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Andrea Cecilia Moreno

Ementa: Esta sessão temática tem como propósito refletir sobre as relações que se estabelecem
entre Educação e Território: políticas públicas da educação local (tendo como referência o global),
processos de exclusão e inclusão educacional, relações educativas em espaços escolares e não
escolares, relação entre educação e migração, projetos e programas educacionais, educação do
campo, educação e movimentos sociais, gestão educacional e análise de fenômenos diversos que
desafiam gestores e pesquisadores do campo da educação em suas articulações com o território
(analfabetismo, alfabetismo, infância, juventude, acesso e permanência na escola, empoderamento de pessoas e grupos, relações étnicas, raciais, geracionais e de gênero, resultados de avaliações sistêmicas).
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Impacto causado pela pandemia
por Covid-19 na escola em espaço
destinado ao aprisionamento: um
relato de experiência
Adeilson Jorge da Silva, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pandemia, professores, tecnologias, pet prisional
Introdução: Este trabalho aborda o impacto gerado pela pandemia por Covid-19 no processo educativo dos indivíduos privados de liberdade que também são privados do acesso às tecnologias.
Objetivo: Discutir as dificuldades do trabalho de professores na EJA no contexto do aprisionamento após a adoção do ensino remoto bem como as dificuldades dos alunos quanto ao uso de
material apostilado. Metodologia: Este é um estudo qualitativo baseado em relato de experiência
profissional sendo do tipo descritivo que reflete a respeito da docência no processo educativo
prisional. Resultados: Com estudantes sem acesso a computadores e internet seria impossível,
durante a pandemia, prosseguir com a educação na prisão. Constata-se outros problemas como
falta de afinidade de professores com o uso de tecnologias, falta de estrutura por parte do Estado
para planejar e adequar o ensino remoto nas escolas destinadas a pessoas privadas de liberdade. Nestes tempos instituiu-se o Plano de Ensino Tutorado (PET) por determinação da Secretaria
de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE MG) e, na realidade do aprisionamento, este é
produzido por professores e avaliado pelos especialistas sendo após distribuído aos alunos e
avaliado após seu retorno. Conclusão: Portanto, para alunos e professores, o PET é uma importante ferramenta, mas, não tem possibilitado a efetivação da educação com qualidade. Não existe
disponibilidade de recursos do Estado para os professores realizarem seu trabalho, o que torna
ainda mais precário o processo restando somente a estes a busca por novos saberes e obtenção
de condições básicas para seu exercício quase sem nenhum suporte. Por fim, constata-se que a
docência de EJA nas prisões requer do Estado medidas urgentes para não expor a qualidade da
educação a maiores riscos.
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Inclusão educacional e ensino
remoto: a atuação do Espaço A3
da Univale no apoio a estudantes
autistas e com TDAH
Adelice Jaqueline Bicalho, Edmarcius Carvalho Novaes, Sara Edwirgens Barros Silva, Viviane
Carvalho Fernandes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: inclusão educacional, ensino remoto, espaço a3, acessibilidade no ensino superior, autismo e tdah
Introdução: Em 2020, a pandemia da Covid-19 trouxe desafios para os processos educativos. Foi
necessário ressignificar práticas e metodologias, com o uso de aulas remotas e ambientes virtuais
de aprendizagem. Tais mudanças refletiram no aumento das demandas de estudantes, sobretudo
autistas e com TDAH, por atendimento especializado no Espaço A3 da Univale. Objetivo: Identificar dificuldades enfrentadas por estudantes com autismo e TDAH no contexto das aulas remotas
e as ações para a inclusão educacional adotadas pela Universidade. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa quantiqualitativa, de análise documental, a partir dos registros de atendimentos e
intervenções realizados em 2020 pelo Serviço de Apoio à Educação Inclusiva do Espaço A3. Resultados: Os dados indicam um aumento de atendimentos pelo Espaço A3, em torno de 76% no
Campus I, e de 79% no Campus II da Universidade. Ao considerar peculiaridades de estudantes
autistas e TDAH, percebe-se que as dificuldades do público analisado se referem à dificuldade de
gestão do tempo e das atividades, de manutenção do foco nas aulas virtuais e de estabelecer novas rotinas de estudo para assimilação do conteúdo. A produção de vídeos sobre rotina de estudo,
gestão e dilação do tempo para postar atividades, foram outros recursos adotados para o sucesso
acadêmico do referido público neste novo contexto Conclusão: O Serviço de Apoio à Educação
Inclusiva do Espaço A3 foi relevante no acolhimento dos estudantes com autismo e TDAH, uma
vez que atuou intervindo com a realização de reuniões com estudantes, familiares e, sobretudo,
com docentes para orientá-los sobre as adaptações pedagógicas necessárias.
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Tensões para ingresso de
jovens de escolas públicas às
universidades brasileiras no
contexto pandêmico
Andrea Cecilia Moreno, Karla Nascimento de Almeida, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ensino médio, universidade, tecnologias digitais, pandemia
Introdução: Com a suspensão das aulas presenciais pelo MEC, em 17 de março de 2020, diversas normativas direcionaram o ensino público e privado em todas as etapas e níveis para o ensino
remoto, com a substituição das aulas presenciais por aulas mediadas por tecnologias digitais.
Objetivo: Refletir sobre as tensões vivenciadas por jovens do ensino médio da escola pública
no acesso às tecnologias para o ensino remoto e seus impactos no ingresso às universidades
brasileiras via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no contexto pandêmico. Metodologia:
Adotou-se como metodologia a revisão documental de portarias, resoluções e pareceres emitidos
pelos órgãos educacionais, bem como de notícias veiculadas pelos principais jornais do país.
Resultados: Os resultados apontam tensões vividas pelos jovens da escola pública: a descontinuidade dos estudos, os diferentes graus de acesso à internet pelos estudantes da escola pública, cerceando fortemente a entrada e utilização dos recursos disponibilizados via plataformas de
estudos com interações síncronas e assíncronas, a manutenção do ENEM e a abstenção recorde
de participação dos jovens inscritos tanto na prova impressa quanto na digital. Conclusão: Diante
dessas desigualdades de oferta educacional e das reviravoltas e polêmicas em torno do ENEM,
soma-se ainda os problemas ligados ao próprio contexto de pandemia que agravou as condições
socioemocionais dos estudantes por terem que decidir fazer ou não a prova em datas em que o
Brasil apresentava os maiores índices de infecção e mortes. Conclui-se, portanto, que essas tensões são marcadas pelas diferentes condições socioeconômicas de acesso e conectividade à internet no ensino remoto, o que aprofunda as desigualdades já existentes entre a educação pública
e privada impactando também no ingresso desses jovens no ensino superior.
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As contribuições de Paulo
Freire para uma educação
transformadora: uma revisão da
obra Pedagogia da Autonomia
Andressa Cristina Candido Reis, Karla Nascimento de Almeida, Luiza Souza Freitas, Elizabete
Aparecida de Carvalho, Valdicelio Martins dos Santos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Paulo Freire, educação, autonomia, liberdade, criticidade
Introdução: A obra, Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, foi lançada em 1996, retomando
muitas ideias e conceitos já trabalhados em outras publicações do educador Paulo Freire, e reforça seu posicionamento a respeito da escola progressista e democrática, além de trazer diversas
críticas ao modelo educacional da Educação bancária em que o professor deposita conhecimento
no aluno sem a preocupação de despertar nele a criticidade. Objetivo: Destacar a importância da
obra Pedagogia da Autonomia como contribuição fundamental na perspectiva de uma educação
transformadora. Metodologia: Trata-se de um trabalho de cunho qualitativo a partir da pesquisa
bibliográfica, em diálogo com as vivências na disciplina de Didática, no curso de Pedagogia na
Universidade Vale do Rio Doce. Resultados: A partir da análise da obra tem-se nítido que o papel
exercido pelo professor passa pelo diálogo, pela reflexão e pela criticidade, considerando que o
estudante tem um papel ativo ao longo do processo de ensinar e aprender. Outrossim delineia
que o(a) professor(a), também, se encontra em uma posição de aprendiz, sua prática precisa ser
pautada na amorosidade, na valorização do conhecimento prévio do estudante, no respeito à sua
autonomia, compreendendo que a educação é um ato político. Conclusão: Conclui-se, portanto,
que cabe aos profissionais da Educação, no exercício de ensinar, desenvolver a humildade, criticidade, reflexão e reconhecimento da identidade cultural do educando, inspirando-se nas ideias
progressistas e democráticas de Freire, para o êxito do ato de educar. Como professora em formação, ressalto a importância de estudar a obra de Freire, compreendê-la e incorporá-la em nossas
práticas docentes, reconhecendo, assim, a relevância do pensamento freireano para a educação.
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Universidade Vale do Rio Doce

Educação Básica: Estudo
documental sobre a Inclusão de
alunos deficientes no contexto da
Covid-19
Edmara Carvalho Novaes, Ianna Patricia Inacia Faria, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação básica, covid-19, inclusão
Introdução: A educação escolar vivencia desde 2020 desafios em função da pandemia da Covid
-19. Escola, estudantes e pais precisaram se adaptar na modalidade do ensino remoto. Em meio
a esses desafios preocupa-nos a inclusão de alunos deficientes da educação básica. Objetivo:
Verificar nos instrumentos legais, expedidos pelas redes municipal de Governador Valadares e
estadual de Minas Gerais, as orientações sobre a inclusão de alunos deficientes no atual contexto
pandêmico. Metodologia: Pesquisa qualitativa, de base documental das legislações das redes
municipal de Governador Valadares e estadual de Minas Gerais sobre a inclusão. Resultados: Na
análise da legislação identificou-se que a rede estadual, disponibilizou para alunos deficientes Planos de Estudos Tutorados adaptados, em braille e vídeo-aulas com tradução em Libras, no espaço
“Se Liga na Libras”, na plataforma da rede estadual, bem como adaptações desse material feito
pelos docentes do atendimento especializado e salas de recursos, de maneira remota. Na rede
municipal não foi possível localizar legislação específica para esses alunos, mas identificamos
vídeo-aulas transmitidas pela Secretaria, em TV aberta e na plataforma própria, apresentando a
tradução e interpretação em Libras, e o atendimento on-line pela equipe multidisciplinar do Centro
de Referência e Apoio a Educação Inclusiva. Conclusão: No período de pandemia as dificuldades
referentes à inclusão se acentuaram já que no ensino remoto, as interações sociais entre docentes
e discentes foram afetadas pelo distanciamento social e fechamento das escolas. Constata-se que
houve uma preocupação das redes de ensino de ofertar um ensino inclusivo ao orientar a confecção de adaptações dos materiais e as traduções e interpretações em Libras para os estudantes.
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Universidade Vale do Rio Doce

Gestão universitária e
acolhimento estudantil: relato
de experiência da elaboração do
Plano Institucional de Inclusão e
Acessibilidade da Univale
Edmarcius Carvalho Novaes, Adriana de Oliveira Leite Coelho, Lissandra Lopes Coelho Rocha,
Viviane Carvalho Fernandes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: gestão universitária, acolhimento estudantil, plano institucional de inclusão e
acessibilidade, espaço a3, Univale
Introdução: A pauta da inclusão e da diversidade encontram-se nos documentos normativos da
Univale: Plano de Desenvolvimento Institucional e Regimento Interno. Cabe à gestão universitária, ao executar as políticas de Ensino Superior, organizar ações internas para o acolhimento
estudantil, tendo a Universidade como referência ser instituição educacional, inovadora, comunitária e inclusiva. Objetivo: Relatar a experiência de produção do Plano Institucional de Inclusão e
Acessibilidade da Univale (2019-2023), com vistas ao acolhimento estudantil. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de elaboração de documento norteador da gestão universitária.
Resultados: A Univale possui o setor Espaço A3 – Apoio ao Aluno, responsável por executar as
decisões institucionais para o pleno cumprimento das normativas legais direcionadas a todos os
alunos, em especial ao público com deficiência e às demais condições biopsicossociais, visando
a inclusão social e cidadã durante todo o processo de ensino e aprendizagem. O documento em
tela garante a inclusão e acessibilidade universitária aos estudantes, com ações planejadas em
curto, médio e longo prazo, em suas dimensões de acessibilidade física, metodológicas e atitudinais, por meio de serviços de apoio à educação inclusiva, apoio pedagógico e apoio psicológico,
além de programas de monitoria e aprimoramento, e ações de conscientização promovidas pelo
Espaço A3. Conclusão: A experiência da produção de documento norteador das políticas de inclusão e acessibilidade institucional resultou na organização de um panorama técnico, orientador
das ações gestoras, com o intuito de garantir a convivência universitária entre os estudantes de
forma acolhedora, promovendo um ambiente sadio, com respeito às diferenças e com o estimulo
ao protagonismo discente.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

117

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Linguagem e corporeidade: um
relato de experiência durante
um estágio supervisionado na
modalidade do ensino remoto
Fabiana Ernesto de Carvalho Silva, Karla Nascimento de Almeida, Valdicelio Martins dos Santos,
Dilemara de Pinho Damasceno Sellos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: estágio, linguagem, corporeidade, tecnologias digitais, ensino remoto
Introdução: O estágio sobre Linguagem e Corporeidade faz parte da matriz curricular do curso
de Pedagogia Univale e fora realizado em 2020. Devido à pandemia do COVID-19, as aulas presenciais foram suspensas e as observações e práticas aconteceram com o uso de plataformas
virtuais junto à uma turma de primeiro ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede privada
em Governador Valadares - MG. Objetivo: Relatar as experiências obtidas durante a realização
do estágio por meio de aulas remotas. Metodologia: Trata-se de trabalho qualitativo com revisão
bibliográfica em diálogo com relato de experiência vivenciada no estágio em plataformas virtuais.
Resultados: Notou-se novas maneiras de lidar com as tecnologias, tanto por professores quanto
por crianças, que por sua vez criaram novas estratégias para desenvolver sua corporeidade. Diante dessa nova condição, evidenciou-se nos estudantes uma grande movimentação desses corpos
de diferentes maneiras, ora demonstrando agitação e alegria, ora expressando cansaço, desânimo, tristeza ou um corpo estático. Quanto à professora, em suas múltiplas funções, percebeu-se
o superesforço em adaptar-se às tecnologias e realizar diferentes métodos significativos para o
processo de ensino aprendizagem das crianças, como jogos virtuais, games, brincadeiras com
o corpo, tudo que pudesse despertar o interesse das crianças. Conclusão: Concluímos que os
desafios colocados pelo ensino remoto são grandes, contudo é possível estabelecer diálogo entre
corpo e mente considerando as especificidades de cada grupo de crianças e ampliando olhares
sobre a linguagem e corporeidade como expressões humanas que se manifestam por meio de
sensações, sentimentos e emoções, essenciais ao desenvolvimento integral das crianças.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

118

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Analfabetismo, gênero e raça em
Governador Valadares/MG em
2010
Fellipe Pereira Mourao, Marileny Boechat Frauches (Orientador), Leonardo Oliveira Leão e Silva
(Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: analfabetismo, desigualdade, educação
Introdução: O analfabetismo é um problema social no Brasil e na América Latina. Apesar dos
avanços educacionais nas últimas décadas, o Brasil ainda enfrenta dificuldades no combate ao
analfabetismo. Quando estudado a fundo, o analfabetismo ainda apresenta desigualdades relacionadas principalmente a raça. Governador Valadares/MG apesar de ser referência educacional
na região, ainda apresenta problemas relacionados ao analfabetismo. Objetivo: Descrever a taxa
de analfabetismo, segundo as variáveis gênero e raça na cidade de Governador Valadares/MG
no ano de 2010. Metodologia: Estudo observacional, descritivo, com abordagem quantitativa. Os
dados sobre analfabetismo, considerando gênero e raça foram obtidos de informações inseridas
no banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. As análises das
variáveis foram expressas por meio de estatística descritiva, com os resultados apresentados por
meio de frequência relativa. Resultados: Quando verificada a taxa de analfabetismo em relação a
raça/cor observou-se uma maior ocorrência na raça negra (11,6%) em relação as demais. Houve
uma ligeira diferença entre o sexo feminino (12,2%) em relação ao masculino (11,1%). Quanto ao
gênero, observou-se uma taxa de analfabetismo de 7,2, sendo um pouco mais evidente no sexo
feminino. Conclusão: Apesar dos avanços na educação nas últimas décadas no Brasil, ainda
existe um grande número de analfabetos na cidade de Governador Valadares/MG. Esse problema
deve ser enfrentado através de políticas públicas que analisem as diferenças culturais, raciais e
socioeconômicas de cada comunidade.
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Etnomatemática e Território:
revisão sistemática de literatura
Ianna Patricia Inacia Faria, Edmara Carvalho Novaes, Renata Bernardes Faria Campos (Orientador), Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: etnomatemática, território, matemática escolar
Introdução: Estudos utilizando conceitualmente o termo etnomatemática surgiram na década de
1970 no campo da Educação Matemática com o objetivo de mostrar que diferentes culturas produzem diferentes matemáticas. Com o surgimento dessa abordagem teórica foi possível compreender que a matemática ocupa um lugar importante nas práticas sociais, escolares e não escolares e
tem uma história, se correlaciona com as culturas e com os territórios. Objetivo: Verificar o que foi
publicado sobre etnomatemática e território nos últimos dez anos, em artigos acadêmicos. Metodologia: Revisão bibliográfica sistemática, realizada no portal de periódicos da CAPES, utilizando-se
como termos de busca “etnomatemática” e “território”, com filtros em artigos revisados por pares,
no período de 2010 a 2020, em Língua Portuguesa. Resultados: A busca resultou em 34 artigos
que foram considerados para a análise. Esses artigos se concentram na matemática escolar, na
Educação Básica, e apontam as dificuldades em matemática relacionadas aos aspectos culturais.
Um artigo analisado discute gênero e etnomatemática e destaca a necessidade de se agregar o
debate de gênero ao campo da educação matemática. Os artigos destacam que a etnomatemática
viabiliza a conexão entre a matemática escolar e o cotidiano, reconhecendo as diferentes práticas
matemáticas presentes nos territórios, para além da escola. Conclusão: Verifica-se a importância
da etnomatemática no processo ensino-aprendizagem, pois é no território que os sujeitos constroem as subjetividades com base no cotidiano. É fundamental levar em consideração as questões
políticas, religiosas, culturais, educacionais e territoriais, no ensino de matemática.
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Universidade Vale do Rio Doce

Terapia do riso: aprenda a rir de si
mesmo
Ivone Engelmann
Palavras-chave: risos, bom humor, autoconfiança, autoestima, motivação
Introdução: O riso e o bom humor tem sido o centro de inúmeros estudos, discussões e pesquisas demonstrando a sua importância para viver uma vida mais aprazível, gerando uma boa saúde
psicomental de cada ser humano. O ato de rir é uma capacidade que nem todos possuem e que,
por falta dessa capacidade, muitos entram em um estado depressivo e até aniquilador pelo grande
estresse gerado em seu dia a dia. Objetivo: Resgatar e trabalhar a autoestima por meio do riso
como terapia. Metodologia: Pautou-se em um levantamento bibliográfico, com revisão em literaturas e artigos científicos, utilizando sites acadêmicos e livros de autores renomados que abordam
a temática proposta e suas correlações Resultados: Ao observar as atitudes de um determinado
grupo de alunos, da Educação de Jovens e Adultos, desmotivados e com pouco ânimo em sala de
aula, houve a necessidade de se buscar novas e atrativas ferramentas pedagógicas para envolvê-los, motivá-los e conduzi-los a um melhor desempenho, através da “terapia do riso”, construindo
e/ou reconstruindo, assim, a sua autonomia e autoconfiança, possibilitando-lhe uma postura mais
confiante para o enfrentamento e posicionamento frente as dificuldades encontradas, tanto na
sua vida cotidiana, quanto em sociedade, superando-as, tendo uma visão mais apurada de mundo. Conclusão: As contribuições observadas, a partir deste estudo, foram: autoconhecimento,
autoconfiança, autoestima e uma melhora significativa da aprendizagem, pois se desenvolveu a
habilidade do “aprender a aprender”, por meio da escuta e da prática da dialogicidade, em que o
indivíduo executará a própria capacidade de achar motivação em transformar algumas situações
difíceis de sua própria vida em motivo de riso e bom humor, ou seja, aprende a “rir de si mesmo” e
também, respeitosamente, do outro, compreendendo a dádiva da vida.
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Metodologias de Ensino: a
alfabetização na Educação de
Jovens e Adultos
José Alex Trajano dos Santos
Palavras-chave: metodologias de ensino, abordagem freireana, alfabetização, educação de jovens e adultos, campanhas educacionais
Introdução: As Metodologias de Ensino no decorrer do tempo foram se constituindo a partir das
necessidades de educandos e educadores, a fim de contribuir para o êxito da prática pedagógica,
concomitante com o processo ensino-aprendizagem, enriquecendo a práxis pedagógica. Evidenciamos as Metodologias de Ensino nas concepções: Tradicional, Escolanovista, Crítica da Educação, Tecnicista, Histórico-Dialética que auxiliam e orientam, tanto educador, quanto educando, no processo de escolarização. Objetivo: Tem como objetivo, conceitualizar as Metodologias
adotadas para Alfabetização de Jovens e Adultos realizadas no Brasil e os saberes cotidianos e
escolares atinentes aos educandos que frequentam essa modalidade de ensino. Metodologia: A
Metodologia utilizada pautou-se em uma revisão bibliográfica sistemática, composta de diversos
expedientes científicos, como artigos, leis e livros de pesquisadores renomados da área pesquisada e estudada e suas correlações. Resultados: Por sua vez, a Abordagem Freireana tem
notável destaque no campo da Alfabetização de Jovens e Adultos auxiliando-os no processo de
ensinar-aprender, em que se valoriza a bagagem cultural, social e econômica de cada indivíduo,
considerando-o como “homem fazedor de cultura”, que seja capaz de realizar uma leitura crítica
de mundo, que precede a leitura da palavra. Conclusão: A alfabetização como processo primordial e essencial que viabiliza o ato e exercício da cidadania, só é possível por meio de uma prática
dialogística e conscientizadora, político-reflexiva-ética, que possibilite ao sujeito-protagonista de
sua aprendizagem, a construção do próprio eu tendo como coadjuvante o outrem, e, em união,
partilharem os seus saberes e formularem novos conhecimentos frente o mundo que os rodeia.
Não existe uma receita certa para se ensinar e/ou aprender.
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Universidade Vale do Rio Doce

Mentoria de resumos científicos:
atividade colaborativa entre
egressas e estudantes do curso
de pedagogia Univale
Karla Nascimento de Almeida, Wildma Mesquita Silva, Luiza Souza Freitas, Valdicelio Martins dos
Santos, Elizabete Aparecida de Carvalho
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: práticas de pesquisa, resumo científico, pedagogia, mentoria
Introdução: Durante a disciplina Práticas de Pesquisa I, realizada no 5º período do Curso de
Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, a elaboração de resumos científicos é
uma atividade prática supervisionada que propicia às estudantes o exercício da escrita acadêmica.
Objetivo: Relatar as práticas de produção colaborativa de resumos científicos de estudantes de
Pedagogia com a mentoria de egressas do curso e do mestrado em Gestão Integrada do Território- GIT/UNIVALE. Metodologia: Adotou-se a abordagem qualitativa do tipo relato de experiência.
Resultados: A produção de 11 resumos científicos com a participação de egressas do curso de
Pedagogia e do mestrado GIT, com maior experiência de pesquisa e escrita acadêmica, qualificou
os trabalhos propostos pelas estudantes. Em mentoria individual pelo Google Meet, estudantes e
egressas ajustaram o resumo inicialmente produzido na disciplina. As observações para melhoria
do trabalho foram feitas em documento colaborativo por meio do Google Documentos, para finalização do texto junto a professora da disciplina e professores do curso cujas temáticas fazem parte
de suas linhas de pesquisa. A avaliação das estudantes é de que a mentoria foi fundamental para
a proposta, embora a produção do texto em colaboração com 3 autores, na perspectiva remota, foi
apontada como desafios. Conclusão: Conclui-se que a mentoria mostrou-se uma prática inovadora para o curso e exitosa devido a produção de resumos científicos na perspectiva colaborativa,
com integração de estudantes e egressas, com atendimento personalizado às demandas de cada
estudante, impactando na qualidade da produção a ser inscrita na 19ª edição do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE.
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Marketing e território no ensino
superior
Leandro Xavier Timoteo, Renata Bernardes Faria Campos, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Alexandre Pimenta Batista Pereira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: marketing, território, ensino superior
Introdução: Utilizando o marketing com uma abordagem territorial é possível construir e divulgar
a marca de uma instituição de ensino, identificando desejos e necessidades de potenciais estudantes e desenvolvendo produtos e serviços melhores para atender às demandas. Objetivo:
Mapear a produção bibliográfica nos últimos dez anos sobre marketing e território no ensino superior. Metodologia: Revisão bibliográfica sistemática realizada no portal de periódicos da Capes.
Foram considerados artigos revisados por pares, publicados nos últimos 10 anos na língua portuguesa, que continham os termos Marketing AND território AND “Ensino Superior”. Resultados:
Foram encontrados 66 artigos e 22 foram selecionados para revisão sistemática, os demais não
possuíam relação direta com a busca, pois não abordavam diretamente os temas relacionados a
marketing, território e ensino superior. Conclusão: Os aspectos mais frequentes abordados nos
artigos analisados foram a empregabilidade, a ação social, as ferramentas de ensino à distância, a
interdisciplinaridade e a inovação como estratégias de marketing. O uso das redes sociais também
foi citado como uma importante ferramenta para a disseminação de conhecimento e divulgação
dos trabalhos das instituições de ensino em diferentes regiões. Embora os trabalhos tenham sido
realizados sob o recorte de um território, a abordagem territorial, na maioria dos casos, foi utilizada
apenas para a delimitação da área de estudo, sem que fosse realizada uma correlação mais profunda entre a realidade do território e a pesquisa.
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Adoção de conceitos dos estudos
territoriais para a discussão
da inclusão de pessoas com
deficiência no ensino superior
Lidiane Pires dos Santos Ribeiro de Almeida, Maria Gabriela Parenti Bicalho (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: inclusão, ensino superior, territorialidade
Introdução: A inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior é reconhecida como um
desafio, e os estudos observam a existência de barreiras que comprometem a acessibilidade,
classificadas como arquitetônicas, comunicacionais, pedagógicas e atitudinais. Os estudos territoriais são adotados em discussões interdisciplinares com a educação, aprimorando as possibilidades de análise dos fenômenos educacionais. Objetivo: Analisar possibilidades de adoção
dos estudos territoriais na perspectiva de Robert Sack para discussão da inclusão de pessoas
com deficiência no ensino superior. Metodologia: Revisão bibliográfica, com análise de artigos
publicados na base SciELO entre 2015 e 2020 relativos à inclusão de pessoas com deficiência no
ensino superior e da obra de Robert Sack. Resultados: Os artigos sobre a inclusão de pessoas
com deficiência no ensino superior descrevem as dificuldades enfrentadas por esses estudantes,
bem como as estratégias que desenvolvem para superá-las. Para Sack, o território é produto de
relações e a territorialidade é socialmente construída através das vivências e relações de poder
no território. Esses conceitos permitem analisar a inclusão de pessoas com deficiência no ensino
superior como movimentos de territorialidade, por meio dos quais os estudantes constroem seus
processos de inclusão e enfrentam as barreiras que dificultam seu acesso. A abordagem de Sack
permite também visualizar as instituições do ensino superior como territórios influenciados pelas
interações oriundas dos processos de inclusão. Conclusão: Os conceitos territoriais na concepção de Sack permitem uma perspectiva profícua de análise das vivências dos estudantes com
deficiência no ensino superior.
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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 privada de liberdade, sistema prisional, eja, leitura literária
Introdução: Por muito tempo a arte foi concebida como algo utilitário e a literatura tinha por objetivo ensinar ou fazer aprender algo. No entanto, ela não é apenas utilitária, de modo que é preciso
assumir a fruição que proporciona. Por esses e outros motivos, Candido (1995) a entende como
um direito inegável do cidadão. É sob esse aspecto que se firma o problema de pesquisa deste
estudo – como se estabelece a relação entre a leitura literária e a mulher em situação de cárcere.
Pretendo, na verdade, observar se o processo de leitura literária no ambiente prisional pode proporcionar à mulher encarcerada o alcance de um letramento literário, ou seja, se o processo de
apropriação da literatura, enquanto linguagem, se constitui. Objetivo: Analisar as relações estabelecidas entre a leitura literária e as mulheres que cumprem pena privativa de liberdade na APAC
feminina de Governador Valadares. Metodologia: Através de análise qualitativa, esta proposta
de estudo foi realizada por meio de questionário e de sequências didáticas de textos literários,
desenvolvidos com os sujeitos de pesquisa. A partir disso, verifiquei como se relaciona a mulher
encarcerada e o texto literário e analisei até que ponto a mulher presa se engaja e se envolve com
a leitura literária. Participaram da pesquisa 16 recuperandas da APAC que cumprem pena em
regime fechado. Resultados: As mulheres pesquisadas são, em sua maioria, negras ou pardas,
com baixa escolaridade, mães, provedoras (até entrarem no sistema prisional) e que almejam uma
vida digna depois de cumprida a pena, tendo a leitura e a retomada dos estudos como ferramenta
auxiliar para sua reinserção social. Conclusão: A relação das pesquisadas com a leitura literária
na prisão é cotidiana. Elas leem para diminuir a pena, além da motivação pelo prazer, evasão e
conhecimento proporcionados pelo texto.
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O ensino de ciências da natureza
nos anos iniciais do ensino
fundamental
Luciano Nazareth Silva, Ana Paula Campos Fernandes, Allisson Roberto Isidorio
Palavras-chave: ciências naturais, ensino-aprendizagem, prática do professor
Introdução: O ensino de Ciências Naturais nas primeiras séries do ensino fundamental é de suma
importância para que as crianças possam compreender, explicar e intervir no mundo em que vivem
por meio da aplicação dos conhecimentos científicos nas várias esferas da vida humana, conforme
previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Assim torna-se uma disciplina essencial
para promover a formação integral do cidadão, como um ser atuante, pensante, e corresponsável pelos destinos da sociedade. Objetivo: Compreender o processo de ensino da disciplina de
Ciências da Natureza nos anos iniciais do ensino fundamental. Metodologia: O estudo trata-se
de revisão bibliográfica e pesquisa de campo com aplicação de questionário a professores dos
anos iniciais do ensino fundamental em uma escola pública. Resultados: Os principais achados
demonstraram que 85% dos professores não usam aulas expositivas e experiências práticas durante as aulas de ciências. Ao serem questionados sobre os motivos, alegaram falta de material
e preparo para ministrar aulas desse tipo. Além disso, foi evidenciado que apenas 5% dos professores abordam os conteúdos da disciplina de forma transversal. Tais resultados expressam
uma fragilidade acerca do ensino/aprendizagem da disciplina, pois a formação interdisciplinar,
participativa, comunitária, criativa e valorizadora da ação, auxilia na formação da cidadania da
criança. Conclusão: Torna-se necessário que o processo de ensino/aprendizagem de ciências
da natureza nos anos iniciais seja realizado de forma efetiva para que o indivíduo realize leituras
críticas de seu entorno social e, consequentemente, gerem transformações sociais. Para que isto
aconteça, sugere-se reformulação no processo formação de professores além de investimentos
em materiais para realização de aulas práticas.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

127

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Ensino da Deontologia médica
on-line: simulação de sindicância
ética virtual
Rosimara Moraes Bonfim
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ética médica, educação á distância, aprendizagem baseada em problemas
Introdução: O ensino on-line tornou-se uma necessidade em virtude da Pandemia COVID 19.
No ensino da deontologia médica, disciplina teórica sobre direitos e deveres profissionais, temos
desafios para tornar o aprendizado mais fácil e ao mesmo tempo agradável aos alunos do primeiro
período de medicina. Objetivo: Descrever experiência exitosa na utilização de um caso divulgado
pela mídia, aplicando os conceitos de admissibilidade em provável infração ao código de ética médica, passível de sindicância pelo Conselho Regional de Medicina. Metodologia: Trata-se de estudo de caso divulgado na mídia, através de debate em sala de aula virtual do Google classroom.
Apresentado vídeo do Youtube com reportagem abordando o caso de um médico influenciador
digital que em viagem internacional, filmou e divulgou brincadeira de duplo sentido com vendedora
muçulmana. Esta não entendeu o ocorrido e o médico foi preso como assédio sexual, conforme
legislação do país. A turma foi dividida em dois grupos, um favorável ao inicio da sindicância por
ser rede social profissional médica e não privada. O outro grupo traria argumentos contra, por se
tratar de viagem de férias do médico. Resultados: Os grupos elaboraram os conceitos de valores,
moral, ética profissional e leis. Foram também apresentados aspectos da chamada “sociedade
líquida” na qual o espaço virtual pode ser analisado, bem como suas relações com valores religiosos, morais e éticos profissionais dos médicos, e suas repercussões. Conclusão: Os alunos
vivenciaram situações de aplicação da ética médica e responsabilidade profissional nas relações
virtuais e pessoais. Houve grande interesse e discussões dos conceitos apresentados desde a
primeira aula.
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Ensino Superior em tempos
de pandemia: atendimento
multidisciplinar na inclusão de
estudantes com dificuldades de
aprendizagens
Sara Edwirgens Barros Silva, André Rodrigues Santos, Adelice Jaqueline Bicalho, Edmarcius Carvalho Novaes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ensino superior, pandemia, atendimento multidisciplinar, inclusão, dificuldades
de aprendizagem
Introdução: O ensino remoto em tempos de pandemia trouxe desafios no auxílio aos estudantes
com dificuldades de aprendizagem no Ensino Superior. Muitas demandas surgiram, e outras se
intensificaram, em função das peculiaridades discentes e das próprias aulas e atividades em ambientes virtuais. Objetivo: Refletir sobre a contribuição de equipes multidisciplinares, compostas
por neuropsicopedagogos, psicólogos, pedagogos, professores e especialistas em ensino superior, no trabalho de inserção e mediação de estudantes com dificuldades de aprendizagem no
Ensino Superior, pautados na perspectiva da inclusão. Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa, a partir de revisões bibliográfica na plataforma Scielo, e documental (legislações nacionais),
que refletem sobre a temática. Resultados: Constatou-se que ainda há poucos escritos sobre os
reflexos da pandemia no ensino remoto para estudantes com dificuldades de aprendizagem, no
Ensino Superior. Porém, há trabalhos importantes que nos auxiliam a tecer uma rede reflexiva
no desafio de incluir os estudantes com dificuldades de aprendizagem, nas atividades das aulas
remotas, principalmente com intervenção de uma equipe multiprofissional. Conclusão: Há barreiras existentes no Ensino Superior principalmente neste período de pandemia, devido as práticas
de ensino serem remotas, o que exige mais foco e disciplina de estudantes com dificuldades de
aprendizagem. O trabalho de equipe multidisciplinar torna-se salutar, pois direciona um olhar diferenciado sobre as potencialidades destes estudantes, contribuindo significamente para sucessos
em seus processos de ensino e aprendizagem.
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Apoio psicológico universitário
e pandemia: uma análise do
atendimento realizado pelo
Espaço A3 da Univale em 2020
Sara Edwirgens Barros Silva, Adriana Mara Pimentel Maia Portugal, Edmarcius Carvalho Novaes,
Viviane Carvalho Fernandes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: inclusão universitária, ensino remoto, Espaço A3, serviço de apoio psicológico,
pandemia
Introdução: Em 2020 a Organização Mundial de Saúde classificou a contaminação pelo vírus
Sars-Cov-2 como pandemia mundial, orientando práticas de uso de máscaras, higienização de
mãos e distanciamento social. Assim, suspendeu-se as aulas presenciais na Univale e adotou-se
o sistema remoto, também utilizado para atender estudantes que procuraram por apoio psicológico no Espaço A3 – Apoio ao Aluno. Objetivo: Identificar o impacto da pandemia nas demandas
de atendimentos realizados pelo Serviço de Apoio Psicológico da Univale. Metodologia: Trata-se
de análise qualitativa e quantitativa, a partir das demandas registradas no setor entre 2019-2020.
Resultados: Ao comparar os dados de atendimentos institucionais no referido período, percebe-se aumento significativo em 2020. No campus I, em 2019 aconteceram 101 atendimentos, com
destaque para transtornos de ansiedade generalizada (TAG) e depressão (2,9%). Já em 2020, teve-se 134 atendimentos, e aumento de 8% nos casos acima descritos. Já no Campus II, em 2019
aconteceram 112 atendimentos, com destaque para relacionamentos interpessoais, depressão e
ansiedade. Em 2020 foram 185 atendimentos, com destaque para fobia social, transtornos depressivos e ansiedade, automutilação, ideação e tentativas de suicídio. Conclusão: Conclui-se que o
contexto da pandemia impactou no aumento de atendimentos por apoio psicológico pelo Espaço
A3 em 2020. As intervenções efetuadas com o uso de tecnologias (contato telefônico, WhatsApp,
encontros virtuais pelo Google Meet) resultaram no acolhimento e bem-estar dos estudantes em
diversas situações de vida, evitando a evasão universitária por motivos de saúde mental. Ainda,
em casos específicos de tentativas de suicídio, a intervenção realizada foi exitosa, garantindo o
atendimento necessário aos estudantes.
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ST 06. Cadeias Produtivas
Agropecuárias

Proponentes: Maykon Dias Cezário, Janaína Gonçalves Gomes, Mariana de Souza Farias
Ementa: O Brasil é uma superpotência mundial na produção agropecuária e isso reflete em todos
os setores econômicos, na exportação e no PIB. Esta sessão temática tem como objetivo discutir
as diversas atividades ligadas à produção e comercialização de produtos da agricultura e pecuária, as tecnologias empregadas pelo setor agrícola e suas perspectivas de avanço, bem como a
troca de experiências entre o campo e a academia.
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Manejo de mosca-das-frutas em
citros
Igor Chisté Lage
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ceratitis capitata, anastrepha fraterculus, neosilba spp., manejo integrado de
pragas
Introdução: Atualmente, estima-se que de toda a produção mundial de frutas cerca de 1 bilhão de
dólares são perdidos todos os anos devido aos danos causados por moscas-das-frutas atraindo
a atenção para o tamanho do impacto econômico causado por estes insetos. Objetivo: Discorrer
sobre os principais métodos de controle de moscas-das-frutas que atacam citros. Metodologia:
Pesquisa qualitativa com método de revisão bibliográfica. Resultados: Das diversas espécies de
moscas-das-frutas, podem-se destacar três como as principais que atacam citros, sendo elas a
mosca do mediterrâneo Ceratitis capitata (Tephritidae), a mosca sul americana Anastrepha fraterculus (Tephritidae) e a mosca da mandioca Neosilba spp. (Lonchaeidae), todas da ordem Diptera.
O uso do manejo integrado de pragas através da associação de diversos métodos é o recomendado. Partindo do monitoramento através de amostragens periódicas, que podem ser feitas através
de armadilhas do tipo McPhail ou mesmo de armadilhas plásticas feitas artesanalmente, se define
a estratégia. Entre as práticas de controle utilizadas se encontram a destruição dos frutos contaminados e a utilização de armadilhas que auxiliam tanto na captura quanto para amostragem e
diminuição populacional das moscas. Pesquisas envolvendo a tecnologia de machos estéreis se
encontram em desenvolvimento no Brasil, já tendo disponível no mercado a Pupa estéril de macho
de Ceratitis capitata linhagem tsl, que se trata de um agente biológico de controle. Dos ingredientes ativos disponíveis no mercado para o controle químico podem-se citar: fosmete, malationa,
fenpropatrina cipermetrina, espinosade por exemplo. Conclusão: Existem diversos métodos de
controle que devem ser adotados de forma conjunta para maior sustentabilidade dos sistemas de
produção.
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Manejo integrado da formiga
saúva limão em cultivos de
espécies florestais
Laura Pereira Nascimento, Maykon Dias Cezário (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: atta sexdens rubropilosa, formicidas, gergelim
Introdução: O Brasil possui uma enorme vocação florestal, sendo referência mundial em cultivo
de eucalipto, estando entre os principais produtores de celulose, papel e painéis de madeira. Em
plantios florestais, os maiores prejuízos ocorridos nos dois primeiros anos de implantação, podendo causar a mortalidade das plantas, são o ataque de formigas Saúva Limão Atta sexdens rubropilosa (Hymenoptera: Formicidae). Objetivo: Descrever o programa de manejo integrado de pragas
(MIP) para a formiga saúva limão em cultivos de espécies florestais. Metodologia: Pesquisa qualitativa com método de revisão bibliográfica. Resultados: O conceito de manejo integrado de formigas cortadeiras deve envolver a diagnose e monitoramento como critério para controle. O sucesso
do manejo integrado de formigas cortadeiras começa com a eficiente extinção das colônias, antes
do preparo do solo em que se vai plantar. A utilização de matérias-primas vegetais como exemplo
o uso de folhas de mamona ou de gergelim, podem ser usados no controle alternativo desta praga, pois são prejudiciais ao fungo que a formiga utiliza para se alimentar, já existindo no mercado
produtos comerciais fabricados com base nessas plantas. Formicidas não químicos, à base de
rotenona (timbó), e outros produzidos com extratos naturais brasileiros e polpa de maçã também
podem ser uma fonte complementar de controle. Dos ingredientes ativos disponíveis no mercado
para o controle químico mais utilizados e com potencial para composição de iscas formicidas são
a Sulfluramida, Fipronil, Clorpirifós e Deltametrina. Conclusão: O controle eficiente, econômico e
ambientalmente sustentável da formiga saúva limão em cultivos de espécies florestais perpassa
pelo MIP.
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Projeto Integrador “Agrodesafio”
2021: Desmistificando o
Agronegócio
Luana da Silva Batista, Janaína Gonçalves Gomes, Maykon Dias Cezário, Mariana de Souza Farias, Marcos Gleidson Pereira Dos Santos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: empreendedorismo, curso superior de tecnologia em agronegócio, agronomia,
protagonismo acadêmico
Introdução: No cenário atual o Agronegócio apesar de ser protagonista com participação de 26,6%
no PIB brasileiro, acumulando um avanço recorde de 24,31% no ano de 2020, de acordo com
cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Esalq/USP, realizados em
parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, constantemente está configurado como vilão ambiental e social, desconsiderando-se todos os elos das cadeias produtivas que
oportunizam geração de emprego e renda, assim como garantindo segurança alimentar pautado
em responsabilidade social e ambiental. Objetivo: Desenvolver o protagonismo do aluno através
do empreendedorismo, oportunizando o desenvolvimento da criatividade e competitividade no setor agrícola, pautado na sustentabilidade ambiental, social e econômico e como direcionamento
um tema central relacionado aos mitos que são difundidos sobre o agronegócio. Metodologia: O
trabalho foi desenvolvido durante o primeiro semestre acadêmico de 2021, organizado em cinco
etapas em ambiente virtual, utilizou-se a metodologia lean startup ancorada no CANVAS, com
o qual é possível elaborar diagramas e consolidar o valor que a empresa tem para si e para os
clientes. Resultados: No dia 16 de junho de 2021 os grupos de estudantes apresentarão os produtos e/ou serviços que desenvolveram durante o semestre com auxílio de mentorias do Núcleo
Universitário de Empreendedorismo e corpo técnico de docentes em formato PITCH em ambiente
virtual e entrega do CANVAS do negócio via e-mail. Conclusão: A apresentação das ideias inovadoras proporcionará esclarecimentos para a comunidade sobre os diferentes elos das cadeias
produtivas, aproximando-a à realidade das práticas do agronegócio potencializando a valorização
do agronegócio e por consequência esclarecer os principais mitos e inverdades que cercam as
atividades
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Relevância dos pequenos
produtores rurais no Brasil
Maryanne Skarllett Ribeiro Rodrigues, Graziele Pereira dos Santos, Luana da Silva Freitas (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: agropecuária, pequenos produtores rurais, desenvolvimento econômico
Introdução: Cerca de 70% de todo alimento que abastece o mercado interno brasileiro vem de
pequenos produtores rurais, que mesmo possuindo poucas terras produzem alimentos essenciais
para o cotidiano dos brasileiros. Objetivo: Elucidar sobre como a agropecuária é um importante
pilar para a economia brasileira. Metodologia: Revisão de literatura, pesquisa de artigos e publicações em sites especializados. Resultados: Os pequenos produtores, normalmente formados
por famílias rurais, utilizam técnicas e mão de obra de seus membros familiares e alguns poucos
funcionários assalariados para desenvolverem suas atividades econômicas. Embora saibamos do
desenvolvimento da tecnologia e conhecimentos técnicos disponíveis para os produtores rurais, a
realidade desses pequenos produtores ainda é de pouco acesso a esta tecnologia. Desta forma,
percebe-se a necessidade de incentivos por parte do governo, uma vez que estes produtores contribuem significativamente para o abastecimento do mercado interno. Com apenas 20% das terras
agricultáveis os pequenos produtores, apresentam uma ótima produtividade, sendo um dos principais fornecedores de frutas, hortaliças, ovos, carnes de diversas espécies animais, entre outros.
Em 2020, a agropecuária foi um dos setores que se destacou durante a pandemia, pois produzem
alimentos indispensáveis para a população, consequentemente potencializando a imunidade com
vitaminas naturais. Conclusão: Os pequenos produtores rurais praticam uma atividade extremamente relevante para o bem estar e desenvolvimento econômico do país, mas existe uma carência
perante esses trabalhadores, desta forma se torna necessário reconhecimento, investimento e
apoio da sociedade e do Governo, pois o bom desenvolvimento dessa área fortalecerá o desenvolvimento nacional.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

135

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

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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Tiny House
Adileia Regina Dias de Miranda, Aline Aparecida da Silva, Simone Rosa Amancio Costa, Patricia
Falco Genovez (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: minimalismo, sustentabilidade, estilo de vida, autossuficiência
Introdução: Tiny House, que em português significa “mini casa”, é um movimento arquitetônico
e social que defende a redução do espaço construído onde vivemos. Este movimento surgiu nos
Estados Unidos no final dos anos 90 e cresceu na crise econômica de 2008. Uma Tiny House tem
entre 8 e 40m2, no máximo. Mais do que uma mudança do tamanho da casa, é uma mudança do
estilo de vida para mais simples, proporcionando uma abertura a novas experiências e valorizando
mais as relações pessoais. O conceito esta intrinsecamente ligada à filosofia do minimalismo e
do desapego, onde “menos é mais”. Objetivo: Discutir o conceito de Tiny House e suas características. Metodologia: Revisão de literatura com pesquisas bibliográficas, artigos e internet.
Resultados: Este sistema propõe uma alternativa mais econômica e sustentável. Sua principal
característica é a sua dimensão reduzida, criando o desafio de torná-lo um espaço aconchegante,
outra característica é a otimização do espaço vertical, possibilitando a construção de mezaninos.
Os ambientes são integrados e flexíveis com mobiliário multiuso. Uma Tiny House pode ser fixa
ou construída sobre roda. O seu sistema construtivo pode ser modular ou pré-moldado, podendo
ter estrutura de Steel Frame ou Wood Frame. O revestimento térmico pode ser executado com
chapas ou tábuas de compensado. Já o isolamento térmico e acústico pode ser realizado com
drywall ou placas de OSB, em conjunto com lã de pet e mantas térmicas. A Tiny House esta ligada
a conceitos de autossuficiência e reciclagem de materiais, com sistemas de reutilização de água e
sanitários secos e placas solares para geração de energia. Conclusão: A Tiny House é uma boa
proposta de moradia sustentável, de baixo custo e atraente para os que buscam um modo de vida
minimalista.
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Design Biofílico
Adileia Regina Dias de Miranda, Simone Rosa Amancio Costa, Aline Aparecida da Silva, Patricia
Falco Genovez (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: design, biofilia, natureza, bem-estar
Introdução: A palavra design significa a concepção de um produto no que se refere à sua forma
física e funcionalidade. Já o termo Biofilia vem literalmente do grego bios, vida e philia, amor, que
significa “amor pela vida”. Palavra popularizada por Edward Wilson, que crer na ligação emocional genética dos seres humanos com a natureza. O conceito de Design Biofílico é a necessidade
que sentimos de estar em contato, interagir e nos relacionarmos com a natureza. Na Arquitetura,
o design biofílico propõe uma maior interação com a natureza, trazendo-a para o desenho de forma consciente, incluindo os sistemas e processos naturais em edifícios e paisagens construídas,
promovendo a conexão do espaço construído com o mundo natural, e não apenas inserir um elemento da natureza no espaço construindo. Objetivo: Discutir o conceito de Design Biofílico e sua
aplicação na arquitetura. Metodologia: Revisão de literatura com pesquisas bibliográficas, artigos
e internet. Resultados: Existem três pilares do design biofílico de inclusão destes conceitos nos
projetos: experiência direta e indireta com a natureza e experiência de espaço e lugar. Desta forma, existem várias vantagens do Design Biofílico na arquitetura e interiores: aumenta o bem-estar
dos usuários, auxilia na redução do estresse, estimula a criatividade, aumenta a produtividade
em ambientes corporativos, é mais rentável em ambientes de varejo, ajuda na redução do tempo
de internação em espaços de saúde, incentiva os alunos a se concentrem mais em ambientes
educacionais. Conclusão: O Design Biofílico é uma ferramenta muito importante em projetos de
espaços que valorizam as sensações agradáveis proporcionados ao ser humano pela conexão
com a natureza.
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Perspectivas para a Arquitetura e
Urbanismo pós-pandemia
Amilcar Souza Felipe da Silva, Guilherme Ferreira dos Santos, Pablo Pereira Santos, Ilara Rebeca
Duran de Melo (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, urbanismo, pandemia, perspectivas
Introdução: A pandemia de Covid-19 gerou transformações nas mais diversas esferas da vida humana. Algumas dessas mudanças são novas e vieram para ficar, outras antes processos iniciais,
mas que foram catalisados. Nesse sentido, considerando que a pandemia é um evento superável,
seria possível se falar também em uma nova Arquitetura pós-pandemia? Objetivo: Compreender
o reflexo das mudanças decorrentes, principalmente, do isolamento social durante a pandemia de
Covid-19 na Arquitetura e vislumbrar um possível cenário pós-pandêmico. Metodologia: Estudo
prospectivo com base em informação midiática acerca da pandemia de Covid-19, em torno da arquitetura. Debates interdisciplinares realizados em sala de aula virtual pelos alunos do 1º período
do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE inspirados na obra do arquiteto Diébédo Francis
Kéré. Resultados: O estudo possibilitou aos alunos do 1º período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE vislumbrarem novas perspectivas de atuação profissional, considerando um
cenário futuro, diferente do que até então seria considerado normal, para a arquitetura e o urbanismo. Conclusão: A pandemia alterou comportamentos, potencializou o uso de novas tecnologias
e pode influenciar na direção de novas políticas públicas. Alguns fatos são notórios, tais como:
isolamento social e problemas de saúde relacionados, aumento da demanda por reformas residenciais, mudanças nas relações de trabalho e de consumo e utilização do transporte de massas.
Nesse sentido, os debates baseados na obra de Diébédo Francis Kéré, indicam que a Arquitetura
pós-pandêmica será menos especulativa e mais dirigida a apresentar soluções criativas para essa
nova realidade. Todo esse novo quadro que se apresenta terá grande repercussão na Arquitetura
e no Urbanismo das cidades, assim como na atuação dos profissionais da área.
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A arquitetura sustentável nas
obras de Francis Kéré e o cenário
pandêmico.
Camilla Siqueira Ribeiro, Simone de Fatima S Amaral (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, sustentável, ambiente, construção, cenário pandêmico.
Introdução: A arquitetura sustentável procura minimizar os impactos negativos ao meio ambiente, promover a cultura e o social na construção e ser viável no cenário econômico local. Ela vem
sendo muito discutida com o cenário pandêmico, já que propõe soluções para os impactos das
mudanças climáticas, falta de recursos e qualidade do ar. O arquiteto Francis Kéré, por exemplo,
pioneiro nesse assunto, através de suas obras inovadoras em sua cidade natal (Burkina Faso),
retrata e defende a arquitetura sustentável como meio de envolver a cultura e o ambiente nas
construções, sem agredir o meio ambiente para gerações futuras. Objetivo: Reconhecer através
das criações do arquiteto Francis Kéré, a importância do uso da arquitetura sustentável, em prol
da inserção de obras no contexto pandêmico sem gerar problemas ambientais. Metodologia: A
partir de documentários, foi realizado em sala um debate interdisciplinar sobre as obras de Francis
Kéré. Posteriormente, foi feita a análise e relação dessas obras com a arquitetura sustentável.
Resultados: Com a história de vida de Francis Kéré e suas raízes culturais em Burkina Faso, o
arquiteto utiliza da comunidade e tradição para inovar e modernizar suas obras de forma sustentável, pensando na questão climática, econômica e estética. Conclusão: A arquitetura sustentável é
um investimento, além de preservar o ambiente, o que traz muitos benefícios para o futuro. O seu
uso deve ser bem estudado, junto a suas metodologias de construção no local inserido, como faz
o arquiteto Francis Kéré, ganhador de diversos prêmios por suas obras sustentáveis que buscam
salientar a cultura e história do ambiente na arquitetura.
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O deficiente visual e as
instituições de ensino no território
das cidades
Cleiton Araujo Néris, Pedro Augusto Silveira da Mota Lima, Luana da Silva Freitas (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: adequação arquitetônica, deficientes visuais, convivência, responsabilidade social
Introdução: Dentre as diversas instituições que compõem o espaço das cidades, as instituições
de ensino têm nos seus espaços de convivência um grande desafio: adaptar seus ambientes para
que possam receber pessoas com deficiências. Objetivo: Pensar, dentro do território das cidades,
nas estruturas arquitetônicas das instituições de ensino visando inclusão de deficientes visuais.
Metodologia: Estudo de caso realizado por meio de trabalho acadêmico, pesquisa bibliográfica.
Resultados: Dentre as várias abordagens que o assunto inclusão social traz para a vida em sociedade, e realizando um recorte na adequação arquitetônica para os deficientes visuais pode-se
perceber o quanto as cidades brasileiras estão longe de oferecer um território de convivência ideal.
Neste sentido, as instituições de ensino possuem um papel importante na vida de todo cidadão
e fazendo parte do ambiente das cidades, deveriam ser exemplos de estrutura acessível para os
estudantes, funcionários e quaisquer pessoas que precisem estar nestes locais. A preocupação
com estrutura arquitetônica das instituições de ensino é necessária para o espaço de convivência
dos alunos, assim, adaptar esses ambientes para o acesso de pessoas com deficiência visual é
uma demanda urgente, mais que uma questão legal, se tornou responsabilidade social. Para que
uma pessoa possa se locomover é necessário que o ambiente esteja adaptado e preparado, assim, tornar locais públicos e privados acessíveis a todos as pessoas é algo que deve ser priorizado
pelos órgãos competentes e comunidade de um modo em geral. Conclusão: A adaptabilidade
arquitetônica seja nos ambientes públicos, seja nos ambientes privados é uma demanda urgente,
uma vez que, as pessoas com deficiência visual têm garantido por lei, o mesmo direito que qualquer cidadão.
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Universidade Vale do Rio Doce

Orientações da disciplina de
projeto arquitetônico cinco na
adaptação à distância
Debora Tameirao Lisboa, Ilara Rebeca Duran de Melo
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, projeto, ensino
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 desenvolvimento do curso na Universidade Vale do Rio Doce o aluno
desenvolve vários projetos diferentes nas disciplinas de projeto arquitetônico, demonstrando a
aplicação desses conhecimentos plurais. No sétimo período deste ano a proposta foi elaborar um
projeto de um centro cultural na região central da cidade, mas o desafio estava no afastamento
social em razão da pandemia. Objetivo: Orientar os alunos no processo de desenvolvimento de
projeto arquitetônico de um centro cultural com um memorial temático para a cidade de Governador Valadares. Metodologia: Foram utilizadas ferramentas da internet para os encontros e trocas
de dados e informações. O Google Meet foi usado nas aulas síncronas, em que os alunos ou a
professora compartilhava a tela do computador para expor o trabalho e orientar de forma oral e desenhada os pontos a serem melhorados. O Google Classroom foi usado como o local de postagem
dos roteiros de desenvolvimento e resultados dos trabalhos. Resultados: Cada aluno desenvolve
uma maneira de lidar com as ferramentas disponíveis e o trabalho é aperfeiçoado com orientação
remota assíncrona. Alguns alunos preferem compartilhar a tela e ele mesmo apontar as dúvidas
no desenho, outros optam por enviar o arquivo e a professora compartilhar a tela respondendo as
questões e apontando no desenho os pontos a serem melhorados. Conclusão: Apesar da dificuldade, para alunos e professora, ao ajuste da condição remota, as orientações conseguem atender
ao mínimo proposto para a disciplina.
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Desenvolvimento de desenhos
arquitetônicos base para projeto
complementar
Debora Tameirao Lisboa, Poliana Luiza de Souza Andrade, Caroline Lopes Cruz dos Anjos, Gabrielle de Souza Onofre, Marianna Franca de Jesus(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, projeto, escritório modelo, ppcip
Introdução: O projeto arquitetônico é sempre a base inicial para a construção de uma edificação.
Nele constam informações essenciais como a disposição e as dimensões dos ambientes, a solução
de cobertura, as aberturas para ventilação e iluminação natural. Todavia ele não é suficiente para
apontar todas as especificidades do edifício, se torna então necessário desenvolver os chamados
projetos complementares. Um deles é o projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, popularmente conhecido como “projeto de incêndio”. Toda edificação que tenha uso público comum
precisa da regularização periódica desse projeto, assim se dá do mesmo modo na Universidade
Vale do Rio Doce. Para a atualização do PPCIP da universidade foi necessário desenvolver ou
ajustar os desenhos da instituição por completo, para tal foi solicitado o apoio do Escritório Modelo
do curso de arquitetura e urbanismo. Objetivo: Desenvolver os desenhos arquitetônicos atualizados para servir de base para o PPCIP de todas as edificações da Univale. Metodologia: As três
alunas e as duas professoras ligadas ao Escritório Modelo durante o primeiro semestre do ano,
após receberem os desenhos dos prédios, conferiram no local se estavam atualizados, mediram
as alterações, desenvolveram os ajustes necessários e os desenhos que faltavam fazendo uso do
software para desenho arquitetônico, o Autocad. Resultados: Todos os desenhos do campus II e
o apoio a alguns desenhos do campus I, foram desenvolvidos fazendo uso dos arquivos recebidos,
contudo com muito empenho referente ao curto prazo. Foram encaminhados ao setor solicitante
cumprindo a meta estabelecida. Conclusão: A atualização do projeto arquitetônico é primordial
para manutenção dos projetos complementares. Esses arquivos devem ser mantidos de maneira
organizada e de acesso seguro para seu constate melhoramento.
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Arquitetura pós-pandemia:
impactos na infraestrutura das
cidades
Emanuel Canzian Peixoto Assis, Júlia Carolina Guedes Toledo, Bruna da Silva Costa, Ilara Rebeca
Duran de Melo (Orientador), Simone de Fatima S Amaral (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pós-pandemia, arquitetura, infraestrutura, desigualdade, urbanismo
Introdução: Diante da pandemia da Covid-19, pode-se ver como a nossa vida é instável e propensa a mudanças drásticas. Essas mudanças ocorreram tanto no modo de socialização como
também na infraestrutura das cidades. A arquitetura pós-pandemia trará uma ressignificação dos
espaços público e privado, e deve-se questionar se esse futuro de reorganização inclui a cidade
informal, onde apresenta dificuldades principalmente no saneamento e no urbanismo. Objetivo:
Observar as consequências da pandemia da Covid-19 para a arquitetura e o urbanismo, em relação ao futuro das cidades e os impactos gerados para a população desfavorecida. Metodologia:
Pesquisas em reportagens e artigos, baseadas em um debate interdisciplinar realizado por meio
do Google Meet, nas aulas das disciplinas do primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale. Resultados: Através de um debate realizado em aula, juntamente com os colegas
de classe e pesquisas bibliográficas, observou-se que haverá um processo de mudança no cenário da arquitetura pós-pandemia, porém o cenário da cidade informal continuará desfavorecido, e
haverá intensas desigualdades nesse processo. Conclusão: Os espaços coletivos das regiões
privilegiadas ganharão investimentos na infraestrutura urbana, e possibilitará o uso do espaço de
forma mais flexível, segura e evitando aglomerações. Comprova-se assim a importância do planejamento das cidades para o bem-estar social. Entretanto, as classes desfavorecidas, como as
comunidades das regiões periféricas dos grandes centros, ficarão à mercê do “esquecimento” da
política pública, que não garante o direito à cidade para todos os moradores, e consequentemente,
não receberão amparo para as mudanças de infraestrutura necessária para uma vida segura e
saudável pós-pandemia.
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A Arquitetura das casas antigas
de Governador Valadares
Gabriel Oliveira Germano Andrade, Roberth Santos, Debora Tameirao Lisboa (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, estudo, moradores, local, entorno
Introdução: Sabe-se que Governador Valadares a princípio era chamada de Figueira do Rio Doce.
Nesse período a principal fonte de renda do munícipio era através da construção da Estrada de
Ferro Vitória Minas, e da extração dos recursos naturais como a madeira. É notório que a arquitetura busca meios de trazer para com os habitantes conforto e funcionalidade como princípios
básicos para o bem estar e comodidade. Mas, observando mais a fundo desse conceito, deve-se
ter a consciência de também preservar a história, o início construtivo de um determinado local e
a relação dos moradores com tudo que gira ao seu entorno. Objetivo: Estudo e levantamento de
um trecho da Avenida Brasil para posteriormente propor intervenção. Metodologia: Foram feitas
visitas ao local para levantar medidas, tirar fotos, observar o comportamento dos usuários do espaço, trânsito, altimetria e demais questões espaciais e urbanísticas. As informações levantadas
foram estudadas e organizadas em formato de apresentação usando o software Power Point para
apresentação do Projeto Integrador da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), no dia 31 de maio
de 2021. Resultados: Foi percebido a presença de casas antigas e que preservam suas características. É nítido a emoção que os moradores falam das características das suas casas, nada
de moderno, nada de coisas retas (claro que também tem casas modernas e contemporâneas na
rua), que não pensam em mudar nada e que se preocupam em preservar as suas memórias e em
passar para os moradores futuros um pouco do crescimento e construção de Governador Valadares. Conclusão: Independentemente do período que as pessoas vivam, nada substituirá a emoção e apego dos moradores com aquilo que eles viram crescer. Mesmo com um grande avanço
tecnológico, os futuros arquitetos devem olhar tudo como um todo, e preservar essas memórias.
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Ecobairro, a concepção de um
desenho urbano sustentável
Gabriela Silva Oliveira Caires, Rogerio Braga de Assuncao (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ecobairro, smart city, sustentabilidade, restauração ambiental, desenho urbano
Introdução: Este resumo é fruto de um trabalho de graduação em arquitetura, sobre novas formas
sustentáveis de se habitar, tais como os conceitos dos “ecobairros” e das “Smart cities”. Projetos
assim estão sendo implantados no Brasil e no mundo. A ênfase na sustentabilidade se combina
com tecnologias para novos modos de vida urbana. É preciso saber como esses preceitos podem
influenciar e melhorar o cotidiano urbano nas próximas gerações. Objetivo: Fazer uma análise
evolutiva, desde conceitos como o das cidades-jardins, até os atuais conceitos mencionados, com
vistas a projetar, de modo especulativo, um novo bairro, ou condomínio de lotes, de cunho sustentável e de interesse social. Se buscará uma gleba degradada, com vegetação nativa escassa,
para que também seja proposta sua restauração ambiental. Metodologia: Este trabalho foi feito
a partir de pesquisas qualitativas, através de análises bibliográficas e de obras análogas. Uma
análise definirá os critérios a serem adaptados para Governador Valadares-MG. Ao final, será desenvolvido um projeto segundo os critérios definidos na primeira etapa do trabalho. Resultados: A
elaboração de um projeto de desenvolvimento urbano-ambiental na cidade de Governador Valadares, de caráter ecológico, similar aos projetos pesquisados, com foco no baixo custo sustentável,
sendo acrescentada a restauração ambiental. Conclusão: Se a humanidade caminha para novas
práticas em um futuro sustentável, é imprescindível adaptar propostas urbanísticas sustentáveis
para as novas gerações, com economia e com restauração ambiental, em Governador Valadares.
Grande parte da Mata Atlântica que existia na região foi extinta, e justifica-se tentar recuperar uma
pequena parte dessa área, ao mesmo tempo em que se especula com um exemplo para novos
projetos urbanísticos.
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As influências da arquitetura
gótica na Catedral de Santo
Antônio de Governador Valadares
Gisele Pereira Jordão Rodrigues, Julia Geber Silveira, Arthur Moreira Xavier Teixeira, Joao Marcos
Parreira Mendonca (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, gótico, catedral
Introdução: A arquitetura gótica, vinda da França e notavelmente religiosa, surgiu no Brasil no
século XIX. O chamado Neogótico foi aderido na construção de diversos edifícios de variadas
funções, tendo destaque entre as igrejas. A Catedral de Santo Antônio é um importante marco da
cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Passando por algumas poucas modificações
e reformas desde sua criação, ela contém qualidades agregadas a diferentes estilos arquitetônicos. Objetivo: Identificar se a catedral possui características arquitetônicas associadas ao período
gótico e, no caso de serem encontrados, indicar esses elementos. Metodologia: Os participantes
do grupo elaboraram uma pesquisa sobre o período gótico, buscando compreender suas particularidades, bem como encontra-las na edificação. Adicionalmente, foi realizado um estudo sobre
a estrutura atual da igreja a partir de fotos, relatos e visitas. Consequentemente, foi elaborada
uma análise comparativa entre as informações encontradas afim de cumprir com o objetivo. Resultados: Com sua torre pontiaguda, vitrais, predominância de formas ogivais, rosácea, florões e
número considerável de janelas, que permitem grande incidência de luz natural, a catedral claramente dispõe de uma quantidade numerosa de traços góticos em sua estruturação. Conclusão:
A Catedral de Santo Antônio possui, assim como a maioria das igrejas brasileiras, uma mistura de
estilos arquitetônicos em sua composição. Em meio a suas diversas peculiaridades, é possível se
notar como uma grande e principal influência em sua estrutura a arquitetura gótica
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Projeto Integrador 2021 do Curso
de Arquitetura e Urbanismo da
Univale: o entorno da Catedral
de Santo Antônio como objeto de
extensão universitária
Guilherme Ferreira dos Santos, Emanuel Canzian Peixoto Assis, Amilcar Souza Felipe da Silva,
Joao Marcos Parreira Mendonca (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, urbanismo, extensão, projeto, universidade
Introdução: O Projeto Integrador é um evento realizado semestralmente pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE e integra o Projeto Pedagógico do curso associado a extensão
universitária. No primeiro semestre de 2021 teve como proposta realizar estudos sobre a Catedral
de Santo Antônio em Governador Valadares e área urbana do entorno. Objetivo: Analisar se o
Projeto Integrador foi capaz de cumprir sua finalidade de projeto de extensão ao eleger a Catedral
de Santo Antônio e seu entorno como objeto de estudo. Metodologia: Coleta de dados acerca
dos trabalhos apresentados, acompanhamento do evento, analise da adequação dos trabalhos ao
Projeto Pedagógico. Resultados: Diversos trabalhos foram apresentados pelos alunos envolvendo desde aspectos históricos, sociais e culturais do local, até levantamentos de dados sobre edificações, equipamentos urbanos, trânsito, meio ambiente, acessibilidade dentre outros. Conceitos
aprendidos em aula foram reverberados pela realidade e mostraram-se úteis para a identificação
de problemas vividos pela comunidade. Conclusão: A escolha da catedral e das ruas do entorno
teve forte simbolismo porque foi possível identifica fragilidade e potencialidades de alcance regional. O local tem centralidade, relevância histórica e cultural e, por seu alcance, aos trabalhos foi
dado grande importância. Ao viabilizar a interação com essa comunidade, o Projeto cumpriu sua
finalidade extensionista e contribuiu para que os discentes percebessem os reflexos de sua futura
atuação profissional bem como a dinâmica urbana e das relações sociais.
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Catedral de Santo Antônio: a
união da arquitetura e da religião
Hosana Apolinária de Jesus, Marcelly de Souza Silva, Marcela Felex Araújo, Eva Paula de Castro
Antunes, Joao Marcos Parreira Mendonca (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, religião, comunidade, igreja, história
Introdução: A arquitetura representa papel essencial na vida dos seres humanos. De tal maneira,
afeta igualmente quando se trata da religião. Há uma necessidade de se ter um espaço agradável,
em que o fiel possa se conectar com seu Deus, criar relacionamentos com a comunidade e, em
muitos casos, memórias que são passadas de geração em geração. Assim, a catedral de Santo
Antônio, com sua arquitetura que reflete elementos de várias épocas, integra os aspectos religiosos com os arquitetônicos, representando esse papel fundamental na vida de muitos cidadãos
valadarenses. Objetivo: Relatar a importância social/religiosa da catedral bem como a arquitetura
contribui para a aproximação dos fiéis. Metodologia: Foram realizadas entrevistas com cidadãos
que têm uma ligação forte com a igreja e o costume de frequentá-la, além de pesquisas sobre a
sua história, construção, reformas e etc., juntamente com documentações e fotos. Resultados: A
relação com o ambiente religioso também é fator importante para que haja uma maior aproximação espiritual por parte do fiel, além de criar memórias afetivas e estimular a população a interagir
e criar laços com a comunidade. Conclusão: Muitas vezes, a arquitetura é associada, exclusivamente, a estética e a residências. No entanto, ela está presente nos mais diversos ambientes, sendo a Igreja um deles. Com isso, mostrando a importância da união dos mais diversos elementos da
arquitetura, como conforto, iluminação apropriada e arte, com o ambiente religioso, criando laços
e memórias afetivas a partir do espaço arquitetônico.
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Metodologias ativas para uma
educação inovadora no Curso
de Arquitetura e Urbanismo da
Univale
Ilara Rebeca Duran de Melo, Rogerio Braga de Assuncao, Joao Marcos Parreira Mendonca, Marianna Franca de Jesus, Debora Tameirao Lisboa
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: projeto integrador, interdisciplinaridade, metodologias ativas, arquitetura e urbanismo
Introdução: O Projeto Integrador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE, colocado
em prática por alunos e professores, permitiu, com êxito, que fossem aplicadas as metodologias
ativas. Objetivo: O intuito deste trabalho é o de apresentar a experiência de aplicabilidade das
metodologias ativas e seus desdobramentos na formação generalista dos discentes envolvidos.
Para tanto, relata as ações realizadas como Projeto Integrador, de caráter interdisciplinar, realizado desde 2018. Metodologia: Foram realizadas pesquisas bibliográficas e outras referências
documentais como o Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s), que fundamentam a estruturação de cursos de graduação
na área. Resultados: Enquanto metodologia ativa, o Projeto Integrador contribui sobremaneira
para a formação de profissionais generalistas, críticos, éticos e criativos, observando a interdisciplinaridade. A afirmativa é possível, visto que o Projeto integrador contribui para capacitar os alunos para um crescimento (humano e profissional) contínuo por meio da assimilação de tecnologias
e do exercício empírico da observação, da experimentação, da pesquisa, da leitura e da crítica,
resultando num profissional que poderá se tornar apto à elaboração de projetos arquitetônicos e
urbanos, comprometidos com o bem-estar da sociedade e com a sustentabilidade ambiental. Conclusão: Como resultados, concluiu-se que um Projeto Integrador com as características propostas
necessita da interdisciplinaridade, envolvendo todas as demais disciplinas do curso, pois depende
também de todo um aprendizado sobre diversas áreas para a sua concretização exitosa.
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As disputas dos territórios
da Mobilidade Urbana em
Governador Valadares
Ilara Rebeca Duran de Melo, Rogerio Braga de Assuncao, Debora Tameirao Lisboa, Marianna
Franca de Jesus, Cristiana Maria de O Guimaraes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: território, mobilidade urbana, estacionamento rotativo
Introdução: Os territórios da mobilidade urbana expõem a disputa entre os agentes, denominados,
aqui, como Usuários, Prefeitura Municipal e Representantes do Comércio da cidade de Governador Valadares/MG, vistos a partir do processo de implantação do Estacionamento Rotativo na cidade. O tema e seu respectivo objeto partem da compreensão das relações de poder no processo de
conformação das diversas territorialidades na cidade. Objetivo: Identificar os conflitos existentes
entre esses agentes, por meio do entendimento das relações de poder manifestadas no processo
de implantação do sistema de Estacionamento Rotativo. Metodologia: Fundamentada na pesquisa bibliográfica documental, com análises de conteúdo de dados secundários, com abordagem
qualitativa. Resultados: Não houve vencedores, e sim a instauração de múltiplos territórios na região central da cidade. A suspensão do contrato de concessão do Estacionamento Rotativo foi em
função do não cumprimento das metas financeiras estabelecidas. Justificamos este como, pouco
tempo de utilização do sistema, o que não possibilitou o retorno do investimento pela concessionária e a falta de fiscalização, que, conforme o contrato, faz parte do escopo da PMGV. Conclusão:
A empresa responsável pela implantação do sistema de Estacionamento Rotativo, foi quem ficou
com o custo da implementação. O tempo de utilização do serviço, contudo, foi muito pequeno, o
que deixou praticamente inviável a operação da empresa. Os agentes, constituindo cada um deles
como territorialidades distintas, convivem juntos. Trata-se de um processo dinâmico, que precisa
sofrer ajustes e, portanto, sempre incompleto, mas que revelou possibilidades grandes de alinhamento e convivência, nessa busca por um processo de democratização do espaço.
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A acessibilidade na Rua
Tiradentes no centro de
Governador Valadares
Isabela da Silva Freitas, Isabela Xavier dos Santos, Giovanna Duarte Rabello, Bárbara Poliana
Campos Sousa (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: dificuldade, alto fluxo, falta de segurança, necessária implantação de meios inclusivos, mobilidade, acessibilidade
Introdução: Como um projeto integrador, visando a analise da rua Tiradentes de Governador
Valadares para apresentação de futuros empreendimentos, o estudo mostra a necessidade da
melhoria de mobilidade urbana e da acessibilidade na rua. Vista a falta de semáforos para passagem de pedestres e para o controle de fluxo de carros, a sinalização precária, a ausência de
piso tátil em quase toda a totalidade. Constata-se a ausência de ciclovias e manutenção do bom
estado das calçadas para inclusão de cadeirantes e deficientes visuais. A rua Tiradentes trata-se
de uma rua local que tem características e fluxos de uma rua arterial. Objetivo: O projeto teve
como objetivo a análise critica e urbana para composição e mapeamento da rua Tiradentes a fim
de definir a necessidade de melhoria da mobilidade e acessibilidade de toda extensão do logradouro. Metodologia: Utilizando de debates em conjunto, estudos da rua e do entrono realizados
durante o trabalho integrador, com aplicação da NBR 9050 de acessibilidade e legislação vigente
da Cidade, utilizando de mapas da cidade e visitação em loco. Resultados: Foi a criação de um
mapa com dados de pontos de intervenção. Conclusão: Portanto chega-se a necessidade de
uma implementação de sinalização, piso tátil e manutenção das calçadas, de implementação de
semáforos para controle de fluxo e ciclovias. A rua Tiradentes é um logradouro importante para a
cidade, dando acesso a escolas, hospitais, igrejas e praças. A garantia da acessibilidade e mobilidade estão previstas nas diretrizes e normas urbanas da Cidade, assim a analise da rua aponta
todos os pontos críticos da representados em mapa.
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Intervenções artísticas na
comunidade do Buracão
Joao Marcos Parreira Mendonca, Simone de Fatima S Amaral, Ilara Rebeca Duran de Melo
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: cor, arte, elementos visuais, intervenção artística
Introdução: Os elementos visuais presentes na criação artística e arquitetônica, tanto em ambientes internos quanto externos, podem contribuir de forma significativa para a mudança da relação
entre os indivíduos e o ambiente através da arte. O uso da linguagem artística pode ser um meio
de diálogo, reflexão e interação entre público e obra. Intervenções artísticas em espaços urbanos
que estão à margem da atuação efetiva do poder público, que sofrem com falta de estrutura, planejamento urbano e a carência de áreas de lazer e convívio possibilitam intervenções artísticas
que possam dar novos sentido a esses espaços. Nesse contexto, consideramos a comunidade do
Buracão como um local com possibilidades de receber intervenções artísticas. Objetivo: Produzir
intervenções artísticas na comunidade do Buracão, no bairro Carapina, em Governador Valadares.
Metodologia: O trabalho foi dividido em grupos de alunos do 1º período do curso de Arquitetura
e Urbanismo da UNIVALE através de estudo de caso, pesquisa bibliográfica, entrevistas, visita ao
local com uso de observação não participante e desenvolvimento dos projetos com supervisão dos
professores da disciplina Composição Tridimensional. Resultados: Os alunos desenvolveram três
projetos de intervenção artística para duas escadarias e um painel para o muro principal de entrada para a comunidade. Conclusão: A criação artística pode ser uma das formas de apropriação
de espaços públicos e pode contribuir significativamente para transformar esses espaços, dando
novo sentido social e cultural, permitindo reforçar os laços de pertencimento e valorização do espaço público degradado em benefício da comunidade.
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Desenvolvimento de trabalho:
caso de restauro para a matéria
de patrimônio cultural do curso de
arquitetura e urbanismo
Juliana Dias Gonçalves Fernandes, Poliana Luiza de Souza Andrade, Patricia Falco Genovez
(Orientador), Joao Marcos Parreira Mendonca (Coorientador), Debora Tameirao Lisboa (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, restauro, patrimônio cultural
Introdução: A matéria de patrimônio histórico e cultural tem como principal objetivo levar ao aluno
do curso de Arquitetura e Urbanismo o patrimônio cultural, que é o conjunto de bens, de natureza
material e/ou imaterial, que guarda em si referências à identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos sociais. Na disciplina foi apresentada a restauração, processo realizado por um
conjunto de profissionais, inclusive arquitetos, o qual visa restabelecer o estado original ou próximo de um bem móvel ou imóvel, que sofreu danos decorrentes da ação do tempo, ou do próprio
homem, os quais o descaracterizaram, garantido assim a permanência de um testemunho físico e
real de época passada, para gerações futuras. Objetivo: Apresentar para a turma do 7º (sétimo)
período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale o caso de restauro de um bem escolhido.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica e imagética em sites acadêmicos e afins, apresentada para a
turma ao final do processo, em forma de slides desenvolvidos no Powerpoint, de forma virtual pelo
aplicativo Google Meet. Resultados: Os trabalhos foram desenvolvidos em conformidade com o
especificado pela professora e os alunos, por sua vez, foram capazes de forma sintética e objetiva
apresentar para a turma a pesquisa realizada. Conclusão: De forma prática e objetiva, os alunos
assimilaram um pouco do vasto conhecimento sobre o que é o processo de restauro e quais as
implicações em sua vida profissional como futuro arquiteto. Além disso e por tudo isso, demonstrou
a real importância da preservação e conservação do patrimônio cultural como um todo.
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Desenvolvimento de trabalho
Integrador – Análise Urbanística
Júlia Evangelista Gomes Bomfim, Letícia Berton da Câmara Costa, Daniel Coelho Pereira Guerra,
Debora Tameirao Lisboa (Orientador)
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Palavras-chave: integrador, prudente de morais, analise e vegetação
Introdução: O projeto Integrador tem como proposta unir todos os períodos do curso de Arquitetura e Urbanismo para que trabalhem o mesmo tema e possam compartilhar aprendizados e experiências. A proposta deste ano, foi analisar trechos de ruas da cidade de Governador Valadares. A
turma do 7º período foi elegida para analisar a rua Prudente de Morais. Uma análise de entorno é
muito importante para elaboração de um projeto, pois é através dela que se chega à conclusão de
como é a vivencia daquele local, tendo em vista que uma boa análise, analisa vias, vegetação, altimetria, mobiliários e equipamentos urbanos. Objetivo: Desenvolver uma análise da Rua prudente
de Morais, da cidade de Governador Valadares. Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida a partir
do uso de dados recolhidos in loco, através de medições, observações e fotos. As plantas foram
desenvolvidas no software autocad. A apresentação foi elaborada em cima de uma personagem,
que tinha como demanda conhecer a rua Prudente de Morais. Resultados: Focando na analise de
vegetação, as árvores foram locadas e categorizadas em um mapa conforme a realidade atual do
trecho. As vantagens, desvantagens e problemáticas foram apontadas e as vegetações privadas
que interferem diretamente no trecho foram pontuadas e registradas em fotos. Conclusão: A rua
possuí dois trechos onde as copas das arvores se encontram e trazem mais conforto térmico e
apesar da rua não possuí vegetação publica, como canteiros e jardins, a vizinhança com sua vegetação privada influenciam diretamente na paisagem, com os jardins e canteiros e conforto térmico
do trecho, uma vez que as arvores que estão dentro das construções também fazem sombra na
rua.
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Os vazios urbanos como
oportunidade de interação da
sociedade
Lanara Roberta Martins Pinheiro, Flávia Salmen Izidoro, Maria Paula Ramos Ruste de Carvalho,
Marianna Franca de Jesus, Geraldo Magela Purri Alves de Sousa (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: vazios urbanos, cidades, planejamento, sociedade, interação social
Introdução: Em meio as cidades, são encontrados vazios urbanos que consistem em terrenos
sem ocupação, provenientes de sobras entre loteamentos, de intervenções urbanísticas, entre
outros, com ausência de construções ou edificações abandonadas e degradadas, que em sua
maioria, são originados pelo alto custo imobiliário e pelo mal planejamento urbano. Objetivo: Com
isso, o intuito do estudo é identificar em parte da Avenida Brasil e na Rua Júlio Cipriano, no Centro
de Governador Valadares/MG a existência de imóveis públicos (terrenos ou edificações) sem utilidade, propondo soluções que valorizem o ambiente e o torne acessível a sociedade para a prática das interações sociais. Metodologia: Primeiramente, foram realizadas visitas de campo para
conhecer o local em estudo e fazer um diagnóstico. Em seguida, foi criado um mapa constando o
vazio urbano identificado e o seu entorno, discutindo possíveis soluções para criação de uma nova
ambientação pública neste espaço. Resultados: O local encontrado equivale a uma área de terreno público, localizada na Avenida Brasil, no Centro da cidade, próximo ao Colégio Clovis Salgado.
A região em que está inserido, possui uso comercial e residencial e grande fluxo de pedestres e
automóveis ao longo do dia, sendo viável um espaço que preze pelo lazer dos habitantes, como
hortas e jardins comunitários, parques, praças e etc. Conclusão: Mediante o exposto, foi possível
observar que alguns problemas urbanos acabam se tornando característica das cidades, quando
ignorados dos planejamentos da malha urbana. Porém, com as diversas formas de interferência,
os vazios urbanos podem ser uma oportunidade para a sociedade, uma vez que cooperam para
a interação da mesma e proporciona ao ambiente a capacidade de exercer sua função social novamente.
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Arquitetura pós-pandemia
Laryssa Soares Malta Maia, Luana Vitória Germano, Marcelly de Souza Silva, Joao Marcos Parreira Mendonca (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, pandemia
Introdução: Qualquer mudança requer tempo, e assim será com a Arquitetura no pós pandemia.
Durante a epidemia da peste bubônica no séc. XIV muitos hábitos e características, até então desconhecidos, tornaram-se importantes e são usados até hoje, como a casa com ventilação, limpeza
periódica, a maior apreciação pelo ambiente de lazer e trabalho. A pandemia do Covid 19 trouxe
um momento desafiador para todos e, diante dessa dificuldade, surgem as dúvidas de como será
a arquitetura no pós-pandemia. Objetivo: Ao passar mais tempo em casa, as pessoas sentem a
necessidade de melhorar mais seu ambiente, optando por residências cada vez mais limpas, arejadas e que possam atender mais seus desejos recreativos, retirando um pouco da ideia de casa
vista como apenas um local de descanso, e é aí que o arquiteto entra para continuar os trabalhos
pós a pandemia. Metodologia: Foi feito um debate interdisciplinar com as matérias de estética,
composição tridimensional, e introdução a arquitetura, juntamente com pesquisa bibliográfica. Resultados: Houve a discussão em classe onde pudemos chegar à conclusão que a Arquitetura
deve atender as necessidades dos cidadãos, como conforto além de se adequar ao local, as pesquisas chegaram ao mesmo ponto. Conclusão: Depois de toda situação invasiva do Covid-19, as
oportunidades na arquitetura não irão parar ou diminuir, pelo contrário, a arquitetura deve sempre
estar em mudança e adaptando-se às necessidades e gostos das pessoas. Dessa forma, o que
pode ocorrer é uma mudança no olhar das pessoas sobre suas necessidades, e como sempre as
pessoas procuram conforto e qualidade.
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Acessibilidade aos passeios
Lucas Alves Gomes, Maria Luiza Meireles Alves
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: acessibilidade, passeios
Introdução: Análise de acessibilidade aos passeios da AV. Brasil, no trecho da rotatória de encontro a rua Marechal Floriano á rotatória de encontro as ruas Tiradentes e Cláudio Manoel. A calçada
ideal é aquela que garante o caminhar livre, seguro e confortável a todos os cidadãos. Acessibilidade - assegurar a completa mobilidade dos usuários. Largura adequada - deve atender as dimensões mínimas na faixa livre. Fluidez - os pedestres devem conseguir andar a velocidade constante.
Não devem existir obstáculos dentro do espaço livre ocupado pelos pedestres. Objetivo: O trecho
da análise possui instituições importes como teatro, igreja e catedral, porém não possui rampas
de acesso ao passeio nessas localidades, lugares de grande fluxo de pedestres que não atendem
ao direito de ir e vir, uma vez que os cadeirantes não têm acesso facilitado as vias destinadas a
eles. Metodologia: Foi observado que a única rampa de acesso a calçada situado no trecho em
questão localiza-se ao lado da rotatória esquina com a rua Marechal Floriano, rampa de acesso
que dar continuidade a passarela de pedestres. Ao longo da via também apresenta dificuldades
de transitar sobre os passeios devido má cuidados em alguns trechos principalmente próximo a
rotatória que liga as ruas Tiradentes e Claudio Manoel, onde apresentam trepidações e desnível
de uma casa pra outra, com buracos e piso solto. Resultados: Analise foi concluída com sucesso
e sem dificuldades, podendo ser avaliado todo o percurso. Conclusão: A localidade não atende
as necessidades básicas de ir e vir, necessitando de projetos de revitalização e planejamento de
espaços públicos para atender pessoas com deficiência física e visual.
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A conveniência de o arquiteto
estar em contato com outros
ramos artísticos
Lucas Iglesia Januário, Mateus de Paula Souza, Pétryus Valverde Lima, Ilara Rebeca Duran de
Melo (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, arte, criação, criatividade, referências
Introdução: De acordo com o filósofo Alexander Baumgarten, a arquitetura compõe o seleto grupo
das Belas Artes. Após o perpassar do tempo, visando homenagear e celebrar arquitetos que se
destacam pelos serviços prestados, criou-se o cobiçado prêmio Pritzker, o qual leva em consideração os princípios de Vitrúvio (solidez, funcionalidade e beleza). Entretanto, visando atender a
esses princípios, faz-se conviniente a busca por conhecimento, fora do campo da arquitetura, logo,
em outros âmbitos da arte, assim como Lina Bo Bardi usava da antropologia, filosofia e políticia,
Santiago Calatrava da pintura e escultura, Márcio Kogan da cinematografia, Roberto Burle Marx
das artes plásticas e Fernanda Marques da Moda. Referências internas são essenciais, porém, as
externas, quando bem ligadas à parte técnica, geram uma identidade, que outrora é o que pode
definir o diferencial de um profissional dos outros. Objetivo: Apresentar uma opinião fundamentada em exemplos bem-sucedidos do meio e estudos sobre a arte como instrumento inerente à criação. Metodologia: Análise desenvolvida em aulas de Teorias da Arquitetura, pesquisas na internet
e no trabalho de monografia de Dayse Reis Lacerda - A arte como mediadora no desenvolvimento
dos potenciais criativos Resultados: O trabalho traz como apuração o despertar de uma visão crítica acerca de como outras formas de artes são aliadas e importantes no processo criativo de projetar Conclusão: A criatividade é um processo complexo, definido de diferentes formas, todavia,
possuem em comum o fato da concordância de essa não advir somente de um aspecto durante
todo o processo de criação. Assim, instâncias sociais, individuais e culturais se fazem presente,
porém, no âmbito individual é que se diferencia a assinatura de um artista de outros, portanto, nos
é impelida a busca por parâmetros em outros ambiente.
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Projeto Integrador 2021 –
Direitos Humanos e Cultura
Empreendedora
Lucca Cremasco de Figueiredo, Adil Ceverino França, Ricardo Henrique da Cunha Carvalho, Debora Tameirao Lisboa (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, urbanismo, vazios, cidade
Introdução: Anualmente, o curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE desenvolve o Projeto
Integrador. O tema definido para 2021 foi: “Direitos Humanos e Cultura Empreendedora”, onde
dividida em grupos, cada turma analisaria um trecho da zona central de Governador Valadares,
visando uma posterior intervenção. A princípio, o objetivo foi destacar questões arquitetônicas e
urbanísticas relevantes, como vegetação, equipamentos urbanos, mobiliário urbano, altimetria e
vazios urbanos. O trecho analisado pelo 7º período englobou a rua Prudente de Morais, partindo
do número 02, no bairro São Tarcísio, até o número 805, no Centro. Objetivo: Identificar e analisar
a presença de vazios urbanos no trecho em questão. Metodologia: A turma foi dividida em grupos,
responsáveis por analisar e apresentar um aspecto da rua. Este grupo ficou responsável pelos
vazios urbanos existentes no trecho. Foi feita visita presencial para aferir informações no local e
apresentação dos trabalhos via Google Meet para todo o curso de Arquitetura e Urbanismo. Resultados: Foram discutidos os vazios urbanos pela ótica de diferentes autores. Uma delas afirma
que são caracterizados como um espaço sem função, consequência dos processos de marginalização, degradação e decadência física, econômica e social, e que aguardam por reutilização, visto
que apresentam potencial de uso. Outra teoria aponta que vazios urbanos são espaços preferencialmente não edificados, mas ligados às infraestruturas urbanas, razão pela qual são relevantes
e podem voltar a exercer funções sociais e urbanas na cidade. Conclusão: Para efeito do Projeto
Integrador, o vazio urbano foi definido como um espaço público abandonado, sem uso e definições
de planos e projetos, excluindo a propriedade privada mesmo quando de uso público, concluindo-se que o trecho em questão não possui nenhum vazio urbano.
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Os reflexos da subversão do
conceito na arquitetura
Mateus de Paula Souza, Lucas Iglesia Januário, Pétryus Valverde Lima, Marianna Franca de Jesus (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: conceito, arquitetura, projeto
Introdução: O conceito é sem dúvida uma das peças mais fundamentais de qualquer arte. No
projeto arquitetônico não é diferente. Negligencia-lo pode tirar todo o brilho da arquitetura produzida, já que um projeto feito sob um conceito aborda a sua comunicação com os usuários, com o
lugar e com o entorno. Objetivo: reforçar a importância do conceito na arquitetura e evidenciar o
resultado de um projeto feito sem um conceito bem definido. Metodologia: Utilizou-se da pesquisa
bibliográfica e análise de obras arquitetônicas encontradas em sites especializados em arquitetura para a elaboração da pesquisa como archidaily.com e arcoweb.com. Resultados: Um projeto
arquitetônico não é um processo linear. Conceito, partido arquitetônico, legislação e análise de
terreno vão se moldando até chegarem a melhor versão possível para que o resultado do projeto
seja assertivo. Se uma edificação fosse uma pessoa, o conceito seria a alma dela. Infelizmente,
existem algumas ocasiões onde tal elemento fica apagado. O resultado desse “pequeno incidente”
geralmente é uma arquitetura mal resolvida e sem graça. Frequentemente os projetos com problemas conceituais tem uma estética agradável, porém apenas isso. Não despertam a curiosidade e
nem o fascínio que se espera da boa arquitetura, já que acaba caindo na mesmice arquitetônica
encontrada em cada esquina atualmente. O conceito conta histórias e causa sensações e estranhezas, sentimentos que a boa arquitetura provoca. Conclusão: a produção arquitetônica pode
ser comparada ao mito da caverna de Platão. Nos fechamos em uma caverna de moda e facilidades, de lá, vislumbramos apenas a sombra do que a arquitetura pode ser. Negligenciar o conceito
é o caminho para se prender nessa caverna, mas respeitar toda a sua importância e utiliza-lo pode
nos libertar da mesmice, para o verdadeiro potencial da arquitetura.
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Neuroarquitetura: a influência do
ambiente sobre o indivíduo
Mateus de Paula Souza, Pétryus Valverde Lima, Lucas Iglesia Januário, Bárbara Poliana Campos
Sousa (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, neurociência, neuroarquitetura
Introdução: A Neuroarquitetura é dedicada a utilizar neurociência e psicologia para entender
como as pessoas reagem a certos elementos arquitetônicos. A aplicação dos resultados de suas
pesquisas pode mudar a forma como a arquitetura se relaciona com o usuário. Objetivo: mostrar
aspectos relevantes sobre a Neuroarquitetura e como a aplicação de seus conceitos é importante
para a vivencia do ambiente arquitetônico Metodologia: Utilizou-se da pesquisa bibliográfica e
análise de obras arquitetônicas encontradas em sites especializados para a elaboração da pesquisa como archidaily.com e neuroau.com. Resultados: Arquitetos buscam pela máxima satisfação
dos usuários em seus projetos, a Neuroarquitetura é a vanguarda dessa busca. Unindo psicologia,
neurociência e ciência cognitiva, ela busca estudar, explicar e reproduzir os efeitos dos elementos
arquitetônicos no usuário de tal arquitetura e posteriormente utilizar os resultados para projetar
ambientes mais adaptados as suas funções especificas, como escritórios que aumentem a eficiência ou escolas que estimulem o aprendizado. Diferente da psicologia das cores, por exemplo, a
Neuroarquitetura vai além das sensações e abrange o próprio funcionamento do celebro. Podendo
assim criar efeitos ainda mais profundos nos comportamentos e sensações dos usuários. Conclusão: Uma sala de espera que estimula a paciência, um escritório que aumenta o foco, não são
apenas teorias, mas ambientes já construídos, graças a Neuroarquitetura. A proposta é justamente
essa, criar ambientes que maximizem as habilidades de seus usuários. Em em um futuro não tão
distante, essas pesquisas podem ser aplicadas induzindo ou inibindo tendências comportamentais
através de obras ou intervenções no ambiente urbano, melhorar o desempenho das pessoas em
certas atividades e até o conforto nas residências.
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Projeto Integrador 2021 – Análise
de trecho da Rua Prudente de
Morais em Governador Valadares MG
Mayra Temponi de Souza, Gleicyelle Farias Batista, Ana Carolina Marques Vargas, Debora Tameirao Lisboa (Orientador), Guilherme Letizio Vieira (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: integrador, análise, rua, prudente de morais
Introdução: Todos os anos o curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE desenvolve o Projeto
Integrador. Em 2021, o tema é Direitos Humanos e Cultura Empreendedora, e, no primeiro semestre, foi realizado um diagnóstico acerca da Rua Prudente de Morais, localizada em Governador
Valadares - MG, no trecho que se inicia atrás do Colégio Presbiteriano e finaliza na Avenida Minas
Gerais. No segundo semestre, deverá ser desenvolvida uma proposta de intervenção com possíveis melhorias. Objetivo: Elaborar o diagnóstico a respeito de trecho da Rua Prudente de Morais
que sirva de base para o desenvolvimento da proposta de melhoria. Metodologia: Foi realizada
visita no local para coleta de dados métricos, fotográficos e observação da via no que diz respeito
ao fluxo de veículos e pedestres, sentido, largura das calçadas, faixas de pedestres e sinalizações
de trânsito. Resultados: Durante a visita constatou-se que o trecho em análise possui fluxo mais
baixo de veículos e pedestres na região próxima ao Colégio Presbiteriano, por ser uma área residencial, e se intensifica a partir do encontro com a Rua Júlio Cipriano até a Avenida Minas Gerais
por receber o fluxo de veículos oriundo da Avenida Brasil com destino à Ilha dos Araújos ou região
da Rodoviária. Também se observou que boa parte da via é de mão dupla, sendo mão única entre
o trecho da Rua Júlio Cipriano até a Avenida Minas Gerais. Na bifurcação com a Rua Júlio Cipriano, constatou-se a ausência de calçada, pois uma residência avança completamente sobre o
afastamento da rua. Observou-se ainda escassez de faixas de pedestres, possuindo apenas duas
durante todo o trecho. Conclusão: Concluiu-se que a via necessita de melhorias, especialmente
no que diz respeito à faixa de pedestre e calçada, que em um determinado ponto é inexistente.
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Desenvolvimento do trabalho
de observação de um conjunto
urbano
Nicoly Alvarenga Braga, Danyelle Guimaraes Santos, João Pedro Soares de Andrade, Debora
Tameirao Lisboa (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, urbanismo, espaço, mobiliário
Introdução: A observação dos espaços que compõe uma cidade torna-se inevitável no dia a
dia. O urbanismo sobre um espaço social pode acarretar benefícios, quando bem analisados, ou
grandes malefícios, no caso de uma falha na análise. A produção deste estudo foi concentrada na
observação na rua Prudente de Moraes, localizada no centro da cidade compõe um importante
espaço na cidade. Objetivo: Desenvolver análise crítica e espacial sobre o espaço urbano da rua
Prudente de Morais do número 2 ao 753 com foco nos mobiliários urbanos. Metodologia: Na visita
à rua foi iniciada a observação do espaço e logo após, foi feita a medição dos mobiliários existente
ao longo da rua. Foi produzido o mapa utilizando desenhos desenvolvidos no software de desenho: Autocad. Foi apresentado o mapa, juntamente com a explicação dos principais pontos que
necessita de mudanças para melhor atender a região através do Google Meet, fazendo uso do
programa Power Point. Resultados: Esse estudo proporciona uma clara visão da situação atual
do espaço, tratando-se de mobiliário urbano, com isso, possibilita o encontro de falhas e soluções
com uma maior facilidade. O memorial descritivo, pontua as condições observadas na visita, com
a finalidade de informar a respeito dos aspectos estudados. Conclusão: É nítida uma distribuição
falha do mobiliário urbano em determinadas áreas do trecho em estudo, isso pode ocasionar transtornos aos indivíduos que utilizam o local. Visto isso, é sempre necessário analisar a necessidade
do local, tendo em vista uma perspectiva do usuário, para que seja proporcionado uma boa experiência, tanto aos moradores do local quanto aos que apenas transitam por esse.
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A importância da arquitetura
como preservação histórica
Pablo Pereira Santos, Júlia Carolina Guedes Toledo, Bruna da Silva Costa, Simone de Fatima S
Amaral (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, preservação, história, urbanismo, raízes
Introdução: Diante das grandes mudanças que acontecem diariamente no mundo, principalmente
no campo tecnológico, é notório o desinteresse da nova geração pelo passado e, consequentemente, pela história. Nesse sentido, a preservação da arquitetura se torna essencial para a
conservação do legado da sociedade. Objetivo: Analisar a importância da preservação da arquitetura em meio à evolução tecnológica e entender o passado como objeto de estudo do contexto
e legado da sociedade. Metodologia: Pesquisa qualitativa com abordagem de caráter descritiva,
baseada nas aulas da disciplina de História da Arte, Arquitetura e Urbanismo e em um trabalho
integrador, sobre a Catedral de Santo Antônio, elaborado com o primeiro período do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE. Resultados: Através do estudo e pesquisas bibliográficas
para a elaboração do trabalho, foi possível criar uma linha temporal que compreende a Catedral
de Santo Antônio como parte de extrema importância na história da cidade, nesse sentido, a preservação da sua arquitetura afeta diretamente as raízes e memórias do passado de Governador
Valadares. Conclusão: É evidente, que diante de inúmeras inovações e tecnologias construtivas,
as diversas construções antigas têm passado despercebidas e pouco notadas, visto que, vive-se
em um cenário de grandes e modernos arranha-céus. São atribuídas às edificações antigas uma
imagem de algo “antiquado” e “ultrapassado”, porém a análise da história da Catedral de Santo Antônio e de seu entorno despertou o olhar quanto à importância de estudar e preservar edificações
que representam o passado e destacam a identidade e história das cidades e do povo.
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Desenvolvimento de projeto de
pontos hidráulicos
Poliana Luiza de Souza Andrade, Juliana Dias Gonçalves Fernandes, Debora Tameirao Lisboa
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, hidráulica, instalações
Introdução: O projeto hidráulico faz parte de um conjunto de projetos necessários para a execução de uma obra arquitetônica. Nele são apresentados os pontos de água e esgoto necessários
na edificação representados em planta, com as distâncias e especificações necessárias para a
execução de um projeto. Objetivo: Desenvolver um projeto hidráulico. Metodologia: O primeiro
passo foi a escolha de uma planta para a execução do projeto hidráulico. A professora estipulou
que a planta tivesse mais de 100m2 e que seria necessário o uso de alguns equipamentos como
geladeira com entrada de água, máquina de lavar louças, máquina de lavar roupa, filtro e ar-condicionado, em todos os quartos. Partido destas exigências, toda a turma do 7o Período de Arquitetura e Urbanismo fez um projeto usando o programa AutoCad, especificando assim todos os
pontos mínimos existentes no banheiro, cozinha, lavanderia e em ambientes que necessitassem
de pontos hidráulicos. Para uma leitura clara do projeto foram usados símbolos para identificação
de cada tipo de ponto na planta, bem como uma legenda. Resultados: A turma desenvolveu o
projeto conforme as instruções, especificando todos os pontos para compressão do projeto hidráulico. Conclusão: O projeto hidráulico é indispensável na execução de uma obra, pois hoje encontramos uma diversidade de equipamentos com instalações específicas, por exemplo as torneiras
com filtro acoplado para cozinha, equipamentos que fazem o uso de água fria e quente, dentre outros. Esses pontos especiais apontados no projeto nos previnem de futuros problemas em obras,
como quebrar e refazer o trabalho bem como a compra de equipamentos que são incompatíveis
com a obra e não podem ser instalados.
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Projeto integrador 2021
Poliana Luiza De Souza Andrade, Juliana Dias Gonçalves Fernandes, Debora Tameirao Lisboa
(Orientador), Joao Marcos Parreira Mendonca (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: projeto integrador, equipamentos urbanos, mapeamento
Introdução: O projeto integrador é um trabalho desenvolvido por todas as turmas do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Univalve. A proposta foi o estudo de ruas do centro da cidade, em
área previamente escolhida, apontando informações necessárias para o mapeamento detalhado
das vias, para posteriormente propor intervenção de melhoria para o local. Objetivo: Desenvolver
o mapeamento da Rua Prudente de Morais localizada no centro de Governador Valadares. Metodologia: A turma do 7o período se dividiu em grupos para a execução do mapeamento da Rua
Prudente de Morais, no centro de Governador Valadares. Um desses grupos foi responsável por
apontar todos os mobiliários urbanos existentes nesse trecho. Para tanto, foram feitas pesquisas
online de mapas e observação para a coleta dos dados necessários. Fazendo uso do AutoCad e
Canva foi desenvolvido gráfico contendo o mapa da rua em questão, apontando a localização de
cada equipamento urbano existente com foto. Resultados: Foram identificados oito equipamentos
urbanos no trecho, sendo eles o Centro comunitário São Tarcísio, Clínica Médica e Psicológica
credenciada pelo Detran, Escola da Gente, Templo Antigo da 1a Igreja Presbiteriana, FUNORTE- Núcleo Governador Valadares, Museu da Cidade, Ministério Público do Trabalho e a agência
dos Correios. Apesar de ser uma rua não muito movimentada na fase da pandemia, em épocas
comuns essa área sofre com engarrafamentos na maior parte do ano, por possuir equipamentos
urbanos de grande importância para região, como escolas e prédios públicos. Conclusão: A rua
analisada apresenta pouca estrutura para tal, como trechos apertados, falta de sinalização em
certos pontos. É importante antes de toda intervenção no espaço urbano, desenvolver esse tipo
de diagnóstico para compreender as principais necessidades do local.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

167

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

História e identidade: a Catedral
de Santo Antônio e seu entorno
Pétryus Valverde Lima, Mateus de Paula Souza, Lucas Iglesia Januário, Ilara Rebeca Duran de
Melo (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: patrimônio, identidade, história, cultura
Introdução: Como já foi muito discutido, as pessoas criam ligações afetivas, pertencimento, com
o lugar onde moram e os elementos lá presentes. É o que acontece com a Catedral de Santo
Antônio em Governador Valadares/MG. Objetivo: Elucidar como a catedral de santo Antônio se
tornou parte da identidade, não só do lugar onde está inserida, como das pessoas que convivem
com ela há muito tempo. Metodologia: No contexto do projeto integrador, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale, foi solicitado um estudo do entorno da catedral de Santo Antônio.
Durante as pesquisas ficou claro como essa construção faz parte, não apenas da paisagem, mas
da própria identidade cultural dos moradores da região. Resultados: Os patrimônios, cultural e
arquitetônico são verdadeiros monumentos que preservam os últimos resquícios do passado. Não
apenas por sua aparência e técnicas de construção, mas também pelo que representam, como as
histórias que fizeram parte do lugar onde se encontram. A catedral é um desses monumentos para
Valadares. Sob sua sombra, os moradores da área construíram suas histórias pessoais. Ela faz
parte da identidade cultural dessas pessoas. Conclusão: A arquitetura tende a eternizar histórias
e através da preservação do patrimônio histórico – cultural podemos contá-las. As obras do passado revelam quem já fomos, nos fazem contemplar onde chegamos e nos inspiram a ver onde
iremos em seguida. A catedral está há décadas na paisagem e na vida de sua região. Ela faz parte
da coletividade do lugar, não apenas de forma física, mas também emocional. Preservá-la é cuidar
das memórias de quem já se foi e de quem ainda está por aí e as transmiti-las para as gerações
vindouras, contribuindo ainda mais para a formação da identidade sociocultural da região.
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A “sprezzatura” segundo
Castiglione
Rogerio Braga de Assuncao
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sinalização de virtude, arquitetura e urbanismo, renascença italiana, redes sociais, teoria, comportamento, arquitetos e urbanistas
Introdução: No livro, de 1528, Il Libro del Cortegiano, o Conde Baldassaro de Castiglione, cortesão e diplomata, define as virtudes para os membros de uma Corte. Foi feita uma comparação da
vida na corte italiana com a vida publicada por arquitetos e urbanistas atuais em suas redes sociais. Objetivo: Analisar a sinalização de virtude por arquitetos e urbanistas em redes sociais. Metodologia: Além da leitura do livro, foi feita pesquisa bibliográfica sobre o contexto e uma análise
comparativa e qualitativa, em relação aos modos de vida evidenciados por arquitetos e urbanistas
em redes sociais tais como Instagram, Facebook etc. Resultados: A narrativa e a percepção de
Castiglione tornam seu guia uma comédia de costumes, reveladora dos ideais do Renascimento
italiano em seu esplendor. Mais de 500 anos depois, os ensinamentos do livro parecem pautar as
publicações em redes sociais, como se arquitetos atuais fossem membros de cortes. Conclusão:
Publicar livros de sabedoria refinada era uma sinalização de virtude, como hoje se postam fotos
exuberantes e exageros textuais. A visão virtuosa da natureza humana era, antes e hoje, apenas
demonstração de “urbanidade moral” para uma pequena bolha, as cortes. A “virtude” que os intelectuais de então, assim como as subcelebridades de hoje, “oferecem” à sociedade era a ideia de
que apenas eles são guardiões do poder de ressignificar tudo. O cavalheiro renascentista ideal deveria dissimular o auto cultivo intelectual, e conquistar respeito e amizade, oferecendo conselhos
desinteressados. Um cortesão deveria se destacar sem esforço aparente, ao fazer tudo parecer
fácil e natural. A fonte misteriosa da graciosidade da corte, que fazia o cortesão parecer um nobre
natural era a sprezzatura. Seria “a arte de ocultar a arte”, porque a nobreza pode ser imitada até
que se torne natural.
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Vazios Urbanos em Governador
Valadares - MG
Samara Gonçalves Viana Peregrino, Juliana Sousa, Ilara Rebeca Duran de Melo (Orientador),
Marianna Franca de Jesus (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: vazios urbanos, Eni Cabral, Avenida Brasil, Adrião Fróes
Introdução: Para efeito do Projeto Integrador do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE,
“vazios urbanos” são espaços públicos da cidade que estejam abandonados, sem uso, sem definições de planos e projetos. Isso exclui a propriedade privada, mesmo quando de “uso público”.
Objetivo: Analisar os vazios urbanos existentes na rua Eni Cabral e em trechos da Avenida Brasil
e da rua Adrião Fróes na cidade de Governador Valadares. Metodologia: O Projeto Integrador
do Curso de Arquitetura e Urbanismo 2021/1 da Univale, propôs a analise urbana nas ruas Eni
Cabral e Adrião Fróes, ambas localizadas no bairro Esplanada, e a Avenida Brasil, localizada na
região central da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. As três ruas têm seu destaque
devido a sua importância histórica no crescimento do município e por sua localização privilegiada. Resultados: Constatamos que nessas ruas não há existência de nenhum vazio urbano. As
ruas Eni Cabral e Adrião Fróes caracterizam-se por serem predominantemente residenciais, com
tipologias padrões de casas de um ou dois pavimentos e edifícios de apartamentos ou conjuntos
habitacionais. Já o trecho escolhido da Avenida Brasil para análise, possui além das características acima, equipamentos urbanos como o fórum e a central dos correios da cidade, além de um
colégio particular. Conclusão: O trecho analisado não contempla nenhum vazio urbano e sim um
grande número de imóveis disponíveis para locação. Esta situação está associada a crise econômica que já estávamos vivendo no início de 2020 e que foi intensificada pela pandemia do novo
corona vírus, que trouxe queda da renda da população brasileira, tornando ainda mais difícil o
acesso da população a esses imóveis em função principalmente da localização que faz com que
esses imóveis tenham valor de locação alto.
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A aplicação da legislação nas vias
públicas
SARAH BERTO PIMENTEL SANTOS, Caroline Lopes Cruz dos Anjos, Ennayra Eduarda Franco
Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: legislação, código de obras, entorno, vias
Introdução: Os alunos do 5º período de Arquitetura e Urbanismo da Univale tiveram como base
de estudo a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, com foco na região do entorno
da Catedral de Santo Antônio. Neste resumo, serão apresentadas as relações entre a legislação
e o código de obras da cidade aplicados na execução das principais vias deste entorno. Objetivo:
Observar e analisar de forma crítica a região designada, com a proposta de melhorias aplicando
os conceitos da arquitetura e urbanismo paralelos ao uso da legislação e do código de obras da
cidade no entorno. Metodologia: Debate online no Google Meets, feito por alunos e professores
do 5° período de Arquitetura e Urbanismo da Univale, além de outros períodos do curso durante
a Semana do Integrador com o tema “Direitos Humanos e Cultura Empreendedora”, através da
apresentação de slides com temas divididos entre os períodos do curso e subdivididos em grupos
dentro de cada turma. Ao final do estudo foram apresentadas as problemáticas no debate para que
sejam dadas soluções na próxima etapa do projeto. Resultados: Percebe-se que a legislação e
o código de obras da cidade não foram devidamente aplicados e, com isso, influenciam no fluxo
e na segurança dos usuários das vias do entorno analisado pelos grupos. Conclusão: Quando
for desenvolvido um projeto, deve-se levar em consideração todo o ambiente, valorizar as vistas,
e o entorno. Como arquitetos e urbanistas é essencial seguir a legislação e o código de obras da
cidade, garantindo assim uma maior eficiência daquilo que for proposto.
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A contribuição da arquitetura
escolar para o crescimento
infantil
Zaine Silva Santos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arquitetura, educação, escola
Introdução: Sabe-se que, a arquitetura direta ou indiretamente faz parte da vida de todos, quer
em sua formação humana, quer em suas necessidades. Dessa forma, é preciso destacar sua
importância como favorecedora de múltiplas aprendizagens, quando é otimizada nos ambientes
que se dedicam à escolarização. A organização estrutural pode fazer a diferença no que se refere às disposições do mobiliário, iluminação do ambiente, prateleiras e objetos para exploração.
Essa percepção encontrou respaldo na pedagogia Montessoriana, que tem no entendimento da
autoeducação um elemento de consolidação de informações externa, um ponto forte. Objetivo:
Pesquisar como o ambiente de ensino no método Montessori pode contribuir para o aprendizado.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica qualitativa em artigos sobre arquitetura escolar e sobre o
método Montessori na prática, dissertações acadêmicas, acervos digitais, etc. O estudo de obras
de referências foi feito usando obras de porte similar e com semelhanças ou pontos positivos na
aplicação do método pesquisado. Resultados: A ideia de um ambiente mais livre e amplo para
as crianças é fazer com que as mesmas busquem suas próprias experiências a aprendam com os
próprios erros. O ambiente desenvolvido a partir da ideias pedagógicas montessorianas se torna
então um espaço propício ao crescimento individual e ao aprendizado. Conclusão: É notório a
importância de um ensino de qualidade, mas nem todos reconhecem a importância da arquitetura
escolar e sobre como ela pode influenciar, ensinar e motivar durante o processo de aprendizagem.
É nesse ponto que o projeto arquitetônico precisa conversar com o projeto pedagógico para assim
obter o resultado esperado, pois por mais que muitas vezes isso pareça não ter muita importância,
as vezes um bom projeto pode ser decisivo no sucesso de uma estratégia de ensino.
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ST 08. 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, gestão e planejamento urbano, mobilidade, saneamento, ciência e tecnologia de materiais, eficiência energética, desenvolvimento sustentável,
tecnologia de sistemas e processos.
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Riscos ocupacionais presentes
na atividade de abate de bovinos:
classificação por grau de
severidade
Camilla Nogueira de Souza, Walmir Nunes Vieira Júnior
IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Palavras-chave: apr, frigoríficos, acidentes, riscos
Introdução: Entre 2016 e 2018, foram registradas em média 7.400 Comunicações de Acidentes
de Trabalho - CAT por ano na indústria frigorífica. Por isso, é notória a importância de identificar
e classificar os riscos nesse ambiente, objetivando a priorização de providências àqueles mais
prejudiciais ao trabalhador. Objetivo: Classificar, quanto ao grau de severidade, os riscos ocupacionais encontrados no processo de abate de bovinos, utilizando a técnica de Análise Preliminar
de Riscos - APR. Metodologia: O objeto de estudo foi uma empresa frigorífica de Governador
Valadares/MG. Foi aplicada a técnica APR. A pesquisa se caracteriza como qualitativa e exploratória, realizada mediante estudo de caso e revisão bibliográfica em livros e trabalhos científicos.
Resultados: Os riscos de acidentes causados pela manipulação de facas e motosserra, assim
como por um possível ataque do animal antes do atordoamento, apresentam-se com maior grau
de severidade (grau IV - catastrófica). As atividades de sangria e evisceração podem ocasionar
doenças devido ao contato com fluidos e sangue (grau III - crítica). Em uma linha de produção, os
riscos ergonômicos estão presentes em todas as etapas e, assim como elevados níveis de ruído,
vibração e umidade, podem causar lesões com incapacidade parcial leve (grau II - marginal). Por
fim, é preciso estar atento ao risco de quedas devido ao piso escorregadio, em virtude do grande
uso de água, e também à execução de boa parte do trabalho em plataformas (menor de 2m), o que
poderia resultar em lesões leves (grau I - desprezível). Conclusão: Observou-se a existência de
riscos físicos, ergonômicos, biológicos e de acidentes. O modo de trabalho e as ferramentas utilizadas contribuem para esse cenário. É importante ressaltar a grande pressão por produtividade,
que pode comprometer a saúde mental do trabalhador.
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Parâmetros para distinção entre
tijolo e bloco de solo-cimento
produzido com rejeito de
mineração
Carolina Oliveira Lima, Anderson Caetano Gusmão, Andreza de Andrade Marciano Machado, Pedro Henrique Camelo, Rondinelly Geraldo Pereira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: blocos, tijolos, solo-cimento, parâmetros
Introdução: Os blocos e os tijolos de solo-cimento são materiais de construção produzidos de
acordo com os parâmetros de ecoeficiência. Estes materiais são obtidos a partir de uma mistura
homogênea, compactada e endurecida de solo, cimento Portland e água. Apesar de ser constituído da mesma mistura, o bloco e o tijolo de solo-cimento são distintos e compreender a diferença
entre os dois é fundamental para o controle tecnológico destes elementos constituintes desta alvenaria peculiar. Objetivo: Apontar o parâmetro utilizado para caracterização e definição do controle
tecnológico dos tijolos produzidos com a lama dragada na Usina Hidrelétrica Risoleta Neves no
projeto de pesquisa Renovação, da Universidade Vale do Rio Doce. Metodologia: Revisão de literatura técnica para fundamentação de ensaios laboratoriais. Resultados: Para ser considerado
um bloco, a norma ABNT NBR 10834/12 e ABNT NBR 8491/12 define que o elemento deve apresentar a altura (H) igual ou superior à sua largura (L) e, quando a altura é menor que a largura, o
elemento é considerado tijolo, mesmo que seja vazado. Dessa forma, o material produzido com
a lama dragada da UHE Risoleta Neves é definido como tijolo de solo-cimento, pois é produzido
nas dimensões de 250x125x70 mm (C, L, H), que atende ao requisito de altura menor que largura.
Conclusão: A distinção entre bloco e tijolo é fundamental para os ensaios de análise dimensional,
absorção de água e resistência à compressão, pois as normas são diferentes e apresentam os
procedimentos necessários para blocos e tijolos, sendo que a distinção entre os métodos para os
ensaios pode ser muito significativa, como, por exemplo, o ensaio de resistência à compressão
que apresenta metodologias bem distintas para blocos e tijolos.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

175

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Produção de tijolo de solocimento constituído de rejeito
da mineração em construções
habitacionais
Carolina Oliveira Lima, Andreza de Andrade Marciano Machado, Pedro Henrique Camelo, Rondinelly Geraldo Pereira, Suely Maria Rodrigues
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: tijolo de solo-cimento, rejeito da mineração, habitação
Introdução: A mineração é um dos maiores instrumentos de desenvolvimento econômico mundial. Porém, caracteriza-se por ser um alto potencial degradador do meio ambiente, provocando
desordens físicas diretas e indiretas aos seres humanos. Diante das tragédias ambientais como de
Mariana, a fabricação de tijolo de solo-cimento com rejeitos de mineração poderia ser uma alternativa sustentável, pois permite a mitigação dos impactos ambientais gerados por tais atividades.
Objetivo: Demonstrar o tijolo de solo-cimento com rejeito da mineração como provável solução
para problemas habitacionais. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, elaborado através de pesquisas laboratoriais com validação de testes e ensaios a fim de reaproveitar o rejeito
na produção de tijolo solo-cimento dentro dos parâmetros normativos exigidos. Na composição do
tijolo de solo-cimento utilizou amostras de solo da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, localizada
no rio Doce, no Km 12 na Zona Rural, estrada de acesso à Santana do Deserto/MG. Resultados:
O solo com rejeito da mineração caracterizou-se como solo não plástico. Foi adotado três traços
nos estudos, sendo eles 1:4, 1:5 e 1:6. Para a produção utilizou-se prensa manual e os tijolos
foram submetidos ao controle tecnológico. Todas as amostras apresentaram suas dimensões em
conformidade com à NBR 8491:2012, constatou-se que os traços 1:4 e 1:5 atenderam os valores
mínimos (média e individual) de resistência à compressão e somente o traço 1:4 atendeu as especificações normativas quanto ao ensaio de absorção de água. Conclusão: Constatou que o tijolo
de solo-cimento com rejeito de mineração atendeu todos os requisitos normativos exigidos no traço 1:4, apresentando resultados satisfatórios com resistência 95% superior a resistência mínima
requerida, sendo considerado como uma alternativa sustentável.
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Ações e sistemas de engenharia
com foco econômico e
sustentável.
Gustavo Batista Pacheco
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sustentabilidade, energia solar, retrofit
Introdução: A cada dia o mercado busca inovações com o foco em manter a qualidade, segurança e economia em todos os processos e serviços de engenharia. Atualmente o apelo ambiental
e a conscientização do consumo moderado dos recursos naturais vêm criando um novo modelo
de negócio onde o objetivo deixou de ser o crescimento agressivo das cidades, para uma visão
dinâmica onde o foco além do desenvolvimento, se inclui a sustentabilidade. Os profissionais
vêm inserindo no mercado novas tecnologias como os sistemas de energia solar, e a prática do
Retrofit, ligadas a economia e sustentabilidade. Objetivo: Apresentar tecnologias utilizadas para
reduzir os impactos ambientais provenientes da atuação dos serviços de engenharia. Metodologia: Revisão da literatura e relatos de experiências vividas no ambiente profissional. Resultados:
A utilização dos sistemas de energia solar é uma das principais apostas para o futuro na produção
de energia elétrica. As vantagens desta prática envolvem desde a redução dos custos com energia, até os impactos ambientais quando comparados com outros sistemas de geração. Embora o
custo de implantação inicial seja alto, é possível trabalhar com a amortização ao longo dos anos
utilizando financiamentos com juros reduzidos. Além deste mercado de energia, a construção civil
tem utilizado o Retrofit, um conceito que se baseia em reformas utilizando os mesmo materiais e
componentes já considerados obsoletos, que passam por uma transformação, ganhando modernidade e economia. Este sistema traz grandes benefícios para os clientes e empresas, pois além
de baratear o custo final, produz menos resíduos, o que beneficia o meio ambiente. Conclusão:
É de grande importância o uso de novos sistemas para a promoção da modernização com foco
sustentável. Estas tecnologias são boas práticas para um futuro mais consciente.
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Durabilidade do concreto frente
às manifestações patológicas
associadas à agressividade do
ambiente
João Pedro Gonçalves Souza, Karolayny de Oliveira Martins, Nathália Carvalho Neto Freitas,
William Martins Valente Muniz, Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: concreto, ambiente, agressividade, manifestações patológicas, durabilidade
Introdução: Desde os primórdios, o ser humano sempre desejou edificações que garantissem
conforto, proporcionando modelos arquitetônicos únicos, usando diversos materiais, que foram
aperfeiçoados ao longo do tempo. Hoje, destaca-se nas construções o uso do concreto. Há pouco
tempo, pensava-se que o concreto seria um material eterno. Porém, devido a vários fatores, observou-se a necessidade de um programa de manutenção e prevenção para garantir durabilidade
às estruturas de concreto, perante às possíveis manifestações patológicas que podem atingi-las
ao longo dos anos. Objetivo: Associar a durabilidade do concreto com as possíveis manifestações
patológicas influenciadas pelo ambiente inserido. Metodologia: Relato de experiência acadêmica
baseado em pesquisas bibliográficas. Resultados: Segundo a NBR 6118/14, a vida útil do projeto
é o tempo que a estrutura permanece sem nenhuma adversidade significativa, caso seja utilizada
para os fins designados pelo projetista, além dos pequenos reparos inevitáveis ao longo de sua
vida útil. Um dos maiores problemas associados à diminuição da durabilidade e qualidade do concreto é a agressividade do meio ambiente. Dentre as várias manifestações patológicas que surgiram em virtude do meio em que se insere, estão as fissuras, recalques, contrações ou expansões
pela redução ou elevação da temperatura, infiltrações, corrosão e desagregação das armaduras
do concreto armado, corrosão por ataque de cloretos, entre outros. Conclusão: Conclui-se que
para evitar o surgimento de falhas no concreto e manter ou ampliar sua vida útil, deve-se prezar por
uma manutenção preditiva e preventiva nas estruturas, além de seguir os preceitos descritos nas
normas técnicas brasileiras referentes à fabricação dos materiais, projetos e execuções das obras.
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Uso de argamassa no reparo de
estrutura em concreto armado
Karina Sousa Andrade
Pitágoras
Palavras-chave: concreto armado, argamassa, estrutura, recuperação
Introdução: Em alguns casos, as estruturas de concreto armado podem, por sua vez, sofrer degradação precoce, seja por falhas de execução, materiais ou intempéries, que ocasiona em algum
tipo de processo de degradação onde podem ser utilizados meios para sua recuperação, como o
uso da argamassa, de modo que não tenha o comprometimento de sua função estrutural. Objetivo: Apresentar a utilização da argamassa, na sua função de reparação estrutural, visando o não
comprometimento da estrutura. Metodologia: Realizou-se busca bibliográfica nos portais eletrônicos Scielo e Google Acadêmico nos idiomas inglês e português no período entre 2017 a 2021,
com as palavras chaves “Concreto armado” e “Argamassa”. Os critérios de inclusão foram estudos
de revisão de literatura e sistemática. Resultados: Os problemas são diversos que podem ocorrer
nas estruturas e poderiam ser evitados por um maior cuidado nas elaborações dos projetos e na
qualificação de colaboradores que manusearão o material. Contudo, a correta escolha da técnica
a ser utilizada numa recuperação estrutural, é que vai garantir o sucesso do trabalho realizado.
Ademais, o estabelecimento de um diagnóstico que proporcione a identificação e classificação
de ocorrências é uma condição fundamental para a correção adequada das possíveis anomalias
observadas. Conclusão: Sendo assim, a utilização da argamassa de recuperação estrutural apresenta ótimo desempenho, evitando a utilização de materiais não adequados para tal problema, ou
até mesmo, a destruição dessas edificações por conta de um alguma falha na sua execução ou
utilização de materiais de qualidade inferior.
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O reaproveitamento de madeira de
descarte da construção civil para
produção de artefatos
Karolayny de Oliveira Martins, Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: madeira, construção civil, reaproveitamento, resíduos
Introdução: Este trabalho consiste em uma pesquisa e análise de como aproveitar os resíduos de
madeira usada como material na construção civil, visando o desenvolvimento sustentável. Objetivo: Identificar a procedência de peças de madeiras descartadas constantemente na construção de
residências e propor soluções de artefatos que possam ser produzidos com o aproveitamento deste material. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo como fonte artigos científicos, textos acadêmicos e sites da internet. Resultados: A construção civil é responsável por
grande parte da movimentação econômica mundial. Percebe-se que, mesmo nos países em que
a construção em concreto predomina, a madeira ainda representa boa parte dos insumos. Logo,
os principais desafios da construção é reduzir ou acabar com resíduos como madeira, ferro e entulhos. A melhor solução para sobras de madeira da construção civil é reaproveitá-las, evitando,
assim, que toneladas de resíduos sejam descartados após o término das obras. Sendo a madeira
um resíduo de natureza orgânica, ela entrará em processo de decomposição e será um problema
ambiental por alguns anos até completar o ciclo. Assim, os restos de madeira utilizados na construção Civil, em escoras para lajes, tábuas de formas para tetos, bem como pisos, fachadas, vigas e
colunas podem ser reutilizadas na fabricação de outros artefatos como caixotes, pallets, suportes
para fins diversos, em forma de pó na fabricação de móveis de MDF, bem como biomassa para ser
queimada em fornos industriais. Conclusão: Pode-se concluir que o descarte de madeira com a
adoção dessa técnica seria minimizado, colaborando com o meio ambiente, onde Engenharia Civil
e Ambiental atuam de forma conjunta em prol da sustentabilidade.
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Aplicação dos conceitos de
Fenômenos de Transporte
na escolha de materiais de
construção para o conforto
térmico das edificações
Sara Moreira Lopes Addário, Mariana Alves Arruda, Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: condutância, materiais de construção, resistência térmica, transmissão de calor
Introdução: Proporcionar conforto térmico em edificações está entre os desafios da engenharia. Para isso, busca-se soluções estratégicas para os impasses e eficiência do sistema. Dentre
elas, destaca-se a escolha dos materiais de construção que podem ser associados aos estudos
de transmissão de calor, a fim de viabilizar o bem-estar térmico. Objetivo: Demonstrar que os
conceitos de Fenômenos de Transporte são importantes para escolha dos materiais destinados
a sistemas de fechamento, de forma a obter o ideal de conforto térmico. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica desenvolvida a partir de atividades propostas pela disciplina Fenômenos de Transporte e fundamentado em aulas, artigos e vídeos sobre a temática transmissão de calor e conforto
térmico. Resultados: É perceptível que cada material tem sua resistência térmica, que refere a
capacidade de o material resistir a transmissão de calor. Um material é definido como um bom isolante térmico quando sua condutância é baixa, ou seja, sua resistência térmica é elevada, já quando transmite muito calor, sua condutância é alta, não sendo um bom isolante térmico. Exemplos
desses fenômenos são as diferentes ordens de grandeza, analisadas na condutividade dos blocos
de concreto, alvenaria cerâmica e no concreto maciço, apresentando resultados que definem a
espessura de camadas, verificando-se a viabilidade de usá-los e que haja um resultado maior
de isolamento térmico. Conclusão: O isolamento térmico, vinculado à escolha dos materiais de
construção, é uma estratégia para melhorar a eficiência térmica, mas deve ser associado a outros
aspectos, como a verificação de sombreamento e a ventilação natural que compõem um projeto
bioclimático para proporcionar conforto térmico para os usuários da edificação.
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ST 09. Inovação, cuidados e
tratamentos em Odontologia.

Proponentes: Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Marileny Boechat Frauches, Romero Meireles
Brandao
Ementa: O planejamento e execução de um tratamento odontológico ideal são aspectos relevantes que devem ser observados em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico,
científico e nas habilidades e competências necessárias para realização de procedimentos clínicos preventivos e curativos adequados. A intervenção de várias especialidades odontológicas,
como a saúde coletiva, estética, ortodontia, endodontia, periodontia, entre outras, é importante
para a atenção integral do indivíduo e para se alcançar resultados satisfatórios com resolutividade.
Esta sessão tem por objetivo possibilitar trocas de experiências e discussões entre profissionais,
estudantes e pesquisadores, a partir da apresentação de trabalhos relativos aos cuidados, tratamentos e inovação em Odontologia.
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Influência dos índices
socioeconômicos na
predisposição ao câncer bucal:
uma revisão literária
Beatriz de Oliveira Rocha, Francisca Gabryele Guimarães Lopes Santos, Maria Olinda Vieira Cavalcante, Linda Caroliny Mendes Oliveira, Samuel Oliveira Costa (Orientador)
Palavras-chave: câncer bucal, aspectos socioeconômicos, diagnóstico precoce
Introdução: O câncer bucal é um problema de saúde pública que tem tido uma alta incidência
e mortalidade. Grande parte dos casos diagnosticados estão associados às condições sociais
desses indivíduos e identificados em estágios avançados, o que dificulta o tratamento e a cura.
Objetivo: Revisar na literatura a relação entre os aspectos socioeconômicos e a predisposição ao
câncer bucal. Metodologia: O levantamento bibliográfico dos artigos científicos foi realizado nas
bases de dados PubMed e SciELO, utilizando-se os descritores: “câncer bucal”, “aspectos socioeconômicos” e “diagnóstico precoce”, no período de 2010 a 2021. Foram incluídos no estudo artigos
científicos publicados na língua inglesa e portuguesa disponíveis em texto completo. Resultados:
Foram observados que há uma íntima relação entre aspectos socioeconômicos e o desenvolvimento câncer bucal, visto que, pessoas com baixa renda, baixo nível de escolaridade e pouco
acesso à informação e serviços de saúde tendem a estar mais expostas aos fatores de risco para
o desenvolvimento do câncer de boca como, exposição solar, tabagismo, etilismo, alimentação
irregular, má higiene oral, entre outros. Além disso, a prevenção e o diagnóstico precoce se mostraram favoráveis por permitirem um aumento dos níveis de sobrevida e possibilitarem um melhor
prognóstico a esses pacientes. Conclusão: A prevalência de casos acometidos pelo câncer bucal
está relacionada com aspectos socioeconômicos e o diagnóstico precoce se mostrou positivo na
melhoria da sobrevida. Dessa forma, práticas de promoção e prevenção à saúde com uma equipe
odontológica capacitada tem grande potencial em identificar lesões precoces e informar a população sobre autocuidado e autoexame.
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A importância da atuação do
cirurgião-dentista em UTI’s com
pacientes acometidos pela COVID
19: uma revisão literária
Beatriz de Oliveira Rocha, Francisca Gabryele Guimarães Lopes Santos, Maria Olinda Vieira Cavalcante, Linda Caroliny Mendes Oliveira, Samuel Oliveira Costa (Orientador)
Palavras-chave: cirurgião-dentista, odontologia hospitalar, covid-19
Introdução: Os pacientes sob tratamentos em UTI’s contam com uma equipe multidisciplinar capacitada para atendê-los. No contexto da pandemia da COVID 19, essa equipe se fez ainda mais
importante para tratar os pacientes sob essa condição clínica. Além disso, o cirurgião-dentista
tem um papel importante em prevenir possíveis agravos à condição sistêmica desses indivíduos,
embora ainda seja negligenciado a sua atuação. Objetivo: Revisar na literatura sobre a importância e de que forma o cirurgião-dentista pode atuar nas UTI’s para contribuir com pacientes em
tratamento e também os acometidos pela COVID-19. Metodologia: Utilizou-se os descritores:
cirurgião-dentista, odontologia hospitalar e covid-19, através das bases de dados PubMed e SciELO, incluindo estudos clínicos completos, em inglês e português, publicados nos últimos 10 anos.
Foram excluídos artigos incompletos e que não eram condizentes com a temática. Resultados:
Os estudos mostraram que o dentista pode contribuir positivamente com os pacientes em tratamento e também aqueles que foram acometidos pelo vírus da COVID-19, visto que, pacientes sob
essas condições clínicas não conseguem realizar as práticas de higiene oral sozinhos. Além disso,
o cirurgião-dentista pode controlar e/ou reverter quadros como doenças periodontais, xerostomia,
acúmulo de biofilme, entre outros focos de infecção que tenham alto potencial patogênico e que
são capazes de levar ao agravo da condição sistêmica daquele indivíduo. Conclusão: Diante
disso, é necessário a implantação do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar das unidades
de terapia intensiva, visando melhor a qualidade de atendimento, a manutenção da saúde bucal e
sistêmica e a prevenção de agravos na condição dos pacientes.
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O papel do cirurgião dentista na
melhoria da qualidade de vida
de portadores de comunicação
bucosinusal: um relato de
vivência
Cássia Rodrigues Dias de Lima, Paula Moreira Holz, Letícia Marques da Silva, Denis Talis Reis
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: bem-estar, comunicação buco sinusal, qualidade de vida
Introdução: A comunicação buco sinusal é uma complicação que permite o acesso da cavidade oral ao seio, fazendo com que a flora bacteriana seja alterada, podendo haver drenagem de
secreção purulenta, odor fétido e sintomatologia dolorosa. Pode ser decorrente da extração de
dentes da arcada superior. Tal complicação pode ocasionar sérios problemas à qualidade de vida
do acometido, causando restrições alimentares e de convívio social. O cirurgião dentista tem um
importante papel no restabelecimento da estética e função da cavidade oral desses clientes, uma
vez que a condição de saúde bucal constitui fator de grande interferência na qualidade de vida
dos indivíduos. Objetivo: relatar através de um caso clínico a importância do cirurgião dentista na
melhoria da qualidade de vida de um cliente portador de comunicação buco sinusal. Metodologia:
Foi realizado anamnese, exame clínico e observou-se comunicação buco sinusal em cliente gênero masculino, melanoderma, 50 anos, com histórico de remoção de elemento dentário há mais
de 30 anos, histórico de miiases e extremo odor fétido, problema ao qual o privava de uma vida
social. Relatou não ter vida conjugal e nem social por conta do odor que tal condição ocasionava. Em 2019, foi levado ao bloco cirúrgico para remoção dos fragmentos necróticos e adequação
dos tecidos. Os fragmentos foram removidos e enviados à análise histológica. Foi confeccionada
uma prótese obturadora para melhora da alimentação e dicção. Resultados: Após intervenção,
o cliente relata a diferença na melhoria da sua qualidade de vida, tendo melhoria na alimentação,
sem intercorrência de odores e consequentemente obteve reinclusão social. Conclusão: Portanto, o cirurgião dentista tem sido de extrema importância no restabelecimento da reabilitação oral,
devolvendo a autoestima e promovendo o bem-estar dos indivíduos.
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Uma revisão de literatura sobre
o tratamento odontológico em
pacientes com HIV/ AIDS: o que o
Cirurgião Dentista precisa saber
Danielle Braga de Souza, Marcelo Victor Sena Júnior, Gabriela Alves Ramos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: odontologia, HIV, biossegurança
Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA), ou AIDS, é uma doença viral que
pode ser transmitida por meio de relação sexual, sangue, agulhas, dentre outras. Nesse sentido,
cabe ao cirurgião dentista compreender a importância do atendimento ao paciente portador da
doença, dado que devido aos efeitos causados pelo vírus, os pacientes apresentam manifestações bucais como primeiros sinais, tais como: candidíase, herpes, leucoplasia pilosa, etc. Ainda,
a maioria desses usuários tem índice CPO-D (dentes cariados, perdidos e obturados) médio de
15,3 e são dependentes do Sistema Único de Saúde. Sabe-se também que a infecção cruzada
é mínima quando a prevenção nos atendimentos é feita de forma correta, porém ainda há resistência da parte dos profissionais. Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica sobre o tratamento
odontológico em pacientes com HIV/ AIDS. Metodologia: Para a localização das referências,
utilizou-se os descritores HIV/AIDS, odontologia e biossegurança, nas bases de dados SciELO e
ScholarGoogle e selecionados 7 artigos originais. Resultados: Com relação à percepção acerca
de riscos ocupacionais, a maioria alegou saber que os riscos são muito baixos quando utilizados
todos os equipamentos de segurança, porém as unidades de saúde não possuem equipamentos
para garantia da saúde do profissional e do paciente. Conclusão: No sentido de ampliar o acesso
à consulta odontológica, às PVHA vê-se a necessidade da educação permanente aos profissionais
com ênfase nesses pacientes e que as condições de trabalhos sejam satisfatórias.
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Covid-19: inter-relação entre
a doença periodontal e o
agravamento das infecções
pulmonares de pacientes em
Unidades de Terapia Intensiva –
UTI’s
Elenilson Soares de Oliveira
Pitágoras
Palavras-chave: covid-19, doença periodontal, infecções pulmonares, uti’s, odontologia hospitalar
Introdução: A Resolução - RDC N°7/2010 dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de UTI’s e, em seu artigo 18, inciso VI, determina a garantia de assistência odontológica
à beira do leito. Pacientes com Covid-19 podem apresentar internação prolongada e, caso haja
negligência nos cuidados bucais, há risco de se desenvolver a doença periodontal. No alto índice
de biofilme presente na cavidade oral, evidenciam-se patógenos respiratórios que podem alcançar as vias aéreas, resultando no agravamento de infecções pulmonares. Objetivo: Examinar a
relevância do cirurgião-dentista no âmbito das UTI’s frente à Covid-19, compreendendo a inter-relação entre a doença periodontal e o agravamento das infecções pulmonares. Metodologia:
Foi utilizada a pesquisa bibliográfica, para o levantamento dos conceitos e dados. Resultados:
A correta higienização da cavidade oral, feita por odontólogo, previne e controla o agravamento
da doença periodontal, bem como diminui a inflamação sistêmica e a queda no número de interleucina 6 (IL-6), impactando positivamente no controle de complicações respiratórias. A exemplo,
a IL-6 é associada a atividade da doença periodontal, pois os sítios inflamatórios da periodontite
exibem níveis mais elevados dessa citocina. Identifica-se que os valores médios de IL-6 são mais
elevados em pacientes com pneumonia associada a ventilação mecânica. A presença do cirurgião
dentista nas UTI’s atuando na prevenção e controle da periodontite reduz os índices de IL-6. Conclusão: A inserção da odontologia hospitalar é fundamental para o tratamento de pacientes com
Covid-19 em prol da atenção integral do indivíduo. A significante atuação do cirurgião-dentista na
prevenção e controle da doença periodontal mostra a necessária entrada do profissional nas UTI’s
frente à Covid-19.
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Análise da qualidade de vida de
pacientes submetidos à cirurgia
ortognática: revisão de literatura
Elisama de Oliveira Mendes, Caroline Rodrigues Thomes, Jonata Leal dos Santos, David Wilkerson Dos Santos Silva, Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa (Orientador)
Palavras-chave: cirurgia ortognática, odontologia, qualidade de vida
Introdução: Cirurgia ortognática é um procedimento que visa restabelecer um padrão facial normal em pacientes adultos que apresentam alterações no desenvolvimento ósseo facial, sendo
que o tratamento com a cirurgia ortognática engloba, geralmente, a associação de um tratamento
ortodôntico com um cirúrgico Objetivo: Analisar mudanças na qualidade de vida de pacientes
submetidos à cirurgia ortognática por meio de uma revisão de literatura. Metodologia: Trata-se
de uma busca bibliográfica no portal eletrônico PubMed por meio da utilização das palavras-chave
“Orthognathic Surgery” AND “Quality of Life”, durante o período entre 2013 a 2021, considerando
artigos publicados em inglês. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, foram considerados
um total de 5 estudos para leitura e análise completas Resultados: Os estudos demonstraram
que cada paciente possui diferentes motivações e expectativas em relação ao tratamento. Nesse
sentido, foi perceptível que a cirurgia ortognática teve um impacto positivo significativo na qualidade de vida dos indivíduos submetidos a esse tipo de procedimento. Em todos os aspectos psicossociais e funcionais, principalmente na diminuição nas preocupações estéticas faciais, promoveu
melhoras harmônicas dos ossos esqueléticos faciais, resultando em uma estética facial favorável
e em um aprimoramento das funções do sistema estomatognático Conclusão: Constata-se que
pacientes submetidos à cirurgia ortognática vivenciam melhoras na qualidade de vida. No entanto,
deve-se considerar a realização de futuros estudos com acompanhamento em longo prazo desses
pacientes.
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Promoção de saúde bucal em préescolares com vulnerabilidade
social: relato de experiência
Iasmyn Alves Cardoso, Mikaela Laignier Faria, Ana Laura Barbosa Marques Avelar, Taís de Souza
Barbosa (Orientador), Janaina Cristina Gomes (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: promoção de saúde bucal, cuidados infantis, odontopediatria
Introdução: A promoção de saúde compreende ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença visando a construção da autonomia e hábitos saudáveis,
especialmente na infância. Objetivo: Abordar, de forma coletiva e lúdica, temas sobre promoção
de saúde bucal e prevenção de doenças bucais na infância. Metodologia: Estudo descritivo, do
tipo Relato de Experiência, com graduandos em Odontologia e professores da UFJF-GV, educadores e 72 pré-escolares, de 2 a 5 anos, e pais/responsáveis, da Escola Dom Bosco, distrito Xonin
de Cima, MG. Foram realizadas as seguintes atividades: cartilha com informações de saúde bucal (para pais/responsáveis), instruções de higiene bucal com macromodelos e fantoches, jogos
educativos, roda de música sobre escovação, distribuição de kits de higiene bucal, escovação supervisionada (para crianças), e capacitação dos professores. O exame clínico bucal das crianças
consistiu dos índices IHO-S ceo-d e IED. Os pais/responsáveis informaram sobre hábitos de higiene bucal e orais deletérios, amamentação, dieta e qualidade de vida da criança (Early Childhood
Oral Health Impact Scale – ECOHIS). Resultados: Os pré-escolares apresentaram em média 4,5
anos, 94,4% realizavam escovação diária e 55,6% três vezes ao dia. Aproximadamente 1/5 da
amostra apresentou biofilme/cálculo em toda superfície dentária e 22,2% Classe II de Angle. Pais/
responsáveis reportaram o consumo de balas, chocolate e refrigerante em 88,9% das crianças, e
a prática de ao menos um hábito oral deletério em 27,8%. A média da resposta ‘nunca’ do ECOHIS
foi de 12,9 (±1,4). Conclusão: A experiência permitiu a construção de conhecimentos, de forma
coletiva e lúdica, visando promover reflexões e mudanças de comportamentos em saúde bucal na
primeira infância
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Treinamento profissional
acadêmico de radiologia
odontológica – UFJF/GV
Juliana Jadyvisky dos Santos, Iasmyn Alves Cardoso, Bruno Guimarães Costa, Francielle Silvestre Verner (Orientador), Mauricio Augusto Aquino de Castro (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: radiografia odontológica, exames radiográficos, aprendizagem interdisciplinar
Introdução: O projeto de Treinamento Profissional aplicado à Radiologia Odontológica se aplica
ao conjunto de disciplinas de Radiologia Odontológica I e II, estando voltado a alunos matriculados
a partir do sexto período da graduação em Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora,
Campus Governador Valadares. Objetivo: As atividades visam consolidar o processo de ensino/
aprendizagem, com atividades centradas na prática da Radiologia Odontológica, com vistas ao
mercado de trabalho. Metodologia: São realizados atendimentos de pacientes com a execução
de exames radiográficos intrabucais, em sistemas convencional e digital semi-direto. Resultados:
Durante o projeto, o aluno tem a oportunidade de se aprofundar nas atividades práticas da Radiologia Odontológica, executando técnicas radiográficas intrabucais, processamento radiográfico
e interpretação de exames radiográficos, além de participar de grupos de discussões de artigos
científicos e de casos clínicos. Além disso, o projeto permite ao aluno a possibilidade de aprofundamento e aperfeiçoamento dos conteúdos teórico-práticos das disciplinas. Conclusão: Conclui-se
que o projeto de Treinamento Profissional aplicado à Radiologia Odontológica visa proporcionar
aos discentes de Odontologia, maior desenvoltura nas atividades práticas da Radiologia Odontológica por meio da consolidação da sistemática de trabalho em grupo, aprimoramento técnico
e científico, ampliação da capacidade de interpretação de exames radiográficos, conhecimento e
superação de dificuldades na rotina da Radiologia Odontológica, além de atendimento humanizado aos pacientes em tratamento nas clínicas do Departamento de Odontologia da UFJF/GV.
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A aplicabilidade da camomila no
contexto da mucosite oral: uma
revisão de literatura
Laís Petrilho da Costa, Luana Santágueda de Bastos Pereira, Bruna Thurler Alves, Vanessa dos
Santos Faiões, Natalia Lopes Pontes Póvoa Iorio (Orientador)
Palavras-chave: mucosite oral, camomila, prevenção
Introdução: A aplicabilidade da camomila, planta amplamente conhecida por seu potencial anti-inflamatório, antifúngico e antibacteriano, tem sido investigada no contexto do manejo de múltiplas
condições clínicas, entre elas, a mucosite oral, efeito adverso observado durante o tratamento
antineoplásico. Eritema, dor e inchaço, característicos da mucosite, impactam o bem-estar do paciente oncológico sob quimioterapia, bem como o prognóstico. Logo, a camomila vem despertando
interesse quanto à prevenção e tratamento da mucosite oral. Objetivo: Revisar a literatura para
avaliar o potencial terapêutico da camomila frente a mucosite oral. Metodologia: Realizou-se busca nas bases de dados Pubmed e LILACS a partir de palavras-chave relacionadas à mucosite oral
e camomila. Resultados: Foram identificados 101 artigos. Após leitura dos títulos e resumos, 97
deles foram excluídos por não se adequarem aos critérios de elegibilidade e um foi excluído após
leitura na íntegra. Os três selecionados, todos ensaios clínicos randomizados, avaliaram o efeito
da camomila na prevenção da mucosite oral em pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia, sendo a mais comum o fluorouracil. Dois estudos apontaram menores níveis de dor e severidade das lesões nos pacientes do grupo que fizeram tratamento preventivo com chá gelado ou
uso tópico de um gel de camomila, entretanto não houve diferença estatística quando comparado
ao grupo controle. Conclusão: Apesar da ausência de consenso na literatura acerca do impacto
da camomila na mucosite oral, o uso da mesma representa uma alternativa simples e de baixo
custo, que deve ser investigada mais profundamente. Faz-se necessário, portanto, maior número
de estudos que avaliem seus potenciais preventivo e terapêutico sob diferentes formulações.
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Impactos do uso de bifosfonatos
na cavidade bucal
Linda Caroliny Mendes Oliveira, Francisca Gabryele Guimarães Lopes Santos, Maria Olinda Vieira
Cavalcante, Beatriz de Oliveira Rocha, Samuel Oliveira Costa (Orientador)
Palavras-chave: bifosfonatos, osteonecrose, osteoporose
Introdução: O uso dos bifosfonatos tem sido cada vez mais utilizados no tratamento de doenças
do metabolismo ósseo, como a osteoporose e neoplasias com metástase em tecido ósseo, assim
também na hipercalcemia maligna e mielôma múltiplo, pois os BFs alteram o mecanismo de reabsorção e remodelação óssea. Em contrapartida, como seu emprego terapêutico aumentou e seu
tempo de uso também, consequentemente os efeitos adversos também aumentaram, causando
grandes impactos na saúde da cavidade bucal, como a indução da osteonecrose dos maxilares,
caracterizado pela exposição de osso necrótico na cavidade oral, complicação essa que requer
um tratamento significativamente difícil e consideravelmente prolongado. Objetivo: O objetivo
desse trabalho foi revisar na literatura os impactos orais que os pacientes submetidos a essa
terapia medicamentosa têm desenvolvido. Metodologia: Utilizou-se os descritores: bifostonatos,
osteonecrose, osteoporose, através da base de dados SCIELO e LILACS, incluindo estudos clínicos completos, publicados nos últimos 10 anos. Excluiu-se estudos nos quais os títulos e objetivos
não eram condizentes com a temática e incompletos. Resultados: Os bifosfonatos causam uma
alteração no remodelamento ósseo, diminuindo a reabsorção óssea mediada por osteoclastos.
Dessa forma, foram observadas maiores ocorrências de osteonecrose em pacientes que fizeram o
uso prolongado de bifosfonatos, por se tratar de um tratamento que é considerado difícil e bastante prolongado. Conclusão: A utilização de bifosfonatos em pacientes oncológicos está cada vez
mais comum, por conta disso é de suma importância o papel do cirurgião dentista previamente ao
tratamento para eliminar todo foco infeccioso.
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Hiperplasia gengival em pacientes
que passam por hemodiálise: uma
revisão de literatura
Maile Maísa Langbecker, Ian Alves Cassali, Michele Inês Baierle, Marília Scarton Forgiarini, Simone Glesse (Orientador)
Palavras-chave: hiperplasia gengival, diálise renal, bloqueadores dos canais de cálcio
Introdução: A hemodiálise é um tratamento empregado em pacientes com insuficiência do funcionamento renal e consequente filtração sanguínea deficiente. Para que essa filtração adicional
mecânica seja efetiva, medicamentos necessitam ser administrados, os quais podem apresentar
efeitos adversos sobre outros sistemas do organismo, como as hiperplasias gengivais na cavidade bucal, caracterizadas como aumentos de volume do tecido gengival. Objetivo: Descrever a
relação do tratamento medicamentoso coadjuvante à hemodiálise com as hiperplasias gengivais
em pacientes com insuficiência renal crônica. Metodologia: Através de uma revisão de literatura,
por meio de artigos e livros publicados em português e inglês, será avaliado o efeito hiperplasiante
da nifedipina em pacientes sob hemodiálise. Resultados: Com a finalidade de controlar a pressão arterial, a nifedipina é prescrita para os pacientes submetidos à diálise crônica. Juntamente
com outros medicamentos antiepilépticos e imunossupressores, os bloqueadores de canais de
cálcio, grupo no qual a nifedipina se encontra, acarretam aumentos gengivais principalmente em
pacientes com higiene bucal deficiente. A etiologia das hiperplasias gengivais medicamentosas
(HGM) ainda não é bem definida, mas há frequente relação com a inativação do fluxo de cálcio
celular. Visto que a colagenase produzida pelos fibroblastos apresenta-se na forma inativa e é
regulada pelo influxo celular de cálcio. Resultando no aumento extracelular de colágeno e consequente hiperplasia gengival. Conclusão: Apesar da nifedipina estar relacionada com a HGM, não
é possível prever quando ela ocorrerá, por depender de diversos fatores. Sendo assim, o paciente
submetido a diálise será beneficiado se o acompanhamento odontológico ocorrer concomitante a
hemodiálise.
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Diagnóstico precoce da
leucoplasia oral: revisão da
literatura
Maria Olinda Vieira Cavalcante, Beatriz de Oliveira Rocha, Francisca Gabryele Guimarães Lopes
Santos, Linda Caroliny Mendes Oliveira, Samuel Oliveira Costa (Orientador)
Palavras-chave: diagnóstico, leucoplasia oral, neoplasias bucais
Introdução: A leucoplasia é a lesão cancerizável mais frequente da cavidade bucal, desenvolvendo-se em qualquer região da mucosa oral, no entanto, a mucosa jugal, o lábio inferior e a língua
têm sido as áreas mais afetadas. Sua etiologia está relacionada a hábitos como tabagismo, e outras vezes é considerada idiopática. Considerando que a leucoplasia é uma lesão potencialmente
maligna, conhecer as suas características clínicas é essencial para realizar um diagnóstico precoce. Objetivo: Realizar uma revisão sistematizada da literatura sobre as características clínicas
e método de diagnóstico diferencial da leucoplasia. Metodologia: O levantamento bibliográfico
dos artigos científicos foi realizado nas bases de dados Pub Med e Biblioteca Virtual em Saúde,
utilizando os descritores “Leucoplasia Oral”, “Diagnóstico Bucal” e “Neoplasias Bucais”, no período de 2015 a 2020. Foram incluídos no estudo artigos científicos publicados na língua inglesa e
portuguesa disponíveis em texto completo. Após exclusão daqueles não relacionados com o objetivo da revisão, um total de 10 artigos foram incluídos nesse trabalho. Resultados: A leucoplasia
geralmente afeta indivíduos acima dos 40 anos, podendo ser caracterizada como manchas ou
placas brancas translúcidas ou acinzentadas, não removidas por meio de raspagem. Com o tempo
as lesões tornam-se mais espessas, extensas lateralmente e com a coloração mais esbranquiçada. O diagnóstico diferencial deve ser realizado por meio de estudo microscópico, e o material a
ser coletado para análise anatomopatológica poderá ser proveniente, principalmente, de biópsia.
Conclusão: O diagnóstico precoce da leucoplasia oral permite que haja menores índices de malignização das lesões.
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Características radiográficas
dos odontomas composto e
complexo: uma revisão de
literatura
Michele Inês Baierle, Lucas Vinicius Fischer, Marília Scarton Forgiarini, Pedro Henrique Ferreira de
Menezes, Paulo Swarowsky (Orientador)
Palavras-chave: odontoma, anormalidades dentárias, tumores odontogênicos, radiografia dentária
Introdução: Os odontomas são o tipo de tumor odontogênico mais prevalente, considerados por
muitos autores como anomalias de desenvolvimento, hamartomas. Quando totalmente desenvolvidos contém na sua estrutura esmalte, dentina, polpa e cemento. Geralmente não possuem sintomatologia dolorosa, sendo descobertos durante tomada radiográfica de rotina e, diagnosticados
normalmente por este meio, corroborando para a importância do estudo das suas características
radiográficas. Objetivo: Explorar as características radiográficas dos odontomas composto e complexo. Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura através das bases de dados: Portal de
Periódicos da CAPES, SCIELO e PUBMED e através dos livros: Radiologia Oral: Fundamentos e
Interpretação e Patologia Oral e Maxilofacial. Incluiu-se na busca artigos nacionais e internacionais, publicados entre 2010 e 2021. Resultados: O aspecto radiográfico do odontoma composto
se caracteriza por uma coleção de estruturas semelhantes a dentes, cercada por uma fina zona
radiolúcida, as estruturas que compõem o conglomerado possuem formas e tamanhos variados. O
odontoma complexo por sua vez, se apresenta radiograficamente como um conglomerado radiopaco irregular e desorganizado, com a radiodensidade da estrutura dentária, este também é cercado por uma fina camada radiolúcida. Ambos podem estar relacionados a dentes não erupcionados,
pois a presença do odontoma pode causar a retenção de dentes adjacentes. Conclusão: Considerando a prevalência dos odontomas e seu comportamento assintomático na maioria dos casos,
destaca-se a importância do conhecimento de suas características radiográficas pelo clínico, para
que o diagnóstico seja estabelecido precocemente e os efeitos colaterais sejam minimizados.
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Radiopacidade dos materiais
restauradores diretos análise
através de radiografia digital
Nathalia Lopes da Silva Graça, Amanda da Silva Amorim, Alexandre Novis de Souza (Orientador)
Palavras-chave: radiopacidade das resinas compostas, radiografia digital, materiais restauradores
Introdução: Os materiais odontológicos devem ter radiopacidade suficiente para serem diferenciados das estruturas dentárias e assim facilitar no diagnóstico de cárie recorrente. Objetivo: Determinar a radiopacidade dos materiais restauradores utilizados nas clínicas do Centro de Saúde
Veiga de Almeida, a fim de identificar os mais radiolúcidos. Metodologia: Verificou-se a densidade
óptica de doze materiais restauradores, onde onze eram resinas compostas e um ionômero de
vidro. Os materiais foram inseridos em frascos de vidro contendo orifícios de 7mm de diâmetro e
3mm de espessura com uma espátula de preenchimento. Os incrementos de 3mm foram polimerizados por 40 segundos de cada lado. Realizaram-se as tomadas radiográficas de cada amostra
com o tempo de exposição de 0,32segundos. As imagens foram obtidas através do sistema digital
PSPIX² e leituras no software ImageJ, sendo calculada a média de densidade radiográfica e escala de cinza. Para confirmação dos valores foi feito teste de variância ANOVA. Resultados: As resinas Master Flow A2 e Opallis Flow A2 e o Ionômero de vidro Maxxion R A2 não foram visualizados
na radiografia digital devido a sua alta radiolucidez. Os materiais com maior radiopacidade são 3M
Espe Z250 XT OA2 e C3B e Opallis FGM E3C, os intermediários são Filtek one A2, 3M Espe Z250
XT A3 e 3M Espe Filtek Z350 e com menor radiopacidade são 3M Espe Filtek Z350 A3B, Filtek
Bulkfill A1 e NT Premium coltene A1. Conclusão: Não houve diferença significativa entre as resinas. Quando houver uma área radiolúcida sob uma restauração, pode não ser indicativo de cárie
e sim da presença de um desses materiais e o tratamento mudaria para apenas acompanhamento
clínico e radiográfico proservando a restauração local.
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Identificação de benefícios na
utilização de musicoterapia nos
atendimentos odontológicos:
revisão de literatura
Roberta Oliveira Caetano, Ana Flávia Gamarano Moreira, Carolyne Reduzina Queirós, Shirley de
Jesus Vieira
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: musicoterapia, odontologia, terapia complementar
Introdução: Introdução: A musicoterapia como recurso terapêutico vem se tornando uma alternativa muito utilizada para promover alterações mentais, físicas e sociais na resposta e recuperação ao tratamento de muitas enfermidades. Essa técnica vem ganhando espaço nos consultórios
como um método alternativo para acalmar os pacientes e ter sucesso no atendimento. A adesão
dessa prática vem ganhando espaço e seu resultado é aplicado independente da faixa etária do
paciente. Objetivo: Objetivo: Identificar os benefícios da utilização da musicoterapia nos consultórios odontológicos. Metodologia: Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada na
base de pesquisa do Google Acadêmico, SciELO e PubMed, utilizando o descritor “Musicoterapia
e odontologia” onde foram selecionados os artigos dos últimos vinte anos que abordavam os benefícios da utilização da musicoterapia na odontologia. Resultados: Resultados: A odontologia é
marcada por muitos relatos de ansiedade, dor e medo durante as consultas. Além disso, por se
sentirem incomodados pelo ambiente clínico, muitas pessoas evitam ir ao dentista. Nesse sentido,
a musicoterapia como alternativa para redução desses sintomas, apresentou resultados positivos
por proporcionar sensações de bem-estar, relaxamento, passagem mais rápida do tempo e comportamento mais calmo dos pacientes. Isso foi possível devido à música proporcionar distração
dos estímulos nocivos que se encontra no consultório dentário, além de influenciar em aspectos
fisiológico, psicológico e emocional do indivíduo durante o atendimento. Conclusão: Conclusões:
Apesar da técnica ainda não estar presente em todos os consultórios e nem na matriz curricular do
curso, a musicoterapia é uma alternativa eficaz e de inovação para aperfeiçoamento da consulta
odontológica a fim de garantir mais aderência aos tratamentos.
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Eficácia dos sistemas e soluções
comumente utilizados na
descontaminação das linhas de
água do equipo odontológico
Tainã Figueiredo Santos, Caroline Rodrigues Thomes, Claudia Machado de Almeida Mattos (Orientador), Jackeline Coutinho Guimarães (Orientador)
Palavras-chave: biofilme, desinfecção, infecção cruzada
Introdução: A pressão negativa gerada na desaceleração dos motores das linhas de água do
equipo odontológico pode aspirar fluidos orais e gerar infecção cruzada, podendo expor os pacientes e a equipe de saúde bucal. A filtragem da água com poro de tamanho de 0,2μ elimina bactérias,
mas não elimina o biofilme. Objetivo: Avaliar a eficácia de desinfetantes e sistemas de desinfecção química mais usuais do sistema de água do equipo odontológico. Metodologia: Trata-se de
revisão de artigos publicados no PUBMED e GOOGLE ACADÊMICO usando os descritores “biofilm”, “disinfection” e “odontology” em inglês e português, entre 2000-2020. De 64 artigos, foram
selecionados 12. Os critérios para inclusão foram os que descrevessem desinfetantes e sistemas
de desinfecção química. Resultados: Segundo a literatura, os sistemas mais descritos foram o
Bio System (Gnatus®) e Flush (Dabi Atlante®). Ambos usam hipoclorito de sódio (NaOCl-500
ppm) reduzindo microorganismos aeróbios e o biofilme, porém não inibe a sua formação. Apesar
disso, esses sistemas tornam a água adequada para uso, a deixando abaixo de 200 Unidades Formadoras de Colônia. O Dodecilsulfato de sódio, peróxido de hidrogênio, Tween 20, EDTA, fenol, e
iodo povidona, quando sozinhos, não eliminaram bactérias nem o biofilme de forma completa. O
NaOCl e a clorexidina alcançaram de 85 a 90% de desinfecção, mas sem remoção eficaz de biofilme. A combinação de NaOCl e fenol diminui o biofilme em 85 a 95%. A ANVISA recomenda (0,3ml
de NaOCl 1% para 500ml de água), com acionamento do sistema por 30 segundos após cada
atendimento, renovação diária e reservatórios mantidos a seco pela noite. Conclusão: O NaOCl
e a clorexidina (sozinhos) ou o NaOCl e fenol (combinados) podem remover o biofilme e foram os
mais eficazes. Os sistemas Flush e Bio System tornam a água adequada para atendimento.
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Coronectomia: uma alternativa
viável para terceiros molares
inferiores
Antonio Gonçalves Oliveira Neto, Elisama de Oliveira Mendes, Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa
(Orientador)
Pitágoras
Palavras-chave: coronectomia, terceiro molar inferior, nervo alveolar inferior
Introdução: Eventualmente complicações cirúrgicas no nervo alveolar inferior é susceptível de
acontecer. Para isto, terceiros molares que tem íntimo contato das raízes com o nervo, a coronectomia tem sido uma alternativa cirúrgica, na qual realiza a remoção apenas da porção coronária do
dente, com a preservação das raízes. Objetivo: Analisar a relevância da coronectomia para terceiros molares inferiores por meio de uma revisão de literatura. Metodologia: Para identificação dos
estudos, foi realizado uma busca nos portais eletrônicos PubMed e Biblioteca virtual da Saúde nos
idiomas inglês e português dos períodos de 2014 a 2021, com as palavras chaves “Coronactomy”
e “Lower third molars”. Os critérios de inclusão foram estudos de revisão de literatura e de revisão
sistemática, e os de exclusão foram editoriais e capítulos de livros. Resultados: Esta técnica tem
minimizado o risco de ocorrência de complicações como a parestesia do nervo alveolar inferior. O
dente apresentando tecido pulpar vital sem comprometimento inflamatório, e com íntimo contato
com o nervo, a coronectomia nesses casos tem sido uma alternativa viável que consiste na odontosecção coronária e o “sepultamento da raiz”, evitando o comprometimento do nervo durante o
procedimento cirúrgico. Conclusão: O baixo índice de complicações da técnica associado a coronectomia tem sido justificada nos estudos como um procedimento alternativo e eficaz quando
indicada e realizada corretamente, a qual tem sido considerada mais segura do que a completa
remoção do terceiro molar inferior.
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Consequências das Injúrias
traumáticas de dentes decíduos
na infância
Beatriz Sales da Silva Santos, Stefani Santos Oliveira, João Gabriel Nunes Teixeira, Ivan Onone
Gialain (Orientador)
Palavras-chave: trauma, dentes decíduos, crianças
Introdução: Sabe-se que a infância é a fase de desenvolvimento dos mecanismos de controle e
coordenação motora. Dessa forma, o envolvimento em brincadeiras esportivas, desenvolvimento
da ambulação e equilíbrio podem levar a quedas e colisões, eventualmente resultando em trauma
dentário. Objetivo: Conscientizar os profissionais da odontologia, com capacitação ou não na
área da odontopediatria, sobre traumatologia em elementos decíduos, a fim de diminuir a negligência, e demonstrar condutas coerentes para esse problema. Metodologia: Foi realizada uma
pesquisa na base de dados da Scielo, Pubmed, portal de periódicos do CAPES/MEC e Google
Acadêmico, utilizando as palavras-chaves: trauma, dentes decíduos, crianças. Resultados: Acidentes ocasionados por quedas e choques podem causar fraturas dentais ou avulsões totais ou
parciais, podendo envolver tecidos de suporte. Esse trauma pode afetar o desenvolvimento dos
dentes permanentes, assim como trazer complicações para oclusão, fonação, mastigação e estética. O trauma recorrente pode ainda ocasionar sérias complicações e dificuldades na reparação
e cicatrização do tecido lesionado. Crianças e suas famílias podem ter diminuição em indicadores
de qualidade de vida em decorrência de traumatismos dentários severos. Desta forma, é essencial que os pais e os profissionais atuem em conjunto na prevenção e controle com tratamentos
preventivos para impedir esses cenários, incluindo o uso de protetores bucais durante atividades
físicas. Conclusão: Nesse sentido, todos os profissionais da Odontologia devem ter a capacidade de atuar não apenas em tratamentos de urgência, mas também para instruir e prevenir lesões
traumáticas. Inclusive porque tais eventos podem ocasionar transtornos no elemento permanente
em desenvolvimento.
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Avaliação da atividade
antibacteriana de um adesivo
convencional modificado por
antibacteriano peptídico
Bianca Coradello Marchezi, Stephanie Ribeiro Lopes, César Rogério Pucci, Amanda Guedes Nogueira Matuda, Daphne Camara Barcellos (Orientador)
Palavras-chave: nisina, streptococcus mutans, bactérias gram-positivas
Introdução: A principal causa de trocas em restaurações de resina é a presença de cárie secundária, sendo o Streptococcus mutans o principal patógeno relacionado à lesão cariosa. A nisina é
um peptídeo amplamente utilizado para conservação de alimentos que possui forte poder antibacteriano. A incorporação da nisina no adesivo pode se mostrar eficaz na prevenção da formação da
cárie secundária. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a atividade antibacteriana de um
sistema adesivo modificado com a incorporação do antibacteriano peptídico Nisina em diferentes
concentrações. Metodologia: Foi adicionado ao adesivo convencional Single bond (3M ESPE) a
nisina pura (Handary, Belgium) em diferentes concentrações, resultando em 4 grupos: Grupo controle - Single Bond, Grupo 1.0% – Single Bond + Nisina 1.0% em peso, Grupo 3.0% – Single Bond
2 + Nisina 3.0% em peso e Grupo 5.0% – Single Bond + Nisina 5.0% em peso. A atividade antibacteriana do Streptococcus mutans foi avaliada por meio dos testes de difusão em ágar e contagem da unidade formadora de colônia (UFC), utilizando discos dos adesivos polimerizados dos
diferentes grupos. Os dados foram submetidos à ANOVA um-fator seguido do teste de Tukey (5%).
Resultados: Os resultados obtidos foram: Grupo controle (0,51±0,01a), Grupo 1.0%(0,36±0,03b),
Grupo 3.0% (0,34±0,02b) e Grupo 5.0% (0,33±0,04b). Todas as concentrações de nisina incorporadas no adesivo apresentaram significante efeito inibitório no crescimento de Streptococcus
mutans comparado ao grupo controle (p<0.05). Conclusão: Pode-se concluir que a incorporação
da nisina nas concentrações de 1.0, 3.0 e 5.0% em peso ao adesivo convencional Single Bond
apresentou atividade antibacteriana sobre o Streptococcus mutans.
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Extração dentária minimamente
traumática: aplicações para
reabilitação oral
Cristiane de Oliveira Pinto, Antonio Gonçalves Oliveira Neto, Elisama de Oliveira Mendes, Haylla
Freitas Vieira, Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa (Orientador)
Pitágoras
Palavras-chave: exodontia, minimamente traumática, reabilitação oral
Introdução: A extração dentária minimamente traumática é um procedimento que visa preservar o
máximo de tecido gengival e osso alveolar, na qual o princípio da força de tração se dá no sentido
vertical, resultando na ruptura de fibras periodontais sem expansão óssea. Esta técnica favorece,
geralmente, a realização de um futuro tratamento protético ou implante. Objetivo: Analisar as
aplicações da extração dentária minimamente traumática para a reabilitação oral por meio de uma
revisão de literatura. Metodologia: Realizou-se busca bibliográfica no portal eletrônico PubMed e
na Biblioteca Virtual da Saúde por meio da utilização das palavras-chave “Extraction”, “Minimally
trauma” e “Oral rehabilitation”, durante o período entre 2013 a 2021, nos idiomas inglês e português. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, foram selecionados 6 estudos. Resultados:
Os estudos relatam que a exodontia com mínimo trauma vem sendo testada e empregada para a
preservação óssea alveolar e contorno gengival adequado. Além disso, o cirurgião dentista deve
estar apto a oferecer ao paciente todas as opções de reabilitação após uma exodontia. Sendo assim, a técnica potencializa os fatores do sucesso de uma futura colocação de implantes ou próteses, pois promove uma redução da perda óssea em largura e espessura, conserva a tábua óssea
vestibular e os tecidos, otimizando o resultado estético. Conclusão: Embora existam opções terapêuticas cirúrgicas conservadoras disponíveis para uma futura reabilitação, faltam justificativas
robustas e baseadas em evidências para o emprego de uma técnica ou de outra. Portanto, a técnica é eficaz, uma vez que reduz as alterações dimensionais dos tecidos duro e mole do rebordo
alveolar pós- exodontia.
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Associação de biomarcadores
imunes e biofilme oral na indução
do crescimento de papila dentária
por técnica de sucção
Daniel Guimaraes Xavier, Marcos Daniel Silva Pinheiro, Daisy Cristina Monteiro dos Santos, Lucia
Alves de Oliveira Fraga (Orientador), Dirce Ribeiro de Oliveira (Coorientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: recessão gengival, biomarcadores imunológicos, crescimento da papila, técnica
de sucção
Introdução: Introdução: A recessão gengival, prevalente na população de baixa renda, é causa de
dor, perda dentária e deficiência estética. Devido à pequena vascularização dessa área gengival,
as alternativas de tratamento têm apresentado baixos índices de sucesso. A partir de observações
em usuários de próteses, constatou-se o crescimento de tecido epitelial do palato nas câmaras
de sucção em pacientes com este dispositivo protético. Vários estudos mostram que esse epitélio
não tem capacidade de transformação maligna. Objetivo: Objetivo: Induzir crescimento da papila
dentária por meio da técnica de sucção Metodologia: Métodos: Serão avaliados 30 indivíduos em
2 grupos (controle e pacientes com retração gengival). Os pacientes serão moldados com alginato
e serão confeccionadas placas de sucção, utilizadas por 28 dias. Amostras de fluido crevicular
serão coletadas 6 vezes (dias 0, 1, 7, 14, 21, 28) e armazenadas a -80°C até o uso. Em cada
coleta serão analisadas citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, expressão gênica de enzimas antioxidantes e microbiota local. Um estudo piloto já foi realizado. Resultados: Resultados:
Paciente de 38 anos, leucoderma, sem história de morbidades, com recessão gengival na região
dos incisivos superiores, onde fazia uso de implantes dentários, com queixa de problemas funcionais e estéticos foi submetido ao uso de placa de sucção por 28 dias. Neste período observou-se
áreas avermelhadas típicas de tecido inflamado, edema e, às vezes, sangramento, confirmando
a viabilidade da técnica. Conclusão: Conclusão: Resultados preliminares foram positivos, o que
confirma o propósito de estabelecer medidas mais eficazes, menos onerosas e não invasivas para
o controle e manejo clínico de pacientes com recessão gengival contribuindo para uma melhor
assistência na saúde pública. Apoio: FIOCRUZ-MINAS
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Harmonização orofacial na análise
de definição de beleza
Eduarda Favero, Ian Alves Cassali, Lucas Vinicius Fischer, Marília Scarton Forgiarini, Simone
Glesse (Orientador)
Palavras-chave: harmonização orofacial, beleza, belo, estética, harmonia
Introdução: Cada vez mais se busca a harmonia entre sorriso e face, isso porque, além da saúde
e função, os pedidos dos pacientes estão cada vez mais atrelados à beleza e rejuvenescimento,
podendo-se fazer uso da harmonização orofacial. Essa nova especialidade está diretamente ligada às leis da geometria para obtenção do equilíbrio facial, conceitos introduzidos por Aristóteles e
que ao longo dos anos têm tido uma variação quanto à raças, etnias, conceitos de moda e fatores
socioculturais. Objetivo: Abordar a definição de beleza e sua relação com a harmonização orofacial. Metodologia: Refere-se a uma revisão de literatura com pesquisa bibliográfica baseada no
Portal de Periódicos da CAPES e SCIELO. Resultados: A estética facial sempre esteve ligada
às reflexões filosóficas e história da arte, com interpretações que o belo teria forma perfeita e harmônica. Seguindo em busca do perfeito, os procedimentos de harmonização orofacial são cada
vez mais recorrentes, diretamente relacionados à aceitação social e autoconfiança. É importante
para o profissional entender as insatisfações dos pacientes para a realização dos procedimentos
faciais, tendo em vista indicações e necessidades reais. Isso porque a harmonização orofacial visa
um equilíbrio das proporções do rosto de forma individualizada e o conceito de beleza é efêmero
e sofre constantemente diversas transformações. Conclusão: A percepção de beleza é uma preferência individual com influência cultural em diferentes momentos históricos, sendo importante a
preparação que o profissional deve ter sobre a harmonização orofacial. Entender as insatisfações
do paciente é indispensável para a obtenção de um resultado satisfatório.
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O papel do cirurgião-dentista no
diagnóstico de casos de abuso
sexual infantil
Francisca Gabryele Guimarães Lopes Santos, Beatriz de Oliveira Rocha, Maria Olinda Vieira Cavalcante, Linda Caroliny Mendes Oliveira, Samuel Oliveira Costa (Orientador)
Palavras-chave: odontologia, abuso sexual infantil, lesões bucomaxilofaciais
Introdução: Os episódios de abuso sexual em crianças e adolescentes passaram a ser foco de
atenção da saúde após aos diversos casos notificados. O envolvimento frequente de áreas como a
estrutura da face e a cavidade bucal torna o cirurgião dentista apto a diagnosticar a ocorrência de
tais fatos. Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre os principais fatores relacionados ao
abuso sexual de crianças e adolescentes, bem como as possíveis lesões orais e maxilofacias que
podem orientar o diagnóstico do cirurgião-dentista. Metodologia: O levantamento bibliográfico
dos artigos científicos foi realizado nas bases de dados LILACS e SCIELO, utilizando os descritores “odontologia” “abuso sexual infantil” e “lesões bucomaxilofaciais”, no período de 2010 a 2021.
Foram incluídos no estudo artigos científicos publicados na língua inglesa e portuguesa disponíveis em texto completo. Após exclusão daqueles não relacionados com o objetivo da revisão, um
total de 10 artigos foram incluídos neste trabalho. Resultados: Os estudos relatam a prevalência
de casos de abuso sexual infantil principalmente em crianças do sexo feminino com idade de 2 a
5 anos e pertencentes a famílias de baixa renda. A maioria das lesões físicas decorrentes de violência sexual infantil são encontradas na região de cabeça e pescoço e na cavidade oral. Essas
são relacionadas as doenças sexualmente transmissíveis, laceração de freios labiais e linguais,
marcas de mordidas, e equimoses de sucção no pescoço. Esses sinais permitem ao cirurgião
dentista identificar e comunicar as autoridades legais em casos de suspeita ou confirmação dos
maus tratos. Conclusão: É reconhecida a relevante problemática do abuso sexual infantil. Nessa
prática destaca-se a prevalência de lesões na região bucomaxilofacial, o que implica na importante
capacitação e responsabilidade do cirurgião-d
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Tratamento de resseções
gengivais: uma revisão de
literatura sobre a utilização do
enxerto de tecido conjuntivo
Gabrielle de Souza Queiroz, Dario Augusto Oliveira Miranda (Orientador)
Palavras-chave: cirurgia plástica periodontal, enxerto de tecido conjuntivo, recessão gengival
Introdução: As cirurgias plásticas periodontais são alternativas modernas que permitem o recobrimento de raiz exposta e a subsequente resolução do comprometimento estético e das manifestações de hipersensibilidade. Em paralelo, a técnica do enxerto de tecido conjuntivo associado
ou não ao retalho coronário avançado é a modalidade mais utilizada no tratamento da recessão
gengival. Objetivo: Revisar a literatura sobre a previsibilidade do procedimento cirúrgico de cobertura radicular através do enxerto de tecido conjuntivo. Metodologia: Foi realizada uma busca
nas bases de dados PubMed, Scielo e Cochrane Library, utilizando os descritores “cirurgia plástica periodontal”, “enxerto de tecido conjuntivo”, “recessão gengival”, em estudos publicados entre
2015 e 2021, no idioma inglês e português e disponíveis na íntegra. Resultados: Observou-se
que, devido ao aumento da demanda estética, surgiram alternativas para o tratamento de deformidades gengivais, como o enxerto de tecido conjuntivo, o qual é amplamente utilizado, uma vez
que permite boa irrigação sanguínea e maior ganho de tecido queratinizado. No entanto, a retirada
do tecido conjuntivo palatal acarreta tempo cirúrgico prolongado, limitações da área doadora e
maior morbidade do paciente, o que predispõe a utilização de alternativas adicionais de cirurgicas mucogengivais, como o retalho avançado coronalmente. Porém, evidências clínicas sugerem
previsíveis resultados de revestimento radicular satisfatórios em casos de recessões classe l e ll
de Miller, além de boa estética e estabilidade gengival. Conclusão: A partir da análise dos dados
em conjunto, pode-se concluir que, apesar das suas desvantagens, o enxerto palatal apresenta
favorável cobertura radicular, previsibilidade e bom resultado estético e funcional.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

206

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Facetas dentais: moda x
necessidade
Ian Alves Cassali, Pedro Henrique Ferreira de Menezes, Maile Maísa Langbecker, Michele Inês
Baierle, Álvaro Gruendling (Orientador)
Palavras-chave: facetas dentais, necessidade, estética
Introdução: As facetas dentais têm sua indicação amplamente ligada para as mais diversas situações clínicas, sendo a estética oral a mais abordada. Contudo, a busca por facetas dentárias atualmente inclina-se somente à direção da aparência, para enaltecimento do aspecto psicossocial,
negligenciando funções biológicas e mecânicas, sendo essencial o aprofundamento da questão
estética em contraponto da questão funcional do meio bucal. Objetivo: Expor a atual necessidade
e aplicabilidade de facetas em Odontologia. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura
realizada na base de dados do Portal de Periódicos da CAPES e SCIELO. Incluiu-se artigos originais, nacionais e internacionais, publicados entre 2013 e 2020. A coleta foi feita por meio dos
descritores em português e inglês: Facetas dentárias (Dental veneers) todos retirados do DeCS
(descritores em saúde). Resultados: A desarmonia entre a forma, o alinhamento e a disposição
dos dentes anteriores, além do escurecimento dental, compõem parte dos aspectos estéticos da
aplicabilidade de facetas dentais. Além dessa questão, o correto posicionamento dentário harmônico implica função primordial em diversos fatores, como uma boa pronúncia, mastigação, sustentação dos lábios, auxílio na deglutição. Contudo, tais benefícios tornam-se dispensáveis por
pacientes, quando comparados a aplicação que considera somente a beleza como finalidade.
Conclusão: As facetas dentárias tornam-se uma excelente opção quando o profissional consegue
conciliar a função estética, que caracteriza o desejo do paciente e a correta função mecânica. De
forma menos invasiva e desconstrutiva possível, que devem permanecer satisfatoriamente por um
longo período de tempo, caracterizando um excelente trabalho.
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Correção cirúrgica do sorriso
gengival: um relato de caso
clínico
Letícia Vitória de Souza Louzada, Johnver Saraiva Purysko (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sorriso gengival, correção cirúrgica, estética
Introdução: A imposição de um padrão de beleza social tem aumentado cada vez mais a procura
por procedimentos estéticos. Tornou-se comum no meio odontológico, a busca pela estética dentária, com o fim de se obter o sorriso ideal. O sorriso gengival é uma condição que ocorre quando
há a exposição do tecido gengival maior do que 3mm e tem sido uma das queixas relacionadas
ao sorriso. Para a sua correção, técnicas cirúrgicas como a gengivoplastia, gengivectomia com
uso ou não de retalho, são alternativas comumente realizadas. Objetivo: Relatar um caso clínico
sobre correção cirúrgica do sorriso gengival a partir da gengivoplastia associada a retalho, com
osteotomia. Metodologia: Cliente do sexo masculino, 19 anos, Clínica IV de Periodontia, Univale.
Foram utilizados procedimentos para o aumento de coroa clínica, através da gengivectomia, associada à abertura de retalho gengival com desgaste da estrutura óssea em torno de 3mm, com
o fim de recompor o novo espaço biológico. Registros fotográficos durante e após a cirurgia. Resultados: A técnica cirúrgica efetuada favoreceu o adequado recontorno gengival e a redução da
estrutura óssea realizada, permitiu a manutenção da margem da gengival mais apical promovendo
a estabilização do tamanho da coroa clínica. O paciente relatou estar satisfeito com a cirurgia,
por poder voltar a sorrir sem se sentir constrangido e que não teve nenhuma complicação após
o ocorrido. Conclusão: O aumento de coroa clínica associado ao levantamento de retalho, com
osteotomia, exige domínio por parte do profissional que a executa, do conhecimento anatômico,
fisiológico e da técnica cirúrgica, para que se obtenha um bom resultado. O planejamento prévio
é essencial para garantia de bons resultados. A devolução da autoestima ao paciente foi notável.
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Técnica de Hall em
Odontopediatria
Lorrayne Gomes de Araujo, Marileny Boechat Frauches (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: dente decíduo, cárie dentária, técnica de hall, restauração protética
Introdução: Restaurar lesões cariosas em dentes decíduos ainda é um desafio ao profissional,
seja pela anatomia destes dentes, abordagem para realização de anestesia local, escolha de
uma técnica minimamente invasiva e do material restaurador. A Técnica de Hall é uma técnica de
selamento do tecido cariado, onde uma coroa de aço é cimentada, com cimento de ionômero de
vidro, sobre o dente decíduo sem a remoção da lesão cariosa, preparo do dente, ou moldagem,
e dispensa o uso de anestesia local. Objetivo: Identificar a utilização da Técnica de Hall para tratamento de lesões cariosas em molares decíduos Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica,
realizado por análise de artigos indexados na base de dados SciELO, PubMed, Cochrane Library
e LILACS, tendo como descritores: dente decíduo, cárie dentária, técnica de Hall e restauração
protética. Seguindo os critérios de inclusão/exclusão, os artigos deveriam estar disponíveis nas
bases de dados indicadas, na íntegra, na língua inglesa ou portuguesa, publicados entre 2015 e
2020. Resultados: Foram encontrados doze artigos, sendo que oito contemplavam os critérios
de inclusão/exclusão. A técnica de Hall mostra resultados satisfatórios para tratamento de lesões
cariosas em molares decíduos, provocando menos ansiedade na criança, proporcionando uma
Odontologia de mínima intervenção, com baixos percentuais de falha na restauração e ausência
de progressão da lesão de cárie. Conclusão: Em relação as opções de restaurações para molares decíduos, a técnica de Hall tem se mostrado eficaz para o tratamento de lesões cariosas, por
ser uma técnica atraumática, de fácil aceitação pela criança, além de não exigir muita técnica do
operador.
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Sistema CAD/CAM
Marcelo Victor Sena Júnior, Gabriela Alves Ramos, Danielle Braga de Souza, João Francisco Maciel Assis, Thaís Sampaio Lopes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sistema cad/cam, odontologia, inovação, manufatura computadorizada
Introdução: Nos últimos tempos, a odontologia tem evoluído em grande proporção, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de novos materiais e técnicas. O sistema CAD/CAM é
constituído basicamente de três componentes: um Scanner de digitalização que executa a leitura
virtual de um preparo, impressão ou modelo, de software CAD que possibilita o desenho da futura
restauração em computador, e uma unidade CAM, responsável pelo corte da cerâmica e confecção da restauração ou infraestrutura. O CAD/CAM é indicado para inlays, onlays, coroas em dentes anteriores e posteriores, pontes fixas, provisórios laminados e implantes de Titânio ou Zircônia.
Objetivo: Realizar uma referência bibliográfica acerca da aplicabilidade do sistema CAD/CAM e
entender seu papel na odontologia. Metodologia: Para a localização das referências, foram feitas
consultas às bases de dados Scielo e ScholarGoogle, buscando publicações científicas relacionadas ao uso odontológico do CAD/CAM. Foram utilizados os descritores CAD/CAM e odontologia, e
selecionados 6 artigos originais. Resultados: É possível perceber que as restaurações cerâmicas
realizadas com o sistema CAD/CAM são uma alternativa confiável, prática e estética para o dia a
dia do profissional e a satisfação e aceitação dos pacientes com as restaurações feitas com o sistema CAD/CAM são muito altas, porém o custo desse sistema é muito elevado, tornando-o pouco
acessível. Conclusão: A inteligência CAD/CAM dispõe de inúmeras possibilidades e traz vários
privilégios tanto para o cirurgião dentista quanto para o técnico em prótese dentária e é necessário ter conhecimento das ferramentas de cada sistema para ter proveito de seus benéficos, pois,
conciliar a manufatura computadorizada às técnicas manuais pode segurar um bom acabamento
e uma favorável estética.
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Cremes dentais com carvão
ativado: impactos na estrutura
dental
Marília Scarton Forgiarini, Pedro Henrique Ferreira de Menezes, Eduarda Favero, Maile Maísa
Langbecker, Sonia Renner Hermes (Orientador)
Palavras-chave: dentifrício, pasta dentifrícia, carbono, materiais dentários
Introdução: As técnicas clareadoras têm sido muito valorizadas pelos pacientes na busca da alteração de cor da superfície dentária e por isso diversas marcas oferecem dentifrícios com abrasivos
como o carvão ativado, na promessa de clareador mecânico. Contudo, deve ser considerado os
impactos causados na estrutura dental, tornando-se importante a discussão e a investigação sobre a temática. Objetivo: Relatar os impactos causados por dentifrícios com carvão ativado à estrutura dental. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura realizada na base de dados da
CAPES e SCIELO. Incluiu-se artigos originais, nacionais e internacionais, publicados entre 2010
e 2018. A coleta foi feita por meio dos descritores em português e inglês: Dentifrícios (Dentifrices),
Pasta dentifricia (Toothpastes), Carbono (Carbon), Materiais dentários (Dental Materials), todos
retirados do DeCS (descritores em saúde). Resultados: Para satisfazer a busca pelo padrão de
sorriso mais branco, a indústria cosmética passou a oferecer, de forma conveniente, dentifrícios
com carvão ativado para tal clareamento. Contudo, estes não possuem peróxido em sua composição, elemento que de fato promove branqueamento intrínseco do dente. O produto ofertado
com a promessa de clareamento fácil, prático e caseiro, apenas colabora na remoção de placa
bacteriana e consequente remoção de manchas extrínsecas. Sendo assim, além de não oferecer
o resultado esperado, o carvão ativado provoca desgastes e sensibilidade dentária. Conclusão:
Diante dos impactos relatados dos dentifrícios com carvão ativado à estrutura dental, fica evidente
a importância de apresentar à população a abrasividade dos dentifrícios e seus impactos, bem
como a real indicação para limpeza oral.
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Cirurgia periodontal no tratamento
da erupção passiva alterada tipo
1B: relato de caso com 30 meses
de acompanhamento
Neulimar Mateus Júnior, Éwerton Machado Veloso, Maurilio Ventura da Cunha Vale, Júlia Lyrio
Rodrigues de Freitas, Ana Emília Farias Pontes (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: sorriso gengival, erupção passiva alterada, gengivectomia
Introdução: A Erupção Passiva Alterada (EPA) é uma condição clínica em que os tecidos periodontais recobrem parte da coroa do dente, podendo levar a um encurtamento das coroas clínicas,
dificultar a higienização local, afetar a estética, e causar uma exposição excessiva de gengiva
durante o sorriso, denominada Sorriso Gengival. Objetivo: O objetivo deste estudo é relatar o
diagnóstico e a terapêutica proposta para a EPA. Metodologia: Paciente T.S.F., de 21 anos de
idade, gênero feminino, buscou atendimento na clínica de Periodontia da Universidade Federal
de Juiz de Fora campus Governador Valadares, se queixando de excesso de exposição gengival,
principalmente ao sorrir. A paciente foi examinada, radiografada, moldada para estudo e recebeu o
diagnóstico de EPA tipo 1B. O plano de tratamento incluiu adequação do meio e cirurgia periodontal, com gengivoplastia, osteotomia e osteoplastia estendida abrangendo a tábua óssea vestibular
do dente 13 ao 23.A paciente respondeu a questões sobre dor, desconforto e satisfação com o
tratamento, quantificadas por meio da Escala Visual Analógica. Resultados: Nos três primeiros
dias pós-operatórios, observou-se redução na dor (6,8 para 1,4) e desconforto (6,9 para 2,7). A
satisfação da paciente com a estética se elevou de 1,9 (pré-operatório), para 6,9 (3 meses) e 6,9
(30 meses). A autoestima subiu de 4,9 (pré-operatório) para 8,8 (3 meses), e reduziu para 6,4 (30
meses). Conclusão: No caso apresentado, a despeito do desconforto nos primeiros dias pós-operatórios, a terapêutica empregada levou a melhora da estética do sorriso e da autoestima em longo
prazo. Apoio: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF/GV
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Cisto Dentígero em paciente
pediátrico
Vitor Lucas Carrijo Pereira, Victor Soares Figueiredo, Vinícius Soares Silva Figueiredo, Gabriel
Gomes Pereira Silva, Denis Talis Reis
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: cisto dentígero, pediatria, biópsia, exame de imagem
Introdução: O cisto dentígero é um cisto benigno que possui sua origem do epitélio odontogênico
associado a coroa de um dente não erupcionado, assim constitui uma bolsa formada pelo epitélio
reduzido do esmalte e a coroa dental que apresenta em seu interior um liquido característico dessa patologia, possuindo um aspecto citrino rico em cristais de gordura. Acomete em sua grande
maioria a mandíbula tendo predileção pelo sexo masculino, e geralmente são descobertos por
meio de exames de rotina. O caso em questão se refere ao paciente S.B.S.N., do sexo masculino,
05 anos de idade portador de TDAH, com histórico de aumento de volume na região esquerda da
mandíbula há 5 meses, possuindo sintomatologia dolorosa. No exame radiográfico revela uma
associação com o dente/germe 35. Foi realizado uma biópsia excisional onde foi diagnosticado
como cisto dentígero. Objetivo: Apresentar um relato de caso clínico abordando o diagnóstico e
tratamento de um cisto dentígero em paciente pediátrico. Metodologia: As informações ponderadas neste trabalho foram obtidas através de exames clínico intra-oral, exames imaginológicos e
histopatológicos. Resultados: Optou-se pela remoção completa da cavidade patológica que posteriormente foi encaminhado para a análise histopatológica, o qual foi confirmado que se tratava
de um cisto dentígero assim se encerrando o tratamento. Conclusão: Apesar do cisto dentigero
ter preferencia por terceiros molares inferiores e caninos superiores pode acometer os demais
dentes da arcada dentária como os pré-molares em questão. Nesse caso foi optado um tratamento
mais agressivo em razão da condição clínica do paciente em questão além da necessidade de cuidados de terceiros, assim dificultando a realização de procedimentos mais conservadores como a
marsupialização.
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Tratamento multidisciplinar da
avulsão dentária com reimplante:
relato de caso clínico
Vivianne Oliveira Moreira, Vinicius Marques de Oliveira, Otávio Ganem da Silva Pereira Garrôcho,
Elton Luis da Costa (Orientador), Ana Clara Resende Campos (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: avulsão dentária, trauma, reimplante
Introdução: A avulsão dentária é uma forma de trauma dentário ocasionada no ligamento dentoalveolar, podendo atingir um ou mais elementos dentários. Entretanto a avulsão não se restringe á danos no ligamento periodontal, podendo afetar a vascularização do elemento dentário. O
reimplante dentário é o ato de reposicionar o dente avulsionado no alvéolo sendo considerada a
conduta mais conservadora. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar de uma maneira
multidisciplinar, o tratamento da avulsão dentária com reimplante analisando os danos aos tecidos
periodontais, as possíveis consequências que poderão surgir e a intervenção a se seguir através
de um relato de caso clínico. Metodologia: Este caso clínico foi realizado utilizando um protocolo
de reimplante de dentes avulsionados através da assepsia da face, anestesia, reimplante do elemento no alvéolo e contenção ortodôntica imediata para estabilização do mesmo. Após a redução
do processo inflamatório, realizou-se tratamento endodôntico e restauração em resina composta.
O caso teve acompanhamento clínico e radiográfico de 6 em 6 meses Resultados: Foi obtido um
sucesso satisfatório, no qual todo o periodonto de proteção se encontra reestabelecido, regenerado, com aspecto radiográfico do periodonto de sustentação demonstrando não haver reabsorção
radicular, nem anquilose do dente ao osso após 1 ano de reimplantação. Conclusão: Pode-se
concluir que a avulsão dentária é um tipo de trauma dentário recorrente encontrado em consultórios odontológicos podendo ter um prognóstico negativo dependendo do protocolo clínico empregado. Conclui-se que como resultado mediato e imediato, o reimplante dentário é muito favorável,
pois irá contribuir para que haja a manutenção do espaço e promover estética satisfatória para o
cliente.
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Cicatrização dos tecidos e
reparo de lesão periapical após
tratamento endodôntico - relato
de caso clínico
Cheila Cristina de Souza Jacob Penna, Lucas Rodrigues de Moura, Barbhara de Souza Stein, Ana
Paula Moreira Freitas, Whyrllene Steine (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: rarefação apical, reparo apical, tratamento endodôntico
Introdução: O tratamento endodôntico consiste numa terapia realizada por etapas, incluindo a
abertura coronária, irrigação, instrumentação/modelagem, obturação do conduto e controle radiográfico. Com o controle radiográfico, é possível avaliar o resultado da terapia e também a evolução
do reparo e cicatrização dos tecidos periapicais. Objetivo: Apresentar um caso clínico de cicatrização dos tecidos periapicais onde havia rarefação óssea apical, com necessidade de tratamento
endodôntico, decorrente de degeneração pulpar. Metodologia: Paciente L.M.S. 44 anos, gênero
masculino, com restaurações profundas nos elementos 31 e 41. Na radiografia apresentava área
radiolúcida na região apical próximo aos ápices dos dentes. Após testes térmicos, não apresentaram sensibilidade dolorosa, fechando diagnóstico de necrose pulpar e periodontite apical crônica.
Na primeira sessão, foi feito o acesso a cavidade pulpar, limpeza e modelagem do conduto, nos
dois dentes envolvidos. As obturações dos canais foram realizadas em uma segunda consulta. E
uma nova consulta agendada para restaurar os elementos. Resultados: Após 8 meses de concluído o tratamento, uma radiografia de controle foi feita, indicando a cicatrização dos tecidos na
região, com reparo da lesão periapical. Conclusão: A terapia de tratamento endodôntico é importante para cicatrização dos tecidos apicais e promoção do reparo nos casos de lesão periapical,
quando é causada pela degeneração pulpar. O processo de regeneração dos tecidos, inicia-se
imediatamente após a limpeza e combate à infecção do conduto radicular e a obturação do mesmo. Por possuir a região um alto metabolismo, com o reparo, ocorre a formação um novo tecido
no local, restabelecendo sua função do dente envolvido.
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Tratamento endodôntico de prémolar superior com três condutos
- relato de caso clínico
Hianca Alice de Almeida, Ana Paula Moreira Freitas, Handrinny Alves Pereira, Barbhara de Souza
Stein, Whyrllene Steine (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: anatomia interna, tratamento endodôntico, pré-molar
Introdução: A compreensão e conhecimento da morfologia e anatomia da cavidade pulpar, é fundamental para realizar de forma efetiva o tratamento endodôntico. Variações anatômicas, como
raízes e canais extras, podem levar ao insucesso do tratamento quando não localizados e não
tratados corretamente. Embora normalmente o 1* pré-molar superior apresente duas raízes, na
literatura é relado que 1,2% a 5% deles, podem apresentar com três raízes e três condutos Objetivo: Relatar um caso clínico de tratamento endodôntico de pré-molar superior, com três condutos
Metodologia: Paciente S.P., feminino, 42 anos, relatou queixa do dente 14, com presença de dor
há mais ou menos uns 7 meses atrás, e que no momento não incomodava mais. Relatou também
que surgiu uma “bolinha” na gengiva, que de vez em quando crescia e depois diminuía de tamanho. Clinicamente, o dente 14 possuía uma restauração antiga e extensa de amálgama, e uma
fístula na região da gengiva no lado vestibular. Não respondeu aos testes térmicos Resultados:
Na primeira sessão foi retirada a restauração antiga, realizado o acesso endodôntico, localizado
duas entradas dos condutos no lado vestibular e um no palatino. Irrigação abundante, modelagem
e limpeza dos condutos. Colocou curativo com pasta de hidróxido de cálcio e selamento provisório. Uma nova consulta foi marcada, onde a paciente retornou com ausência de sintomatologia
dolorosa e desaparecimento da fístula. Completando então a obturação dos canais radiculares
Conclusão: Os condutos radiculares podem apresentar variações anatômicas. A presença de três
canais nos pré-molares superiores, aumenta a dificuldade de realizar o tratamento endodôntico,
exigindo maior habilidade e conhecimento da anatomia interna pelo cirurgião dentista. Um correto
diagnóstico, planejamento e interpretação do caso, influencia diretamente no resultado.
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Importância do diagnóstico
diferencial no tratamento do
granuloma central de células
gigantes - relato de caso
Iara Vieira Ferreira, Lais Heringer Mendes Coelho, Valdir Cabral Andrade (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: granuloma de células gigantes, diagnóstico, cirurgia
Introdução: O Granuloma Central de Células Gigantes (GCCG) é considerado um tumor benigno
raro. Caracteriza-se, clinicamente, pela destruição óssea, perda da simetria facial e deslocamento
dos dentes. Os tipos agressivos expandem-se rapidamente, causando abaulamento das tábuas
ósseas e sintomatologia dolorosa. Objetivo: Relatar um caso clínico de GCCG enfatizando a importância do diagnóstico diferencial desta patologia. Metodologia: Estudo observacional de braço
único. Resultados: Paciente do sexo feminino, 59 anos de idade, queixava-se de “incômodo no
fundo de vestíbulo”. Ao exame clínico detectou-se mobilidade no implante dentário e fístula gengival na região do elemento 15. Realizou-se o cateterismo da fístula, que indicou alteração inflamatória com necrose parcial no elemento 14 confirmado pelo exame radiográfico, onde notou-se
ainda um espessamento do ligamento periodontal. A tomografia computadorizada foi indicada e
constatou uma extensa lesão progressiva na região dos elementos 12 ao 15. Interviu-se com sessões de Terapia Fotodinâmica associada à terapêutica intracanal, entretanto a fístula persistia. Foi
realizado um acesso cirúrgico, demonstrando perda total do processo alveolar na região e a peça
foi enviada para análise histopatológica, na qual revelou características sugestivas de GCCG.
Para diagnóstico diferencial entre GCCG e tumor marrom do hiperparatireoidismo, solicitou-se
exame bioquímico do sangue para avaliação das taxas de paratormônio PTH e dosagem de cálcio
e fósforo. Estes estavam normalizados, descartando a hipótese de tumor marrom do hiperparatireoidismo. Conclusão: Este caso destaca a importância da correlação entre os achados clínicos,
laboratoriais, radiográficos e histopatológicos para o correto diagnóstico e tratamento da paciente.
Apoio: UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
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Abordagem cirúrgica para
tratamento de fibroma
odontogênico central bilateral em
maxila - relato de caso
Lais Heringer Mendes Coelho, Iara Vieira Ferreira, Valdir Cabral Andrade (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: fibroma odontogênico, neoplasia, cirurgia bucal
Introdução: O fibroma odontogênico origina-se do ectomesênquima e é, por definição, um tumor
benigno raro com presença de epitélio odontogênico em um estroma fibroso maduro. O diagnóstico dessa patologia é complexo e requer uma análise criteriosa dos aspectos clínicos, radiográficos
e histopatológicos, para que se consiga obter um diagnóstico definitivo. Objetivo: Relatar a abordagem cirúrgica de um fibroma odontogênico bilateral em maxila. Metodologia: Estudo observacional de braço único. Resultados: Paciente do sexo feminino, 32 anos foi conduzida ao Hospital
Santa Casa de Montes Claros para remoção de lesão em maxila. Ao exame intraoral observou-se
uma lesão em maxila mista, bilateral, suspeita de tumor odontogênico. Foi solicitado uma tomografia computadorizada, que indicou uma lesão expansiva na maxila direita e esquerda em região
posterior, que se estendia para os processos palatinos e zigomáticos. A biópsia incisional revelou
proliferação de células fusiformes em meio a estroma colagenizado, com presença de focos de
calcificação concêntricos e mitoses, acompanhado de trabéculas ósseas laceradas e tecido
fibroconjuntivo com edema, aspectos compatíveis com o diagnóstico de fibroma odontogênico.
Foi indicada cirurgia para remoção da lesão, que se destacou com facilidade. Durante a remoção,
houve necessidade de extrair um pré molar, que estava associado à área envolvida, o qual apresentou mobilidade avançada e perda de sustentação. Após cirurgia, a paciente permaneceu em
acompanhamento clínico a fim de avaliar a evolução do caso bem como suas possíveis complicações. Conclusão: Este caso evidencia a importância de criteriosa abordagem clínica, cirúrgica e
histopatológica de lesões em maxila, de maneira que o paciente seja diagnosticado corretamente
e assim possa ser encaminhado para um tratamento adequado.
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Fibroma ossificante central
associado à fratura patológica de
mandíbula - relato de caso
Lais Heringer Mendes Coelho, Iara Vieira Ferreira, Valdir Cabral Andrade (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: cirurgia bucal, fraturas espontâneas, odontologia
Introdução: O fibroma ossificante central (FOC) é uma neoplasia benigna e rara, com potencial
de crescimento. Sendo ele caracterizado pela substituição de tecido ósseo por tecido conjuntivo
que contém uma variável mistura de trabéculas e esférulas semelhantes ao cemento, possuindo
um aglomerado e tecido fibroso rico em fibroblasto e colágeno. Objetivo: Descrever um relato de
caso clínico de um paciente diagnosticado com fratura patológica na mandíbula consequente de
um fibroma ossificante central. Metodologia: Estudo observacional de braço único. Resultados:
Paciente do sexo feminino, 46 anos foi conduzida ao serviço de saúde com queixa de aumento
de volume na região mentoniana, sintomática, com evoluçao de mais de um ano e parestesia do
lábio inferior. Ao exame clínico, observou-se uma assimetria facial envolvendo parte da base da
mandíbula ao lado direito. A tomografia computadorizada mostrou uma imagem mista, unilocular,
com aspecto levemente insuflativo, bordas bem definidas e expressa sob a forma de pequenas
massas hiperdensas, dispostas em meio a massa hipodensa irregular predominante na lesão. Foi
possível analisar uma descontinuidade das corticais ósseas superior e inferior da mandíbula apresentando uma fratura patológica ocasionada pela fragilidade da região consequente da expansão
do volume da lesão. A peça cirúrgica foi totalmente removida por meio de uma ressecção parcial
da mandíbula com colocação da placa de titânio e encaminhada para exame histopatológico, onde
o diagnóstico sugestivo de FOC foi obtido. Conclusão: Este caso demonstra a importância de
criteriosa análise clínica, cirúrgica e histopatológica de lesões em maxila, a fim de que o paciente
seja diagnosticado corretamente e encaminhado para um tratamento adequado.
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Drenagem de abscesso periapical
na região de pré-molares
inferiores - Relato de caso clínico
Lucas Rodrigues de Moura, Cheila Cristina de Souza Jacob Penna, Barbhara de Souza Stein,
Hianca Alice de Almeida, Whyrllene Steine (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: abscesso periapical, drenagem, tratamento
Introdução: Os tecidos pulpares após um trauma ou por ações de bactérias, podem sofrer degeneração e necrosar, sendo então necessário o tratamento do canal. Quando não tratado o conduto
esses materiais contaminados de dentro do canal, tendem a disseminar para a região periapical,
via forame, causando alterações nessa região. A difusão dos microrganismos presentes na polpa
necrosada para a região apical, podem destruir o osso em torno do dente, formando uma lesão
periapical. E entre as alterações apicais está o abscesso apical, que se caracteriza pela formação
de secreção purulenta, edema e dor intensa no local da região afetada Objetivo: Relatar um caso
clínico de drenagem de abscesso periapical, decorrente de necrose pulpar Metodologia: Paciente
P.C.S., gênero feminino, 38 anos, compareceu à clínica da Faculdade de Odontologia da UNIVALE, com queixa de dor contínua, intensa, latejante e espontânea. Na região dos pré-molares
inferiores direito apresentava vermelhidão, edema intra e extra bucal, com relato de evolução já
alguns dias. No exame intraoral apresentava edema grande com ponto de flutuação, na mucosa
vestibular. Na radiografia periapical, o dente 45 apresentava imagem radiolúcida, mostrando uma
rarefação apical. Foi realizado a drenagem intra oral na região do edema, para descompressão
dos tecidos e alívio da dor. E remarcado uma outra consulta, para realizar o tratamento endodôntico Resultados: Com a drenagem, houve a saída do pus da região, promovendo a descompressão
dos tecidos afetados e alívio da dor Conclusão: Na presença de abscessos apicais localizados, o
tratamento de escolha é a drenagem em primeiro lugar, para depois fazer a terapia endodôntica.
Quando o abscesso já está difuso, pode se tornar necessário intervenção cirúrgica, para realizar a
drenagem a nível hospitalar.
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Réplica impressa tridimensional
no autotransplante dental: uma
revisão de literatura
Lucas Vinicius Fischer, Ian Alves Cassali, Eduarda Favero, Maile Maísa Langbecker, Mahmud
Juma Abdalla Abdel Hamid (Orientador)
Palavras-chave: autotransplante, transplante dentário, réplica tridimensional
Introdução: O autotransplante dental é definido como a transferência de um dente de uma posição
para outra no mesmo indivíduo. Diversas tecnologias estão sendo empregadas nessa modalidade,
scanners intraorais, tomografia computadorizada, softwares para simulação de casos, a fim de
encurtar o tempo extra-oral do dente doador, reduzir os danos ao tecido periodontal e melhorar a
habilidade do cirurgião-dentista. Objetivo: Relatar os benefícios da utilização de réplica impressa
tridimensional na técnica do autotransplante dental. Metodologia: Revisão de literatura realizada
na base de dados do Portal de Periódicos PubMed. Incluiu-se artigos originais e internacionais,
publicados entre 2011 e 2021. A coleta foi feita por meio dos descritores em portugues e inglês:
Autotransplante dental (Autogenous tooth transplantation), Transplante de dente (Tooth transplantation), Técnica (Technique), 3D. Resultados: Dessa maneira, surge como opção, a réplica 3D do
dente doador que pode substituir o real para determinar se o alvéolo receptor é ideal para receber
o dente autotransplantado. Por meio desse sistema, minimiza-se o dano causado ao ligamento
periodontal do dente doador, essencial para o prognóstico favorável da conduta cirúrgica. Ademais, essa tecnologia possibilita encurtar o tempo extra-oral do dente e também facilitar a cirurgia,
permitindo a análise pré-operatória 3D do transplante e a posição implantada mais previsível.
Conclusão: Dada a eficiência da precisão e colocação, o autotransplante dentário com réplica 3D
é um método eficaz que pode reduzir o tempo extra-oral dos dentes doadores e pode resultar em
menos falhas, além de tornar a cirurgia mais fácil e rápida.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

221

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Carcinoma Mucoepidermóide
Marcelo Victor Sena Júnior, Gabriela Alves Ramos, Ingryd de Almeida Silva, Danielle Braga de
Souza, Thaís Sampaio Lopes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: carcinomas mucoepidermóides, neoplasia, glândula salivar
Introdução: Carcinomas mucoepidermóides (CME), é uma das neoplasias malignas de glândula
salivar mais comuns, são tumores malignos originados de ductos excretores de estruturas glandulares, que acometem as glândulas salivares maiores e menores intra-orais em mais de 90% dos
casos, pode ocorrer também nas glândulas afetadas, que podem incluir glândulas de revestimento
dos seios maxilares, glândulas lacrimais, orofaringe, nasofaringe, laringe, pregas vocais, traqueia
e pulmões. Na maioria das vezes, o CME se apresenta com aspecto de cor azulado, flutuante, semelhante à mucocele, e normalmente é assintomático. Os tumores de língua e de soalho de boca
são menos previsíveis, e podem demonstrar um comportamento mais agressivo. Objetivo: O
objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica para entender as características clinicas,
radiográficas do CME, possibilitando um melhor entendimento acerca do seu tratamento e prognóstico. Metodologia: Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed e ScholarGoogle
utilizando os descritores carcinoma mucoepidermóide. Da bibliografia encontrada foram selecionados 5 artigos originais sobre a temática. Resultados: É possível perceber que as glândulas salivares menores constituem a segunda localização preferencial, especialmente no palato, o diâmetro
médio desses carcinomas é de 5 cm, dependendo do local em que aparece. Quanto à mobilidade,
aproximadamente 75% dos casos apresentam-se fixos ou semi-fixos aos tecidos adjacentes, 25%
apresentam-se móveis, e a invasão de uma ou mais estruturas adjacentes podem ocorrer em 70%
dos casos. Conclusão: O CME bem como qualquer outra lesão do complexo maxilo-mandibular
deve preferencialmente ser diagnosticados o mais precoce possível, permitindo, na maioria das
vezes um melhor prognostico da lesão, caso seja negligenciado pode ser fatal.
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Diagnóstico diferencial e
tratamento de cisto radicular:
relato de caso clínico
Maria Olinda Vieira Cavalcante, Beatriz de Oliveira Rocha, Francisca Gabryele Guimarães Lopes
Santos, Linda Caroliny Mendes Oliveira, Samuel Oliveira Costa (Orientador)
Palavras-chave: cisto radicular, biópsia, diagnóstico
Introdução: O cisto radicular é uma lesão inflamatória caracterizado por uma cavidade revestida
por epitélio e preenchida por conteúdo líquido ou pastoso. Geralmente origina-se a partir da necrose pulpar do dente correspondente, predominantemente assintomático e de crescimento lento.
Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um caso clínico de diagnóstico diferencial e tratamento de cisto radicular em mandíbula. Metodologia: O levantamento bibliográfico dos
artigos científicos foi realizado nas bases de dados Pub Med e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores “cisto radicular”, “biópsia” e “diagnóstico”, publicados no período de 2011 a
2021. Resultados: Paciente de 54 anos de idade, melanoderma, sexo masculino, apresentou-se,
com a queixa principal de um “furúnculo” que não cicatrizava no queixo. O exame físico mostrou a
presença de área circunscrita de coloração acinzentada sugestiva de fístula extra-oral. O exame
periapical constatou a presença de área radiolúcida unilocular, bem delimitada por halo radiopaco,
associada ao ápice radicular do dente 33. O teste de sensibilidade pulpar foi negativo para o dente
33. Em seguida foi realizado rastreamento da fístula com cone de guta percha, sendo possível
observar que o seu trajeto ia em direção ao ápice do dente 33. Diante dos exames realizados, o
tratamento endodôntico do dente 33 foi realizado. A abordagem cirúrgica foi de desbridamento da
fístula, enucleação da lesão, apicectomia do dente 33 e encaminhamento para exame histopatológico. O resultado foi de cisto radicular. Conclusão: O diagnóstico diferencial é necessário para
nortear o correto tratamento das lesões maxilofaciais. A enucleação é o tratamento de escolha
para cistos radiculares de pequenas extensões.
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Magnificação visual em
endodontia: uma revisão de
literatura
Pedro Henrique Ferreira de Menezes, Lucas Vinicius Fischer, Eduarda Favero, Magda de Sousa
Reis (Orientador), Márcia Helena Wagner (Orientador)
Palavras-chave: endodontia, microscopia e evolução clínica
Introdução: O emprego do microscópio operatório (M.O) na Endodontia reduz a obscuridade do
campo operatório, promovendo luminosidade e alta magnificação o que favorece e aumenta a efetividade dos procedimentos endodônticos em diferentes etapas. A magnificação colabora para a
precisão no manejo de instrumentos em regiões consideradas inacessíveis à visão humana. Objetivo: discutir o atual emprego da microscopia operatória na Endodontia. Metodologia: A pesquisa
foi efetuada nas bases de dados (Portal de Periódicos da CAPES, PubMed e Scielo) e foram incluídos artigos originais, nacionais e internacionais, publicados nas últimas décadas (1997 a 2020). A
coleta utilizou os descritores em saúde (DeCS) em português e em inglês: Endodontia (Endodontics), Microscopia (Microscopy) e Evolução clínica (Clinical Evolution). Resultados: A utilização do
microscópio operatório na endodontia tem sido empregada para o diagnóstico de trincas dentárias,
controle do preparo biomecânico mecanizado ou não, dos canais radiculares, obturação otimizada
de canais laterais, secundários e acessórios. A microscopia na endodontia tem ainda facilitado a
localização de canais extras em diferentes raízes, melhorado a condição de limpeza durante os retratamentos endodônticos, auxiliado na visualização e remoção de instrumentos fraturados em diferentes terços do canal radicular e possibilitado mais segurança para a remoção de pinos de fibra
de vidro. Conclusão: A microscopia operatória é um importante recurso auxiliar para endodontia,
principalmente em casos complexos. A magnificação do campo operatório promove qualidade aos
tratamentos endodônticos por amplificar detalhes ou mesmo complicações imperceptíveis a olho
nu, possibilitando diagnósticos mais precisos e melhores prognósticos das endodontias.
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Aspectos radiográficos das
lesões endo periodontais: uma
revisão de literatura
Pedro Henrique Ferreira de Menezes, Michele Inês Baierle, Simone Glesse (Orientador)
Palavras-chave: periodontia, radiologia, lesão endo-periodontal
Introdução: As lesões endoperiodontais (LEP) são lesões originadas de produtos inflamatórios
encontrados em variados níveis, desde a polpa até o periodonto. São encontradas frequentemente, porém possuem difícil diagnóstico, fazendo-se necessário para o cirurgião dentista conhecer
os aspectos clínicos e radiográficos destas lesões. Objetivo: discutir os aspectos radiográficos
das lesões endoperiodontais. Metodologia: Realizado na base de dados do Portal de Periódicos da CAPES. Incluiram-se artigos publicados entre 2001 e 2017. A coleta deu-se por meio de
dos descritores em português e em inglês: Periodontia (periodontology), Radiologia (radiology) e
Lesão endo-periodontal (endo-periodontal lesion). Resultados: As doenças endo periodontais foram classificadas como: lesão endodôntica primária, lesão periodontal primária, lesão endodôntica
primária com comprometimento periodontal secundário, lesão periodontal com comprometimento
endodôntico secundário e lesão verdadeira combinada. A lesão endodôntica primária, apresenta
variados níveis de perda óssea e radiolucidez na região apical. Na lesão periodontal primária, há
anomalia periodontal que pode chegar até a região apical. A lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário possui radiolucidez periapical e lateral à raiz e perdas ósseas
angulares. Já a lesão periodontal com comprometimento endodôntico secundário tem características semelhantes com as lesões endodônticas primárias com envolvimento periodontal secundário. Por fim, as lesões verdadeiras combinadas possuem imagens de lesão periapical com
defeito ósseo irregular na superfície radicular e pouco remanescente ósseo alveolar. Conclusão:
Em síntese, as LEP exigem adequado diagnóstico clínico e radiográfico para a obtenção de um
tratamento correto.
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A utilização do guia endodôntico
nos dias atuais – revisão de
literatura
Rodolfo Alves de Pinho, Thulliu Torres Gardingo, Pabla Ledia Clemente Fonseca, Graciane Ester
Rosa de Queiroz (Orientador), Jéssica Cristina Avelar (Coorientador)
Palavras-chave: endodontia, calcificação dentária, cavidade pulpar, endodontia guiada
Introdução: A endodontia está em constante evolução com inovações tecnológicas que tornam o
tratamento endodôntico cada vez mais satisfatório e com grandes chances de sucesso como em
casos complexos de calcificações de canais, remoção de pinos de fibra de vidro em caso de retratamentos, entre outros. Assim, o endoguide ou endodontia guiada, surgiu para facilitar e guiar tais
casos. Tendo a finalidade de auxiliar na solução em casos complexos, contando com uma tomografia de feixe cônico ou de um escaneamento intra-oral, facilitando o planejamento e permitindo
uma ampla visão de possíveis complicações durante tratamento. Objetivo: O presente trabalho
objetiva expor, por meio de uma revisão literária, o uso do endoguide na atualidade. Metodologia:
Sendo selecionados periódicos em quatro bases de dados, aplicando-se critérios de inclusão previamente estabelecidos, assim como inclusão de apenas artigos completos, indexados nos últimos
três anos e de língua portuguesa e inglesa. A busca totalizou 9 referências, sendo selecionadas
apenas 5 para realização do estudo. Resultados: É de suma importância destacar que a utilização do endoguide permite, portanto, a solução de casos complexos e um acesso aos S.C.R. que
se encontram obliterados. Tem como desvantagem o alto custo e a dificuldade de instalação na
região posterior da boca. É necessário que o especialista em endodontia tenha o conhecimento e
prática para execução e realização da técnica, uma vez que a guia em acrílico é empregada para
o direcionamento correto da broca para o acesso do dente em questão. Conclusão: Desse modo,
o endoguide vem ganhando espaço na endodontia, contribuindo com a eficiência e uma preservação da estrutura do dente submetido à terapia endodôntica, no entanto, são necessários mais
estudos como relatado na literatura acerca da técnica relatada.
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Avaliação da eficácia da fibrina
rica em plaquetas na correção de
defeitos ósseos periodontais
Tainã Figueiredo Santos, Caroline Rodrigues Thomes, Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa (Orientador)
Palavras-chave: fibrina rica em plaquetas, doença periodontal crônica, regeneração
Introdução: A doença periodontal crônica resulta de uma inflamação nos tecidos dentários, podendo levar à perda óssea alveolar. Com isso, a terapia periodontal visa tratar e regenerar os tecidos
perdidos. Entre os diversos biomateriais, a Fibrina Rica em Plaquetas (FRP), obtida por centrifugação do sangue, técnica em que o fibrinogênio é concentrado no topo do tubo, até que a trombina
o transforme em rede de fibrina densa com plaquetas, leucócitos e fatores de crescimento, tem
sido utilizada no processo de regeneração. Objetivo: Avaliar a eficácia da FRP como adjuvante do
enxerto ósseo na regeneração de defeitos ósseos periodontais. Metodologia: Trata-se de revisão
de artigos publicados no PUBMED no período entre 2017-2021, usando as palavras-chave “plateletrich fibrina” e “periodontal bone defects”. Foram selecionados 10 artigos usando como critério
de inclusão, aqueles que associassem a FRP aos defeitos ósseos periodontais e como exclusão,
aqueles que falassem de outros biomaterais. Resultados: De acordo com a literatura, a estrutura
da FRP serve como arcabouço biológico entre as partículas ósseas, a matriz e as células, acelerando a angiogênese e tornando o enxerto ósseo mais favorável à migração e proliferação das células endoteliais, fibroblastos, osteoblastos e condrócitos. Os leucócitos influenciam na liberação
do fator de crescimento, regulação imunológica, atividade anti-infecciosa e remodelação da matriz
durante a cicatrização. A terapia regenerativa tem se mostrado promissora para o reparo periodontal de defeitos intraósseos, de furca e cobertura de tecido mole de recessões gengivais. Alguns
resultados mostram falta de evidências conclusivas devido à ausência de estudos com controles
adequados. Conclusão: A combinação de FRP ao enxerto ósseo apresentou resultados clínicos
significativamente mais satisfatórios.
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Ameloblastoma: Achados
clínicos, radiográficos e
tratamentos atuais
Vinícius Soares Silva Figueiredo, Gustavo Henrique Ramos Rody, Pedro Henrique Sá Neves, Renato Alvares Cabral (Orientador), Celso Henrique Najar Rios (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ameloblastoma, tumor odontogênico epitelial, patologia
Introdução: O ameloblastoma é um tumor odontogênico benigno de origem epitelial. É um tumor
localmente agressivo, tem capacidade de crescimento ilimitada e alto potencial de malignidade.
Acomete mandíbula em 80% dos casos e maxila. Objetivo: o presente resumo tem como objetivo
realizar uma revisão da literatura atualizada sobre o manejo atual do ameloblastoma. Metodologia:
trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, realizada por meio da busca por artigos indexados na base científica PubMed (entre 2016 a 2021) e um relato de caso. Resultados: Sua apresentação clínica é bastante limitada e possui sintomas inespecíficos. Normalmente apresentam
um inchaço indolor na região envolvida, e em casos de dor geralmente é causada por hemorragia
dos tecidos adjacentes. Radiograficamente são descritas como lesões osteolíticas uniloculares ou
multiloculares com adelgaçamento e expansão do osso cortical, podendo ou não reabsorver raízes
dos dentes adjacentes. Possui características semelhantes a bolhas de sabão ou favos de mel.
O tratamento atual e mais seguro hoje em dia é de ressecção radical com margens de segurança
de 1 cm (variando com a agressividade do tumor). As taxas de recidiva variam de 0 a 15%. Tipos
mais agressivos de ameloblastoma como o de células granulares, necessita de maior margem de
ressecção. Cirurgias conservadoras como enucleação e curetagem, tem taxas de recidiva de até
55%. Conclusão: assim sendo, o ameloblastoma é um tumor odontogênico relativamente raro
que acomete mais mandíbula e tem características de expansão loco-regional e altas recidivas se
tratada de forma conservadora. É de extrema importância que o cirurgião-dentista esteja apto para
diagnosticar e tratar essa patologia de forma correta, retornos periódicos é de extrema importância
para revelar possíveis recidivas e trata-la o mais previamente. Apoio: Implantare
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Fixação interna rígida (FIR),
técnica Lag Screw (LS): objetivos,
quando indicar e como realizar
Vinícius Soares Silva Figueiredo, Gustavo Henrique Ramos Rody, Vitor Lucas Carrijo Pereira, Renato Alvares Cabral (Orientador), Celso Henrique Najar Rios (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: traumatologia, fixação interna rígida, lag screw, redução aberta
Introdução: O trauma maxilofacial tem aumentado bastante devido aos acidentes de trânsito
(ATRs), de fato, traumas na região mandibular são recorrentes, seguidos de zigomático e maxilar.
O intuito do tratamento de qualquer trauma é restaurar ao máximo sua forma e funções originais.
A técnica lag screw tem como indicação fraturas mandibulares anteriores, fraturas oblíquas na
região de corpo ou ângulo mandibular. Para realização, requer um conjunto de instrumentos como
drill e em alguns casos trocarte, além de parafusos de até 40mm e diâmetro de 2,7mm, podendo
variar a depender do paciente, tipo da fratura, local e habilidade do cirurgião. Objetivo: o presente
resumo tem como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre o passo a passo básico para
realização da técnica de FIR lag screw. Metodologia: trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, realizada por meio da busca por artigos indexados nas bases científicas SciELO e PubMed
(entre 2017 a 2021) e um relato de caso clínico. Resultados: Visto na tomografia computadorizada (TC) fratura oblíqua de corpo mandibular esquerdo, foi pensado em realizar a técnica de FIR
lag screw. De início, realizou-se o bloqueio maxilomandibular (BMM) com barras de Erich para estabilizar a oclusão e facilitar no momento da fixação. Foi feito o acesso de Risdon (submandibular)
pois permitia melhor visualização e manejo da técnica. Em seguida, fez-se o uso de dois parafusos
bicorticais para realizar a FIR com total mobilização da fratura, a qual se encontrava desalinhada
e favorável ao deslocamento. Conclusão: Uma das principais vantagens dessa técnica é a boa
qualidade de estabilidade, sem necessidade de BMM no pós-operatório, simplicidade da técnica e
redução de custos. A técnica LS mostrou-se confiável e de boa estabilidade, beneficiando tanto o
cirurgião quanto o paciente. Apoio: Implantare
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A ascendente utilização da
Tomografia Computadorizada na
endodontia: revisão de literatura
Vitória Netto de Albuquerque, Haila Soares Santana, Rodolfo Alves de Pinho, Graciane Ester Rosa
de Queiroz (Orientador), Sthefane Brandão Barbosa(Coorientador)
Palavras-chave: endodontia, odontologia, tomografia computadorizada de feixe cônico
Introdução: A tomografia Computadorizada (TC) consiste em um método de diagnóstico por imagem, em que se pode reproduzir uma secção do corpo humano, de qualquer um dos três planos.
Frente aos grandes desafios encontrados em diagnósticos com a utilização de exames de imagem
convencionais que contemplam apenas duas dimensões, a TC tem se apresentado com alta contribuição em diversos âmbitos da odontologia, sobretudo na endodontia. Objetivo: Destarte, objetiva-se com esta revisão apontar a aplicabilidade da TC diante da sua ascensão na endodontia.
Metodologia: Foram utilizados 10 artigos, publicados entre 2017 e 2021, em plataformas virtuais
como a Scielo e a PubMed, nos idiomas, inglês ou português. Resultados: A presente revisão
aponta a endodontia como uma área da odontologia que se dedica ao diagnóstico e tratamento
das patologias que afetam o tecido e a cavidade pulpar, bem como os tecidos periodontais adjacentes. Assim, por tratar as camadas mais internas do dente, desde a sua criação as radiografias
periapicais se mantiveram como essenciais no sucesso de tratamentos endodônticos. Entretanto, por sua característica bidimensional, as radiografias não são suficientes para o diagnóstico e
auxílio imaginológico em todos os casos, o que tem tornado o uso da TC aplicável e necessário,
diante de sua abrangência tridimensional. A TC atua na localização de canais radiculares, fraturas
radiculares, verificação de lesões periapicais e confecção de guias digitais, além de tornar os tratamentos endodônticos mais previsíveis. Conclusão: Diante do exposto observa-se o forte papel
da TC na endodontia, desde a fase de diagnóstico até o acompanhamento. Embora ainda não seja
uma realidade abrangente na prática clínica, principalmente por questões de custos, nota-se cada
vez mais o uso desse exame na endodontia e na odontologia de modo geral.
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Osteocondroma em côndilo
mandibular
Éwerton Machado Veloso, Emilly Dutra Amaral Meggiolaro, Valdir Cabral Andrade (Orientador),
Danillo Costa Rodrigues (Coorientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: cirurgia maxilofacial, lesão mandibular, reabilitação
Introdução: O osteocondroma é uma lesão tumoral exofítica óssea rara que pode acometer o
complexo bucomaxilofacial, originando-se no córtex de ossos que apresentam formação endocondral. Objetivo: Relatar caso clínico de osteocondroma mandibular. Metodologia: Os dados foram
obtidos através de prontuário, por meio de anamnese, exames clínicos e complementares. Resultados: Paciente feminino, 48 anos, compareceu à consulta odontológica relatando microstomia,
dor na articulação temporomandibular direita e disfagia. Na ectoscopia, observou-se assimetria
facial, desvio mandibular à esquerda e elevação pré-auricular à direita. Na oroscopia, verificou-se
abertura bucal máxima de 5mm, má oclusão e mordida aberta. Em seguida, solicitou-se radiografia panorâmica, tomografia cone beam e cintilografia. O exame ortopantomográfico revelou alterações morfológicas no côndilo mandibular. A tomografia demonstrou que os limites anatômicos da
fossa mandibular para a porção timpânica foram ultrapassados e tiveram seus espaços reduzidos.
Foi solicitada a construção de um modelo físico anatômico em três dimensões dos maxilares para
planejamento do tratamento cirúrgico. Este consistiu em osteotomia vertical deslizante pra restabelecimento da articulação e reposicionamento superior pra restabelecimento da articulação.
Conclusão: O diagnóstico foi obtido através de biópsia excisional de dois segmentos irregulares
que revelou, na histopatologia, superfície articular tomada por tecido cartilaginoso tumoral em início de ossificação, camada espessa de células embebidas em um matriz hialina e interface entre o
processo neoplásico e o osso calcificados. Contudo, a terapêutica empregada permitiu a remissão
da dor e a melhora da abertura bucal, assimetria facial, oclusão, fala e mastigação da paciente.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

231

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

ST 10. Novas reflexões da
Biossegurança na área da Saúde

Proponentes: Claudio Manoel Cabral Machado, Monica Valadares Martins, João Pedro Moniz
Galvão de Albuquerque, Carolina de Fatima Oliveira Ferreira
Ementa: A relação de profissionais e acadêmicos comprometidos com a nova realidade da biossegurança e com capacidade de refletir criticamente é ainda um desafio para toda a área da saúde.
Esta sessão temática tem como propósito refletir sobre aspectos e normas relativos a Biossegurança na área da saúde, abrangendo temas como EPis, adequação de ambientes, vacinação, protocolos de prevenção, treinamentos de equipes, capacitações no meio acadêmico e profissional,
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde (PGRSS), experiências e vivências com
Resíduos Sólidos em Saúde (RSS). Assim, visando colaborar com esse movimento, esta sessão
temática pretende reunir trabalhos de estudantes de graduação e pós-graduação, professores de
ensino superior, pesquisadores, profissionais e demais interessados em socializar e problematizar
práticas e pesquisas em biossegurança na área da saúde.
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Notificação por Covid-19 realizada
pela equipe de Biossegurança de
uma universidade comunitária do
leste de Minas Gerais
Camila Ferreira Castro, Mariana Araújo e Silva, Lilian Costa e Silva, Monica Valadares Martins,
Carolina de Fatima Oliveira Ferreira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pandemia, covid-19, biossegurança
Introdução: O estado de pandemia por Covid-19 decretado há mais de um ano pela OMS vem
deixando o Brasil em situação delicada mediante ao aumento do número de casos confirmados e
óbitos pela doença, elevando a situação de vulnerabilidade econômica e social no país. De acordo
com a situação epidemiológica local, as autoridades municipais decretaram o retorno presencial
de aulas adaptando-se às normas de biossegurança e ao estudo de forma híbrida em decorrência
da pandemia. Objetivo: Demonstrar os dados coletados de notificação por Covid-19 pela equipe de Biossegurança de uma universidade comunitária do leste de Minas Gerais. Metodologia:
Estudo descritivo com abordagem quantitativa de dados coletados de notificação por Covid-19
pelas enfermeiras do setor de biossegurança, de setembro de 2020 a março de 2021. Fez parte
da amostra do estudo toda a comunidade acadêmica que procurou o setor apresentando sintomas
de Covid-19. As informações foram coletadas por e-mail, compiladas em planilhas do Google e
analisadas posteriormente. Resultados: Foram notificados 135 casos, sendo 75 (55,6%) não confirmados e 60 (44,4%) confirmados. A maioria dos casos confirmados é do sexo feminino (71,6%),
acometendo principalmente acadêmicos dos cursos de medicina (25%), enfermagem (18,3%) e
odontologia (11,7%). Professores e acadêmicos de outros cursos atingiram 25% e demais setores 20%. Conclusão: Conclui-se que a maioria dos casos confirmados se refere a notificação de
acadêmicos do núcleo da saúde. Para o acompanhamento dos casos, a universidade atualizou
protocolos de biossegurança, implantou comitê para o enfrentamento da pandemia e plano de
contingência para o retorno gradual e seguro às atividades práticas presenciais, seguindo critérios
do Ministério da Saúde e autoridades locais.
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Perfil dos atendimentos
internos realizados pelo Setor
de Biossegurança em uma
universidade comunitária do leste
de Minas Gerais
Camila Ferreira Castro, Lilian Costa e Silva, Monica Valadares Martins, Carolina de Fatima Oliveira
Ferreira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: atendimento, saúde, biossegurança
Introdução: O setor de Biossegurança realiza abordagens de controle de infecção, prevenção
de acidentes com material biológico, planejamento de atividades de atenção integral à saúde do
trabalhador adulto, a detecção precoce de determinadas doenças e a prevenção dos possíveis
agravos à saúde tanto da mulher como do homem, contando com a participação de professores e
acadêmicos dos diversos cursos visando resgatar a qualidade do cuidar. Objetivo: Demonstrar o
perfil de atendimentos internos por livre demanda realizados pelas enfermeiras do setor de Biossegurança. Metodologia: Estudo descritivo com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados
de atendimentos realizados pelas enfermeiras do setor no período de setembro de 2020 a maio
de 2021. Foram incluídos, a comunidade acadêmica e colaboradores da instituição que buscaram
atendimento no setor. Os dados foram compilados em planilha do google e analisados. Resultados: Foram atendidas 200 pessoas da comunidade acadêmica. Destes, 2,5% foram acadêmicos
de cursos e 97,5% de colaboradores da instituição. Quanto ao tipo de atendimento prestado,
70,5% foram referentes a aferição da pressão arterial, 25,5% glicemia capilar, 2,5% acidente com
material perfuro cortante e 1,5% outros atendimentos. Os acidentes com material perfuro cortante
ocorreram com acadêmicos do curso de Odontologia. A média de idade foi de 46,71 anos. Conclusão: Concluiu-se que a maioria das pessoas atendidas no setor de Biossegurança fazem parte
do grupo de colaboradores da instituição sendo, setor de higienização e limpeza, manutenção do
campus e atendentes de clínicas. Diante dos dados, foi implantado pelo setor um projeto institucional para avaliação dos colaboradores com encaminhamentos multidisciplinares apoiados pelos
projetos de extensão dos cursos da área da saúde na instituição.
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Biossegurança na clínica
odontológica em tempos de
pandemia da covid-19: uma
revisão de literatura
Francisca Gabryele Guimarães Lopes Santos, Beatriz de Oliveira Rocha, Maria Olinda Vieira Cavalcante, Linda Caroliny Mendes Oliveira, Samuel Oliveira Costa (Orientador)
Palavras-chave: odontologia, biossegurança, covid-19
Introdução: A covid-19 é uma doença infecciosa com alto potencial de transmissão e mortalidade. O cirurgião-dentista em seu processo de trabalho tem contato direto com a cavidade bucal,
saliva, sangue e aerossóis que são produzidos durante os procedimentos. Diante dessa realidade
atual, as normas de biossegurança em odontologia devem ser reforçadas, visando proteger os
profissionais e pacientes. Objetivo: Revisar na literatura a incorporação de novos protocolos de
biossegurança e adaptação de técnicas odontológicas. Metodologia: Utilizou-se os descritores:
odontologia, biossegurança e covid-19 através das bases de dados PubMed e SciELO, incluindo
artigos completos, em inglês e português, no período de 2020-2021. Excluiu-se artigos incompletos e não condizentes com a temática. Resultados: Os estudos relatam que a incorporação de
novas medidas de biossegurança na prática odontológica é eficaz para diminuição da infecção
cruzada. Algumas dessas medidas inerentes ao cirurgião dentista são: a realização da triagem
nos pacientes, uso de equipamentos de proteção individual (máscara, respirador, gorro, óculos de
proteção, protetor facial, avental impermeável descartável, luvas, sapatos), lavagem das mãos e
subsequente antissepsia das mãos com digluconato de clorexidina 2%. Ademais, o uso do isolamento absoluto e evitamento da utilização de instrumentos rotatórios durante os procedimentos a
fim de reduzir a geração de aerossóis, importante via de transmissão do vírus da covid-19. Conclusão: É evidente a necessidade de serem empregados a prática odontológica novos protocolos
de biossegurança, bem como técnicas de procedimentos de forma manual para o estabelecimento
de atendimentos odontológicos seguros com vistas à diminuição do risco de propagação do vírus
por infecção cruzada.
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Análise Documental das normas
de biossegurança no Ensino
Odontológico referentes à
COVID-19
Lisa Morais Fernandes Oliveira, Alexa Magalhães Dias, Mônica Regina Pereira Senra Soares
(Orientador), Mabel Miluska Suca Salas (Coorientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: ensino odontológico, diretrizes, pandemia, covid-19
Introdução: Atualmente, a pandemia da COVID-19 afeta o ensino superior no mundo inteiro.
Em especial, os cursos de Odontologia que paralisaram suas atividades práticas e necessitam
de várias adequações de biossegurança para o retorno seguro das atividades. Objetivo: Este
trabalho visou inferir as implicações da COVID-19 na educação odontológica, a fim de preparar o
aluno para crises /surtos virais. Metodologia: Foi realizada uma análise documental exploratória
e de conteúdo. Foi feita uma busca nas bases de dados Web of Science, PubMed, EBSCOhost
e GoogleScholar com os descritores: “covid-19” and “dentistry” and “guidelines” and “dental education” ou “covid-19” e “odontologia” e “diretrizes” e “ensino odontológico”. Procedeu-se uma
busca livre por documentos oficiais, nacionais e internacionais, sobre essa temática. Resultados:
Foram propostas adequações nas formas de acolhimento, recepção e assistência ao paciente, a
fim de evitar a contaminação em ambientes coletivos. O distanciamento social, a teletriagem e a
conduta correta frente ao paciente sintomático, bem como o uso de novos equipamentos de proteção individual foram considerados pelos documentos analisados. Algumas medidas já existentes
como a higiene das mãos foram reforçadas, visto que é uma das principais formas de prevenção
contra o Sars-Cov-2 e outros patógenos. Verificou-se a necessidade de assegurar aos usuários
a adequada ventilação do ambiente, para evitar a disseminação dos aerossóis gerados durante o
atendimento. Conclusão: Considerando a possibilidade de novas pandemias é fundamental incluir no ensino odontológico treinamentos e protocolos para gestão de crises durante colapsos na
saúde. O cenário atual impulsiona transformações profundas que podem modificar a forma como
os dentistas são formados. Apoio: iniciação científica-UFJF
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Agrotóxicos como potencializador
para Doença de Parkinson: uma
revisão de literatura
Mariana Santos Mariana S Santana, Mellyssa Cota Elias, Bruna Brito Ferreira, Letícia Silva Brandão dos Santos, Daniel Gonçalves de Oliveira
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: parkinson, agrotóxico, pesticida
Introdução: Introdução: A doença de Parkinson (DP) consiste em doença neurodegenerativa multifatorial resultante da degeneração da substância negra do encéfalo e, consequentemente, redução da liberação de dopamina. Acredita-se que a exposição prolongada aos agrotóxicos contribua
com a perda dos neurônios dopaminérgicos e instalação do quadro de DP. Objetivo: Objetivo:
Analisar a associação causal entre a exposição aos agrotóxicos e o risco de desenvolver DP. Metodologia: Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica de estudos publicados nos últimos
cinco anos na base PubMed que abordam a relação entre DP e exposição aos agrotóxicos a partir
dos seguintes descritores: Agrochemicals AND “Parkinson Disease”. Filtros: Clinical trial, Randomized controlled trial, Review, Systematic Review. 23 resultados foram encontrados, dos quais 7
foram selecionados. Resultados: Resultados: Estudos retratam que a exposição a agrotóxicos
é um potencial causador de DP por ocasionar inflamação, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, morte celular dos neurônios dopaminérgicos, além de acarretar mutações induzidas em genes relacionados a DP como GST, PON-1, MDR1, SLC6A3 e SNCA. Os compostos mais relatados
na literatura pesquisada foram Paraquat, Rotenona e organoclorados. Também foi constatado que
uma exposição de 5 e 10 anos de duração, a pesticidas, são associados a um aumento de risco
de DP de 5% e 10%, respectivamente. Estudos post mortem encontraram uma concentração mais
alta de organoclorados em cérebros com DP, especificamente no estriado, em comparação com
os cérebros de pacientes sem DP. Conclusão: Conclusão: Foi constatado que a exposição prolongada aos agrotóxicos é um fator potencializador para o desenvolvimento de DP. Desse modo,
é essencial o uso de Equipamentos de Proteção Individual para grupos expostos aos agrotóxicos.
Apoio: Universidade Federal de Juiz de Fora - campus GV
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O papel da biossegurança na
assistência à saúde diante da
pandemia do Covid-19
Yesly Marinho da Rocha Barreto, Vitoria Vilas Boas da Silva Bomfim (Orientador)
Palavras-chave: contenção de riscos biológicos, infecção por coronavírus, assistência à saúde
Introdução: Com a chegada da pandemia do Coronavírus, a biossegurança assume um papel de
extrema importância para os profissionais de saúde. Compondo assim um grupo de risco específico para a infecção do Coronavírus, gerando incertezas no ambiente profissional em especial na
transmissibilidade das partículas virais infectantes. Objetivo: Analisar a importância da biossegurança no contexto profissional diante da pandemia do Coronavírus. Metodologia: Trata-se de
uma revisão integrativa da literatura realizada através das bases de dados LILACS, BDENF e MEDLINE, através dos DeCS: “Contenção de Riscos Biológicos” e “Infecção por Coronavírus”. Foram
incluídos artigos disponíveis, em português e inglês, dos últimos cinco anos. Excluídos estudos
repetidos nas bases de dados. Foram selecionados 9 estudos para compor a revisão. Resultados: A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é uma das medidas consideradas
mais relevantes para evitar a contaminação entre os profissionais de saúde durante o atendimento
de pacientes suspeitos ou confirmados da doença. A utilização de EPI pelos profissionais não é
suficiente para interromper a propagação da doença, sendo necessário organização do distanciamento social, desinfecção rotineiras de superfícies, equipamentos e outros elementos do ambiente
de trabalho, isolamento dos doentes, testagens específicas adequadas, assim como políticas e
direitos dos trabalhadores. Conclusão: Existe importância de uma biossegurança adequada dos
profissionais de saúde na assistência, a utilização dos EPIs, gerenciamento do local de trabalho,
dos casos e das políticas dos trabalhadores.
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ST 11. Medicina Veterinária:
Animais de Pequeno e Grande
Porte

Proponentes: Victor Negrão Póvoa, Paula de Oliveira Braga, Isis de Freitas Espeschit Braga
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,
assim como, manejo e cuidados em geral com animais, de companhia ou de produção.
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Efeitos adversos da vacina contra
febre aftosa na bovinocultura:
uma revisão descritiva
Davi Dias Porfirio
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: adjuvante, vacinação, manejo sanitário
Introdução: A febre aftosa é uma doença com significativo potencial de disseminação, de etiologia viral, cuja vacinação é compulsória, excetuando-se nas zonas consideradas livres da doença.
Apesar de sua incontestável relevância, os relatos de reações pós-vacinais deletérias são recorrente e estão associados ao adjuvante oleoso que compõe a vacina. Objetivo: O presente estudo
buscou levantar, junto à literatura científica, evidências sobre os efeitos pós-vacinais da vacina
contra febre aftosa. Metodologia: Foi conduzida uma revisão descritiva da literatura científica
publicada entre 2017 e 2019, em português, indexadas na base de dados SCIELO e BVS. Foram
utilizados os descritores “Febre aftosa” e “vacina” com operador booleano AND. Foram incluídos
aqueles estudos onde os descritores aparecem no resumo e excluídos aqueles que não se ativessem a temática dos efeitos adversos da vacinação de febre aftosa em bovinos. Resultados:
Ao levantamento foram encontrados 109 artigos, dos quais 5 foram incluídos na presente revisão.
Os estudos descrevem efeitos adversos provenientes de complicações relacionadas ao uso dos
adjuvantes oleosos. Destacam-se a incoordenação motora nos membros pélvicos desencadeados
pela aplicação de adjuvante oleosa em locais impróprios, como a região torácica e lombar, que
levou a compressão medular traumática. Ademais, no local de aplicação, relatou-se o acumulo de
um exsudato inflamatório rico em neutrófilos, linfócitos e macrófagos, levando ao descarte parcial
da carcaça desses animais. Conclusão: A vacinação contra febre aftosa carece de rígidos cuidados e boas práticas de manejo sanitário. Condutas inadequadas podem influenciar não apenas na
cobertura imunológica do animal, mas também na viabilidade econômica da atividade produtiva.
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ST 12. Direito e arte: um olhar
para as categorias e institutos
jurídicos presentes nas
manifestações artísticas

Proponentes: Sara Edwirgens Barros Silva, Fernanda Cristina Pereira, Denilson Mascarenhas
Gusmão, Elizabete Aparecida de Carvalho
Ementa: A presente Sessão Temática pretende refletir sobre as categorias e institutos jurídicos
que se expressam nas manifestações artísticas. Vejamos que as tramas cinematográficas, peças
teatrais, letras de música, poesia, literatura, podem apresentar representações de categorias jurídicas em suas tramas, em seus personagens, em seu conteúdo e em suas narrativas. A identificação de categorias e institutos jurídicos presentes nas diversas manifestações artísticas podem
ser um instrumento para a compreensão das relações sociais com a juridicidade, bem como pode
permitir compreender as diversas questões expressas nas diferentes representações artísticas
permeadas por conflitos, violações, e reflexos sobre institutos e categorias jurídicas ali presentes.
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O poder simbólico e a arte
Amanda Aguiar Martins, Fernanda Cristina de Paula (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: poder, sociedade, arma
Introdução: Este texto irá abordar sobre os diferentes tipos de poder que foram apresentados no
filme “Ensaio sobre a Cegueira”, e as diversas formas em que foi utilizado. Daremos maior ênfase a
cena da “repartição de comida” no manicômio e o caos gerado pelas decisões tomadas. Objetivo:
Analisar os comportamentos dos indivíduos que se encontravam em isolamento. Metodologia:
Foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo através da obra cinematográfica “ensaio sobre a
cegueira” com o acompanhamento bibliográfico do livro de Pierre Bourdieu: “O poder simbólico”, e
outros diferentes poderes discutidos pela ciência política. Resultados: Quando essas pessoas se
percebem em uma situação ameaçadora, devido à falta de alimento e as políticas exercidas pelo
manicômio, os indivíduos passam a cometer atrocidades entre si. Através da figura do cego podemos perceber dois níveis de poderes. O poder coercitivo, ao utilizar a arma, e o poder simbólico
ao manipular a arma, mesmo sem a comprovação de posse da mesma. A arte cinematográfica,
traz a reflexão aos telespectadores demonstrando o poder simbólico ao longo das cenas, podendo
perceber o quão influenciados foram os personagens fictícios sem ao menos perceberem, o que
também ocorre em nossa sociedade. Conclusão: Podemos concluir que a sociedade apresenta
uma ignorância, ofuscando, negando e, de maneira, inconsciente desrespeitando assuntos que
devem ser colocados em pauta. Ademais, é exposto na película até onde o ser humano é capaz de
chegar em situações de sobrevivência. Nesta situação, o egoísmo passa a ser a principal característica do homem, pensando apenas no seu próprio bem, levando ao esquecimento do conceito do
trabalho em harmonia em uma sociedade, passando por cima dos demais. Para finalizar também
é explícito a importância de o poder sentir de uma sociedade.
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Filme os salafrários e as reflexões
críticas frente ao sistema político
brasileiro
Ana Cléria de Oliveira Souza, Kimberly Milene Dias Oliveira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sistema político brasileiro, os salafrários, corrupção
Introdução: No filme os salafrários, como todo filme de comédia brasileira, possuem o papel de
oferecer à plateia boas gargalhadas. Entretanto, os salafrários demonstram também, uma reflexão
crítica frente ao regime político do Estado. Ademais, o filme revela o personagem Clóvis, o qual é
um vigarista procurado pela polícia depois de um grande golpe, pois vendeu pinturas falsificadas.
No desenvolvimento do filme, sua irmã Lohane o encontra e ele a ensina como ser criminosa. Bem
como, os salafrários se tornaram uma manifestação artística que provoca no público a compreensão de um sistema político vulnerável. Objetivo: Identificar as análises que o filme aborda e quais
são os reflexos no atual governo brasileiro. Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados: O
filme os salafrários, além de divertir o público, fornece profundas reflexões sobre o regime político
do Estado, pois leva o espectador a constatar como a corrupção tem contaminado o país. Outrossim, no desenrolar do filme, o personagem Clóvis diz ter vendido o Cristo Redentor, de modo
a declarar com sarcasmo que até mesmo a região da Amazônia não pertence mais ao território
brasileiro. De maneira a ressaltar o quanto o sistema político brasileiro é vulnerável. Além disso,
os personagens expõem o quanto a desonestidade está evidente no governo do país, de forma
a utilizar desde argumento para justificar os próprios crimes cometidos, pois até uma autoridade
como o senador, citado no filme, estava envolvido no esquema de corrupção. Conclusão: O sistema político brasileiro não é livre de falhas, pois existem lacunas que precisam ser estabilizadas.
Todavia, a honestidade é o primeiro caminho para a eficácia, não somente dos representantes,
mas de toda a população em sua integralidade.
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O egoísmo da humanidade sob a
perspectiva do filme o poço
Kimberly Milene Dias Oliveira, Ana Cléria de Oliveira Souza, Sara Edwirgens Barros Silva (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: declaração universal dos direitos humanos, thomas hobbes, o poço, individualismo humano
Introdução: O poço, é uma espécie de prisão com cerca de 300 níveis. Bem como, uma mesa com
farta comida é posta no primeiro e assim sucessivamente é servida aos demais níveis, ou seja,
os níveis mais baixos não recebem o devido alimento, de maneira a matar uns aos outros para
sobreviver. Além disso, o filme discorre sobre a arte retratar a figura humana como ser egoísta, de
modo a ir contra os princípios norteadores da Declaração Universal dos Direitos Humanos-DUDH.
Outrossim, o poço liberta nos indivíduos presentes grandes capacidades para fazer barbaridades,
baseado em Thomas Hobbes que denota ao homem, ser lobo de si próprio. Objetivo: Indicar os
temas relacionados a sociedade que o filme aborda, de maneira a correlacioná-los com os Direitos
invioláveis que a DUDH versa, sob a perspectiva sistemática de Hobbes. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, com o estudo dos artigos da DUDH, bem como as reflexões críticas de Hobbes.
Resultados: É plausível examinar que a DUDH, o qual versa sobre direitos universais, no artigo
primeiro denota que todos nascem livre e iguais em dignidade e em direitos, além de agir uns
para com os outros com espírito de fraternidade. Todavia, a inexistência de empatia é perceptível
no ambiente carcerário do poço, porque o filme demonstra a falta de humanidade e altruísmo de
todos ali presentes. Bem como, compara-se com a dissonância de Hobbes, pois demonstra que
o homem movido por suas próprias vontades causa a sua destruição, logo o homem é lobo do
próprio homem. Conclusão: O filme o poço evidencia que a sociedade não evolui celeremente,
pois a crueldade está intrínseca no homem, o individualismo faz com que o ser humano viva em
constante guerra com seu próximo. Em suma, é fundamental a existência da força soberana para
garantir a paz, um artificio que impeça sua própria destruição, sendo assim o Estado.
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A formação dos grupos
sociais: uma reflexão sobre as
representações no filme “Ensaio
sobre a cegueira”
Rafael Cardoso Morais, Cristiane Maria Diogenes Matos, Glendha Lucia Teixeira de Castro Cunha,
Beatriz Avelar de Melo Bramusse, Diego Jeangregorio Martins Guimaraes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: grupos sociais, análise de filme, ensaio sobre a cegueira
Introdução: A formação dos grupos sociais varia conforme o contexto social que as pessoas
estão inseridas. Os grupos sociais apresentam características comuns conforme o arcabouço teórico da sociologia. No filme “Ensaio sobre a cegueira”, a narrativa do filme apresenta uma ruptura
repentina no contexto dos personagens, uma nova formação de grupos sociais. Objetivo: Identificar como os grupos sociais se formaram a partir da ruptura de contexto presente no filme Ensaio sobre a cegueira. Metodologia: Trata-se de pesquisa exploratória de cunho qualitativo com
o procedimento de análise de conteúdo do filme Ensaio sobre a cegueira. Resultados: No filme
foram identificados diversos grupos sociais que se formaram na trama. No grupo protagonista se
percebe as características comuns aos grupos sociais, quais sejam: 1) a definição dos membros,
2) a interação frequente de acordo com determinados padrões, 3) a espera de determinados
comportamentos, por integrantes do grupo, que não são esperados pelos outros integrantes, 4)
a definição tanto pelos membros como pelos não membros como pertencentes a determinado
grupo. Ainda se percebe a formação de uma liderança e uma coesão para garantia de unidade e
sobrevivência no contexto caótico apresentado. Conclusão: Após a análise do filme, percebe-se
que as representações artísticas manifestam e expressam elementos que são observados na sociedade, bem como, exemplificam em suas narrativas, conceitos e teorias científicas da realidade
social. Tal procedimento permitiu uma maior compreensão acerca da formação dos grupos sociais,
do exercício de liderança e poder diretivo sobre o grupo. Tais elementos são fundamentais para
compreensão do Direito e dos fenômenos sociojurídicos.
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Normas e valores em diferentes
contextos: reflexões a partir
da pandemia presente no filme
“Ensaio Sobre a Cegueira”
Renata Altivo Zapula, Gabriela Rodrigues Rocha, Weryck Henrique da Silva de Moura, Wellison da
Costa Campos, Diego Jeangregorio Martins Guimaraes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: normas sociais, valores morais, análise de conteúdo, pandemia de cegueira,
fenômenos sociojurídicos
Introdução: Às normas e valores morais variam conforme o contexto de vida das pessoas nos
diferentes grupos sociais e são fundamentais para a compreensão do fenômeno jurídico. Em diferentes contextos, tem-se diferentes valores e normas. No filme Ensaio sobre a cegueira acontece
uma ruptura no contexto social que gerou uma mudança nas normas e valores sociais. Objetivo:
Analisar a mudança de normas e valores presentes no filme “Ensaio sobre a cegueira” a partir da
mudança de contexto apresentada na narrativa. Metodologia: Estudo exploratório de abordagem
qualitativa com procedimento de pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo da narrativa do filme. Posteriormente houve uma análise compreensiva na verificação da forma como os conceitos
foram apresentados na narrativa do filme. Resultados: A narrativa do filme apresenta uma ruptura
na sociedade profundamente marcada pela pandemia da cegueira branca. Com todas as pessoas
cegas, houve mudanças de normas e valores na sociedade. Foram identificadas mudanças nos
vínculos de solidariedade social que foram desfeitos e rearranjados. As pessoas se tornaram mais
individualistas na luta pela própria sobrevivência. Além disso, os valores de status social e poder
econômico também foram desfeitos. Mudaram valores e normas de vestimenta e aparência, afinal
todos estavam cegos, bem como uma alteração nos valores estéticos. Conclusão: A partir da
análise de conteúdo da narrativa do filme foi possível verificar uma mudança nos valores e normas
sociais. Vê-se que os valores e normas sociais são elementos fundamentais para a compreensão
do direito na sociedade. Dessa forma, tem-se que a realização deste, permitiu a ampliação da
compreensão acerca das manifestações sociojurídicas representadas na produção artística.
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ST 13. Territórios da Arte: Sujeitos
e práticas interdisciplinares

Proponentes: Valdicélio Martins dos Santos, Karla Nascimento de Almeida

Ementa: O presente simpósio temático visa diálogos interdisciplinares entre os sujeitos e suas
práticas artísticas que expandem seus modos de (r)existência na contemporaneidade. São bem-vindos os estudos que atravessem e/ou abordem distintas situações estético-artísticas e performáticas que se propõem a tensionar, ampliar ou discutir as relações do corpo e corporeidade,
espetáculos, obra de arte, dos lugares e suas arquiteturas, funções do(as) artista, do público, das
linguagens da Arte (música, teatro, dança, artes visuais, literaturas/poesias) e das práticas artísticas utilizadas como metodologias na Educação Básica e Superior.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

247

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Economia criativa e cultura:
revisão de literatura
Alexandre Barbosa Fernandes, Renata Bernardes Faria Campos, Maria Celeste Reis Fernandes
de Souza
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: economia criativa, desenvolvimento econômico, economia cultural
Introdução: Baseada em capital intelectual e cultural, a economia criativa é fundamental na geração de ideias, produtos e serviços, sendo conceito de inovação, promovendo trabalho, rendimentos, diversidade cultural, inclusão social e desenvolvimento. Está ligada diretamente a monetização cultural, digital, econômica e social, utilizada por indivíduos e industrias que aliam economia
e cultura agregando valor simbólico e a bens e serviços. Objetivo: Identificar a produção bibliográfica nos últimos dez anos sobre economia criativa. Metodologia: Busca sistemática realizada
no portal de periódicos da Capes. Foram considerados artigos revisados por pares, publicados
nos últimos 10 anos na Língua Portuguesa, utilizando como termos de busca e operadores boleanos:”economia criativa” AND (desenvolvimento econômico) AND economia cultural. Resultados:
Foram encontrados 33 artigos, destes, 5 foram selecionados para a revisão sistemática, os demais
foram excluídos pois os termos pesquisados não compareciam como temática do estudo, eram
tratados de forma isolada ou se referiam a realidade de outros países. Os artigos abordavam assuntos como: economia criativa, desenvolvimento econômico e capital cultural. Conclusão: Percebe-se que malgrado o tema seja de relevância para a economia e cultura o brasil, identificou-se
poucos estudos na busca realizada. A economia criativa é um recurso importante e necessário,
apresenta um enorme potencial de transformação, inclusão para os países em desenvolvimento e
pode causar um avanço significativo na economia e cultura do Brasil.
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“Hoje tem marmelada? Tem sim
senhor”: arte da palhaçaria no
Projeto Anjos da Alegria
Aline Pereira Antunes, Mariany Spínola Pinto de Andrade, Wéllica Viana de Moura, Fabiana Ernesto de Carvalho Silva, Valdicelio Martins dos Santos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: anjos da alegria, palhaçaria,ludicidade, arte
Introdução: O projeto de extensão Anjos da Alegria da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE,
é um projeto interdisciplinar que conta com a participação de seis cursos, sendo cinco da área da
saúde e um da educação. A proposta de atuação interdisciplinar, no Hospital Municipal de Governador Valadares (HMGV), preza pela integralidade do sujeito, sendo o olhar artístico e pedagógico
de fundamental importância devida às práticas lúdicas utilizadas. Objetivo: Refletir sobre utilização da arte da palhaçaria no HMGV, pelo grupo Anjos da Alegria UNIVALE. Metodologia: Observação participante junto aos integrantes do projeto Anjos da Alegria. Relatos de experiência das
vivências realizadas no HMGV. Resultados: São realizadas formações semanais no projeto com
o uso dos jogos teatrais e da arte da palhaçaria para desenvolver a corporeidade, musicalização,
improvisação e voz dos participantes. Após a semana de formação são realizadas intervenções
no HMGV. O grupo de palhaços em ação cantam, atuam e recitam poesias. Notou-se que a presença do grupo de palhaços, que utilizam da arte da palhaçaria como meio de expressão e comunicação, exprimem um olhar atento e amoroso às crianças em tratamentos de saúde, permitindo
um contato direto que vai para além da doença, amenizando o sofrimento da criança internada.
Conclusão: O projeto de extensão Anjos da Alegria é de suma importância para a formação dos
discentes extensionistas, fazendo com que os mesmos estimulem o seu olhar humanizador. A
utilização pedagógica da arte da palhaçaria contribui para o desenvolvimento de atividades com
mais ludicidade com foco no processo e não no produto final, de forma consciente e dinâmica,
entrelaçada pelo riso, afeto e amorosidade, levando aos pacientes arte e cultura como um direito
de todos os cidadãos. Apoio: MPT
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Universidade Vale do Rio Doce

Corporeidade na Educação
Infantil: práticas vivenciadas em
um centro de apoio à educação
inclusiva
Carina Gabrielle Batista Pacheco
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: práticas pedagógicas, corporeidade, educação infantil, educação inclusiva
Introdução: A arte se divide em diferentes linguagens e engloba diversos públicos. Na Educação
Básica ela está presente de forma interdisciplinar, pois percorre as áreas do conhecimento e auxilia no desenvolvimento das crianças, muitas das vezes de forma lúdica. Reconhecer o corpo e criar
formas de expressão fazem parte de um dos campos de experiências pertinentes à Educação Infantil, fazendo com que o uso da arte seja essencial nesta etapa de desenvolvimento. A promoção
de atividades voltadas para a corporeidade que englobam estes aspectos é de extrema importância para este processo, em especial às crianças que participam de um centro de apoio à educação
inclusiva. Objetivo: Analisar a linguagem corporal e expressão criativa, utilizando o corpo como
elemento fundamental para a ação e sendo recurso pedagógico o seu próprio movimento, de forma que contribua na composição da prática pedagógica. Metodologia: Relato de experiência em
um centro de apoio à educação inclusiva para crianças com necessidades especiais. Resultados:
O uso da arte contribuiu na aprendizagem das crianças de forma abrangente no que se refere ao
corpo e a mente, devendo ser trabalhada sempre que possível, para que o desenvolvimento das
mesmas ocorra de forma completa. Conclusão: A corporeidade presente nas atividades desenvolvidas no centro de apoio às crianças com necessidades especiais proporcionou diversas análises acerca do comportamento das mesmas em relação ao próprio corpo. É importante mencionar
que não deve ser o único recurso utilizado neste processo, mas conclui-se que deve ser utilizado
de forma constante na prática pedagógica.
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A Horizontalização do Cinema à
luz do Marxismo
Glauber Klay Carreiro Fidelis, Márcio Heleno Soares
Palavras-chave: cinema, horizontalização, marxismo
Introdução: O resumo é parte de um artigo em que analisamos o problema da centralização e
verticalização da distribuição e produção do cinema inserido nas grandes metrópoles. Objetivo:
Identificar à luz dos teóricos K. Marx, P. Freire, G, Lukács e F, Fanon a contradição que existe no
interior das relações sociais capitalistas enraizadas no processo de distribuição e produção do
cinema. Metodologia: Revisão bibliográfica dos teóricos citados no objetivo deste resumo. Resultados: Por se tratar de uma análise de revisão bibliográfica e qualitativa, apresentamos apontamentos analíticos abertos, sem resultados fechados ou quantitativos. Conclusão: Não temos uma
conclusão definitiva, mas alguns apontamentos para a análise crítica sob a concepção ontológica
de transformação do ser social. Pois, as estratégias da emancipação social em direção a horizontalização do cinema no cenário capitalista, são construídas pelas próprias lutas dos marginalizados mediados pela sua consciência de classe, e tal consciência não é dada por um depósito de
discursos competentes intelectualizados, mas por meio do contato com as contradições sociais e
os processos formativos mediato pelo trabalho ontológico (livre e artístico). Pois, ninguém luta em
prol do que desconhece, e se a classe menos favorecida não luta pelos seus interesses, é porque
não conhece os caminhos para atingi-los, e não conhece apenas por que não tem acesso a essa
mídia, mas porque estão ausentes dos processos formativos de sua produção, e de uma leitura
crítica de mundo que descortina os interesses ideológicos da classe dominante na relação entre
infraestrutura e superestrutura que envolve a sétima arte.
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Universidade Vale do Rio Doce

Simultaneidades nas cidades pósmodernas: a experiência corporal
dos protagonistas no espaço
urbano
Iaminne Rodrigues Pereira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: corpo, cartografia, espaço urbano, cidades pós-modernas, subjetividades
Introdução: O presente trabalho parte da compreensão dos atores sociais como sujeitos observadores e participantes ativos na cidade, por meio de suas apreensões na cartografia corporal,
replicadas pelas suas andanças. Constantemente, estes sujeitos que (des/re)territorializam o espaço, denominam-se como: errantes, abjetos e invisibilizados, numa macroescala da cidade, e
assumem um papel de (re)codificação/(re)qualificação do espaço urbano, marcados por gestos,
discursos, movimentos, diversidade e heterogeneidade. Objetivo: Compreender a produção da
cartografia-corporal transposta no espaço urbano pelos marginalizados. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica de abordagem qualitativa, com cinco periódicos da Universidade Federal da Bahia,
que utilizaram o método indutivo a partir do olhar empírico das cartografias corporal. Resultados:
Observou-se, nas pesquisas, a racionalização e segregação urbana e socioespacial remontou
historicamente esses sujeitos para margem. Por isso, faz-se necessário transpô-los no centro de
discussão, a partir da experiência de cada ator-participante na cidade, como: periféricos, prostitutas, mendigos, corpos abjetos, negros, pessoas com mobilidade restrita, toda uma camada social,
tida como invisível perante a ordem mercadológica e especulativa. Nesse sentido, ao realizar
esse exercício de compreender os estudos pertinentes nessas revistas, toma-se como categoria
de análise as vivências erráticas desses agentes que ocorrerá de modo e grau intransferíveis e
próprios, devido às urbanidades peculiares de cada local. Conclusão: No papel interpretativo do
corpo e da cartografia urbana, percebe-se a importância de remodelar as produções urbanísticas-arquitetônicas, a fim de produzir espaços múltiplos e que atendam diversos protagonistas que
atuam simultaneamente no cotidiano das cidades pós-modernas.
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Corpo e sensibilidade:
experiências teatrais durante a
pandemia
Jhennyfer Gonçalves Fortunato da Silva, Valdicelio Martins dos Santos, Iasminne Rodrigues Pereira, Iaminne Rodrigues Pereira, Érica Júlio da Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: teatro universitário, arte, educação, corporeidade, pandemia
Introdução: Em razão da pandemia do Covid-19, grupos de teatro e outras instituições artísticas
tiveram suas práticas interrompidas como medida para conter o vírus. O que não foi diferente com
o grupo Teatro Universitário (T.U) da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), que contemplam
diversos estudantes de cursos de graduação, tendo como base a educação através dos sentidos.
Objetivo: Refletir a forma como o Teatro Universitário desenvolveu suas atividades artísticas e
educativas durante o período de distanciamento social, no ano de 2020. Metodologia: Utilizou-se
a pesquisa qualitativa e descritiva, do tipo relato de experiências, a partir da observação participante junto ao projeto. Resultados: A partir de reuniões, através do Google Meet, buscou-se
criar um espetáculo que abordasse situações cotidianas retratadas nas diversas sensações vivenciadas durante a pandemia. Como dramaturgia inspirou-se em trabalhos teatrais de artistas
nacionais como “#FakeLive” e “@altasociedadebaixa”, que deu vida a peça: “Os sete pecados
da pandemia”. Devido ao distanciamento social, cada integrante utilizou o aparelho celular como
recurso audiovisual para registrar sua cena. Ao final, o trabalho foi exibido pelo canal do YouTube
da UNIVALE, demonstrando que é possível desenvolver a arte, mesmo em situações adversas.
Conclusão: O Teatro Universitário é um projeto artístico-cultural importante/necessário para promover questionamentos, pensamentos críticos, reflexões e fruições fundamentais para o exercício
da cidadania e da resistência cultural. O teatro colabora significativamente na vida das pessoas,
mesmo de forma remota, auxiliando na expressão da corporeidade, na empatia e no despertar da
sensibilidade, valores imprescindíveis para a formação social, cultural e humana.
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Máscaras no ensino do teatro:
experiência diversa a partir do
olhar de uma aprendiz
Julia Pimentel Maia Portugal, Adriana Mara Pimentel Maia Portugal
Palavras-chave: máscaras, ensino de teatro, máscaras teatrais, mascaramento
Introdução: O uso de máscaras no teatro enquanto recurso pedagógico está frequentemente
associado ao treinamento de atores profissionais, devido ao seu rigor técnico, exigindo muito do
condicionamento físico e mental do ator a fim de se alcançar certa artesania na interpretação teatral. Considerando, porém, que as máscaras expressivas teatrais têm um potencial latente que
pode auxiliar no desenvolvimento da expressividade de jovens que não necessariamente desejam
se especializar em teatro, levanta-se a problemática: como a utilização do mascaramento pode
ser utilizada como recurso pedagógico para não-atores? Objetivo: levantar uma reflexão crítica
sobre a utilização do mascaramento como proposta pedagógica para alunos não-atores da rede
básica de ensino. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa realizada por
meio de pesquisa bibliográfica bem como um estudo de caso a partir de uma oficina proposta com
estudantes de ensino médio a partir do uso das máscaras. Resultados: identificou-se que a partir
da utilização de máscaras, os alunos não-atores foram capazes de exercer mais sua capacidade
de simbolização através do grotesco, bem como auxiliou no processo de construção de personagem. Conclusão: concluiu-se que, a partir de propostas de treinamento adaptadas com menor
rigor e exigência física e emocional, as máscaras podem ser um recurso pedagógico potente a
ser utilizado com alunos não atores que não querem necessariamente se especializar em teatro,
ajudando a desenvolver a capacidade de simbolização, expressão física e vocal e construção de
narrativa, características importantes para o desenvolvimento pleno do jovem, bem como aguçar
a curiosidade e interesse acerca da teatralidade.
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Reconfigurando os territórios da
arte na pandemia: as atividades
da brinquedoteca em formato
virtual
Karla Nascimento de Almeida, Marlene Keuri Debora das Graças, Elizabete Aparecida de Carvalho
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: brinquedoteca, literatura, contação de estórias, pandemia, tecnologias digitais
Introdução: Diante do cenário pandêmico, as atividades de extensão da Brinquedoteca do Curso
de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE migraram para o formato virtual com
o objetivo de dar continuidade à contação de estórias para as crianças e oficinas para a formação
das estudantes do curso. Objetivo: Relatar as atividades e produções realizadas pela Brinquedoteca no segundo semestre de 2020, no formato virtual. Metodologia: Adotou-se a revisão bibliográfica sobre gêneros literários em diálogo com relato de experiência. Resultados: Realizou-se
oficina de contação de estórias para as estudantes, pelo Google Meet, sobre gêneros literários e
produção de 18 podcasts com poemas, contos e fábulas divulgados para escolas da rede pública e
privada. Os piqueniques poéticos, com contações de estórias, foram realizados por solicitação de
uma escola da rede privada, para turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, que funcionavam de forma síncrona pelo Google meet. Onze vídeos com poemas autorais de crianças do terceiro ano dessa escola foram gravados para compor a série Piquenique poético virtual. A produção
de 8 vídeos com declamações de poesia por estudantes de uma escola do campo da rede pública
integrou a sessão AssalTeen poético com publicações no YouTube da UNIVALE, sendo veiculados
ainda pela Univale TV e pela TV Leste dentro da programação da Univale. Conclusão: Conclui-se
que a Brinquedoteca adaptou as atividades, no atual contexto pandêmico, para o formato virtual,
tanto no atendimento às estudantes do curso quanto para o público externo, contribuindo para a
formação das estudantes, por meio de experiências literárias, e para as crianças alcançadas pelas
atividades, que puderam vivenciar momentos prazerosos no contato com as estórias.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

255

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Projeto de Orientação Profissional
do Colégio Franciscano
Imaculada Conceição aliado a
práticas teatrais como processo
de autoconhecimento
Márcia Ribeiro de Araújo, Jhennyfer Gonçalves Fortunato da Silva, Valdicelio Martins dos Santos
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: jovens, habilidades socioemocionais, protagonismo, teatro
Introdução: No ano de 2019 o Colégio Franciscano Imaculada Conceição (CFIC) situado em
Governador Valadares/MG, cria o “Projeto de Orientação Profissional” (POP) para os estudantes
do Ensino Médio. O projeto tem como proposta orientar profissionalmente os estudantes, o que
envolve as habilidades socioemocionais alinhadas a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Uma das propostas desenvolvidas no projeto foram experiências teatrais como meio de fruição,
conhecimento, protagonismo e experimentação do corpo como instrumento de conhecimento de
si e do outro. Objetivo: Compreender como o teatro auxilia os estudantes na percepção de si e do
outro, proporcionando o autoconhecimento. Metodologia: Usou-se da pesquisa bibliográfica, de
cunho qualitativo, com observações em quatro encontros junto aos participantes do projeto. Percebeu-se a necessidade de trabalhos que desenvolvam não só o cognitivo dos jovens, mas também
o afetivo e o motor. No primeiro encontro notou-se os estudantes desmotivados com as atividades
semanais propostas pela escola, e no decorrer dos demais, houve uma participação maior nas
atividades, desenvolvidas com alegria e entusiasmo. Todas as atividades propostas estavam alinhadas as habilidades socioemocionais, propostas na BNCC, no que tange o conhecimento de
si, do outro e do mundo. Resultados: Percebeu-se a necessidade de trabalhos que desenvolvam
não só o cognitivo dos jovens, mas também o afetivo e o motor. No primeiro encontro notou-se
os estudantes desmotivados com as tarefas semanais propostas pela escola, e no decorrer dos
demais, houve uma participação maior nas atividades, desenvolvidas com alegria e entusiasmo.
Conclusão: Conclui-se que atividades que trabalham o autoconhecimento contribuem para uma
formação mais humana, prazerosa e propiciam escolhas futuras mais assertivas. Apoio: Colégio
Franciscano Imaculada Conceição
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A música como estratégia de
promoção da saúde no ambiente
hospitalar
Raphaela Barros Ferreira, Letícia Guerra Sampaio, Nayara Pereira Martins, João Marcos de Oliveira Vial, Thalisson Artur Ribeiro Gomides (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: música, humanização, promoção em saúde
Introdução: O hospital é um estabelecimento de saúde onde as pessoas podem ser consideradas
como simples objetos de intervenção técnica, sem considerar o aspecto humano dos indivíduos.
Considerando que a humanização se tona urgente nesse ambiente, a música aplicada no contexto hospitalar pode ser uma estratégia inovadora para o desenvolvimento da qualidade de vida do
paciente internado, através do fazer musical, a qual retira o foco da doença para voltar-se para o
homem como um todo. Objetivo: Realizar um levantamento das bases teóricas sobre a aplicação
da música como elemento terapêutico, utilizada como estratégia de humanização no ambiente
hospitalar. Metodologia: Revisão bibliográfica em que foram utilizadas as bases de dados online
LILACS, SciELO e PubMED. Resultados: A música, por ser de ordem e harmonia dos sons, pode
apresentar um papel terapêutico e contribuir para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo.
No ambiente hospitalar, pode proporcionar efeitos psicológicos positivos, causados pela liberação
de endorfina, o que contribui para aumentar o bem-estar, relaxamento, estimula o pensamento e
a reflexão, além de promover o alívio da dor. Nessa dimensão, percebe-se, no geral, um padrão
de ações e reações para determinados gêneros musicais, enquanto música clássica com características mais melódicas e harmônicas e com pouca ênfase no ritmo pode induzir a serenidade, o
chorinho deixa o paciente descontraído e sorridente. Conclusão: A música tem se mostrado uma
estratégia eficaz e inovadora para a promoção de saúde e humanização dos ambientes hospitalar.
Desse modo, propõe-se a ampliação da utilização dessa atividade em diversos estabelecimentos
de saúde.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

257

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Reflexos da pandemia e o
Desenho Livre I do Curso de
Arquitetura e Urbanismo
Simone de Fatima S Amaral, Joao Marcos Parreira Mendonca
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: desenho, percepção, pandemia, arquitetura
Introdução: A disciplina Desenho Livre I do curso de Arquitetura e Urbanismo requer muita assistência do professor durante as aulas, tendo em vista que a maioria dos alunos que ingressam,
abandonam o desenho quando criança. Desenho Livre é uma disciplina que demanda muita prática para ter bons resultados e desenvolve a percepção dos alunos, o que é essencial na representação das ideias na profissão futura. Objetivo: Compreender a reação dos alunos em relação
às aulas práticas remotas, como esta reação influenciou na percepção do resultado dos trabalhos
da disciplina Desenho Livre I do curso de Arquitetura e Urbanismo, e o que fazer para reverter a
percepção equivocada dos alunos. Metodologia: Análise dos dados produzidos pela CPA da Univale. Resultados: O distanciamento presencial entre professores e alunos durante a pandemia,
influenciou na percepção dos alunos do primeiro período em relação aos desenhos produzidos.
Houveram alunos que não souberam separar o sentimento de insatisfação gerado pelo fato da
aula não ser presencial, com a aprendizagem, apesar do resultado dos trabalhos serem satisfatórios. Essa insatisfação refletiu na CPA. Com os dados coletados, foi feita uma apresentação
cronológica dos trabalhos, mostrando aos alunos a evolução que tiveram, independente de não
ser aula presencial. Na verdade, o que eles sentiram muito foi o distanciamento provocado pela
pandemia. Tal feito fez efeito no semestre seguinte, em Desenho Livre II, não ocorrendo as insatisfações geradas anteriormente e reconhecendo a aprendizagem obtida. Conclusão: Deve-se estar
atento aos sentimentos dos alunos que ocorrem durante a pandemia, para criar meios que estes
sentimentos não interfiram no reconhecimento do processo ensino-aprendizagem.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

258

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

ST 14. Gênero, raça, feminismos
e diversidade sexual: debates
atuais

Proponentes: Edmarcius Carvalho Novaes, Renata Greco de Oliveira, Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá, Ana Cristina Marques de Oliveira
Ementa: Interessam resumos que abordem as perspectivas culturais, sociais e históricas que
discutem as (re)configurações de sexualidades e dos feminismos (com suas interseccionalidades)
no campo da educação, do direito, da saúde, cultura e história afro-brasileira e indígena, dentre
outros. O objetivo é provocar um debate sobre os estudos das relações de gênero e sexualidades,
a partir de recortes epistemológicos que envolvam classe, etnia e perspectivas decoloniais. Assim,
são recortes que interessam aqueles relacionados aos direitos reprodutivos, políticos, geracionais,
familiares e laborais, aspectos das inter-relações sociais das vivências das homossexualidades,
os movimentos sociais urbanos e rurais (MST, MPA, Economia Solidária, Agricultura Familiar, etc.),
as pautas feministas (as ondas históricas do movimento, origens e avanços, as influências pós-estruturalistas e pós-críticas, a diversidade do pensar feminista e suas correntes), bem como os que
debatem as formas de violência sob o enfoque de gênero.
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O sagrado feminino à luz da
comunidade cientifica
Agnes Rocha de Almeida, Renata Bernardes Faria Campos, Maria Celeste Reis Fernandes de
Souza, Fernanda Cristina de Paula (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sagrado feminino, pesquisa científica, Portal da Capes
Introdução: Atualmente, redes de apoio e construção de autoconhecimento feminino têm se difundido no Brasil e no mundo, tendo como mote uma expressão específica: o sagrado feminino.
Essas redes reverenciam o sagrado feminino através de diversas práticas: Círculos e rodas de
mulheres, danças tradicionais, rituais místicos, religiosos ou de conexão com a natureza. Este
fenômeno tem ganhado notoriedade no espaço social, sendo assim, há que se considerar como
esse tema é abordado na comunidade científica. Objetivo: Analisar os artigos encontrados no
Portal da Capes acerca do Sagrado feminino. Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática de artigos revisados por pares utilizando a expressão exata “sagrado feminino” no Portal de
Periódicos da Capes. Resultados: Foram encontrados 10 resultados, dentre eles, foi excluído um
editorial de um periódico e selecionados 9 artigos, as publicações datam de 2013 a 2020. Os artigos com a referência ao sagrado feminino abordam os seguintes temas: Círculos de mulheres e
práticas da religião Wicca, relações de gênero e família nas religiões Wicca e Candomblé, o cultivo
de ervas por mulheres assentadas com a indicação e interesse do SUS, espacialidade feminina na
religião Baha´i, natureza e saúde em uma rede social de mães, análise de poesias, filme e livro.
Conclusão: É possível identificar que as pesquisas referenciadas no Portal da Capes abordam
os temas, religião, gênero, família, maternidade e o sagrado feminino identificado em produções
literárias, artísticas. Esse resultado de pouca expressão em uma fonte científica leva ao questionamento se esse tema não é relevante junto ao meio acadêmico ou se é um assunto que começará
a ganhar espaço à medida que começar a ganhar maior repercussão no Brasil.
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Elas fizeram história e a notícia:
mulheres pioneiras na imprensa
norte-mineira (1979 - 1997)
Ana Carolina Ferreira da Silva
Palavras-chave: gênero, feminismos, tv, jonalismo, história das mulheres
Introdução: Este trabalho visa apresentar para a comunidade acadêmica a conclusão de uma
pesquisa de mestrado em História Social e que em breve se tornará um livro pela editora Paco. A
pesquisa trata de analisar as relações, disputas, desigualdades de gênero estabelecida no campo
da imprensa, com a entrada de três mulheres para trabalhar na primeira emissora de Tv que se
instalou na cidade de Montes Claros e de uma outra mulher na Rádio Sociedade, uma emissora
já instalada há quarenta anos na cidade e que nunca tinha contratado uma mulher para o departamento de radiojornalismo. Vale destacar que era uma época de redemocratização, consolidação
de direitos da mulher e entrada massiva delas no mercado de trabalho e universidades. Todas
as questões que envolvem estes sujeitos de pesquisas e o contexto de época foram analisadas.
Objetivo: Analisar as estruturas e jogos de poder nos quais elas estavam inseridas e como as
questões de gênero surgiram neste contexto delas, com base nas memórias retratadas. Mostrar
o quanto estas ocupações de espaços públicos foram relevantes para as futuras gerações de jornalistas. Metodologia: Uso de história oral, uma vez que todas as quatro foram ouvidas, além do
chefe em comum que tinham, Elias Siufi. Foi aplicada análise de discurso para que análise das
falas e também das narrativas apresentadas em cartas de telespectadores. Resultados: Diante
da compilação de fontes, como as transcrições das narrativas, jornais, atas de câmara, e cartas de
telespectadores, teve-se um corpus documental robusto que reconstruiu um passado onde mulheres tiveram relevância, mas estavam esquecidas. Conclusão: A entrada delas foi essencial para
o surgimento de novas representações sociais, quebra de paradigmas e abertura para que outras
mulheres também pudessem exercer a atividade de jornalista, sem grandes estranhamentos.
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Mulheres invisíveis: por que
não estamos discutindo sobre
mulheres encarceradas?
Bruna Ribeiro Dias, Camila de Almeida Miranda
Palavras-chave: presas, mulheres invisíveis, cárcere, politicas públicas
Introdução: A população carcerária feminina do Brasil é uma das maiores do mundo, ainda assim
as pautas, pesquisas e discussões acerca do sistema prisional giram majoritariamente acerca dos
presídios masculinos, como se não houvesse mais de 37 (trinta e sete) mil mulheres encarceradas. Objetivo: Evidenciar mulheres em situação de privação de liberdade, estimulando o questionamento critico sobre qual o motivo para não se pesquisar tanto sobre mulheres presas, diferente
dos homens em igual situação. Metodologia: Utilizou-se pesquisa bibliográfica do tipo exploratória, com estudo de doutrinas e artigos e levantamentos de dados. Resultados: A falta de interesse
e estudo acerca do tema dificulta o debate necessário sobre a criação de políticas públicas eficazes para essas mulheres. Por exemplo: muitas mulheres ainda são encarceradas em presídios
mistos, sendo que nos últimos anos houve um aumento no número de mulheres presas, mas suas
peculiaridades não vêm sendo levadas em conta. Como exemplo disso podemos citar o fato de
que 90% das unidades mistas e 49% dos presídios femininos não são considerados adequados
para gestantes. Essas mulheres invisíveis são abandonadas, vivem em situação precária, tendo
seus direitos básicos e dignidade violados. É preciso colocar essas mulheres (sujeitos de direitos)
em evidência, para que então se possa buscar uma solução para todos os problemas existentes
no cárcere feminino, encarando as necessidades especiais da mulher presa. Conclusão: A sociedade ainda sofre uma forte influência do patriarcado que estigmatiza as mulheres, sendo aquelas
que fogem à essa imagem imaculada, marcadas de forma negativa. Isso explica porque mulheres
presas são esquecidas pelo Estado, família, companheiros e pela sociedade.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

262

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Desigualdades sociais da
população negra evidenciadas
durante a pandemia do COVID-19
Danilo Viana de Souza, Ingredy Silva Dourado, Thailine Karen dos Santos Andrade, Adrianne Modesto Moreira (Orientador)
Palavras-chave: desigualdades sociais, população negra, pandemia covid-19
Introdução: O Brasil é um país marcado por diversas desigualdades sociais, sendo essas enfrentadas principalmente pela população negra, evidenciando assim, um racismo estrutural no qual
muitos indivíduos negros são atingidos negativamente pelos impactos provocados e aumentados
decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo
identificar e evidenciar as desigualdades sociais enfrentadas, em suma, pela população negra
brasileira em um cenário pandêmico. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e informativo, foram realizadas consultas de materiais científicos da literatura nacional, nas bases de dados: Scielo e Pepsic, utilizando os descritores: desigualdades sociais no
Brasil, negros e pandemia do covid-19 e racismo estrutural. Resultados: Os estudos analisados
demonstram uma maior vulnerabilidade da população negra, sobretudo durante a pandemia, visto que muitos são trabalhadores em situações precárias. Enfrentam superlotação nos ônibus se
expondo ao vírus diariamente, vivem em locais que não possuem saneamento básico, o que tem
apontado uma maior incidência de doenças crônicas (que são invalidadas diante de um sistema
de saúde negligenciado, se comparado à população branca, o que acaba os colocando no grupo
de risco), além da alta taxa de desemprego e baixa renda, expondo essa população à segregação
racial e condições mínimas de subsistência. Conclusão: Portanto, é fundamental a discussão
sobre a temática, objetivando a visibilidade e a importância das políticas públicas no combate às
desigualdades acometidas majoritariamente pela população negra, evidenciadas durante a pandemia do covid-19, dificultando ainda mais a luta antirracista.
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Identificação de violência
doméstica contra a mulher dentro
das unidades básicas de saúde
Isabella de Oliveira Gonçalves, Victor Emanuel Ferreira da Silva, Thatiely Resiman Cordeiro
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: UBS, violência contra a mulher, atenção básica, profissionais da saúde
Introdução: Estudos apontam que a violência contra a mulher cresceu muito nos últimos tempos.
Logo, conseguimos observar uma desigualdade histórica entre homens e mulheres. Neste resumo
optamos por debater uma questão importante e pouco discutida sobre tal violência: a identificação de mulheres violentadas nas unidades básicas de saúde e como intervir nessas situações.
Objetivo: Evidenciar a identificação de violência contra a mulher dentro das UBS e de como torná-la mais precisa. Metodologia: Para este estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas em
sites como o do Ministério da Saúde e através de artigos publicados em sites como o Scielo com
vigência de publicação entre os anos de 2002 a 2012. Resultados: Observa-se, mediante aos
estudos, que maioria das mulheres violentadas, sofriam esse tipo de abuso dentro do próprio relacionamento, elas não eram identificadas e nem buscavam ajuda da atenção básica de saúde pelo
desconhecimento deste recurso. Ademais, há um despreparo dos profissionais de saúde com a
identificação dessa violência, pois acreditam que a problemática seja de tratamento judicial e não
questão de saúde. Conclusão: Muitas usuárias das UBS vivenciavam violência em seu cotidiano e não eram acolhidas, nem buscavam assistência, impossibilitando a prestação de ajuda. Os
agentes da saúde não eram treinados para atender essas mulheres e também não entendiam seu
papel nessa história. Portanto, vê-se a importância de um programa de preparação, para quem
trabalha dentro das UBS, para saber como identificar e lidar em casos como esses. Além disso, é
necessária a criação de um setor que acolha e ajude violentadas, através terapias ofertadas para
essas vítimas, palestras acerca do assunto que incentive as mulheres a procurarem ajuda e denunciarem, fazendo assim, essa realidade se tornar cada vez menor.
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Direitos Humanos aliado a luta
contra a LGBTfobia
Júlio Sérgio Alves Damaso, Barbara Aline Felipe Silva, Katia dos Santos e Silva, Shirley Terezinha
Vieira Batista, Felipe Miranda dos Santos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direitos humanos, dignidade humana, lgbtfobia, preconceito
Introdução: A Declaração de Direitos Humanos traz que distinção de nenhuma natureza será
posta como condição de merecimento de tais proteções. Contudo, na realidade é perceptível ainda a necessidade de luta das pessoas LGBT`s na busca pela legitimação de tais direitos, cujos
avanços significativos foram mediados por decisões do Supremo Tribunal Federal. Daí a indagação: qual o reflexo destas inovações na cidade de Governador Valadares/MG? Objetivo: Apontar
as deficiências existentes entre o que versa o Direitos Humanos e Carta Magna de 1988 na atual
realidade da população LGBT nesta cidade. Metodologia: Pesquisa bibliográfica a partir de fontes
secundárias, em veículos de notícias locais, periódicos, bases dos sites Scielo e Google acadêmico relacionados à temática. Resultados: Os resultados demonstram que não há consolidação
internacional nesta luta, entretanto a ONU tem debatido sobre o tema, portanto a realidade de
Governador Valadares/MG é semelhante, tendo em vista que no dia Internacional do Combate
à LGBTfobia, a Atlética União Igualdade e Força, obteve autorização para fixarem a bandeira
do movimento no prédio da câmara de vereadores, mas com a revogação da autorização houve
a retirada da bandeira. Em decorrência disso, os representantes acionaram a 43º Subseção da
OAB/MG, conseguindo reafixar a bandeira. Conclusão: Como é sabido, a Constituição Federal
traz à lume, como um de seus princípios a dignidade da pessoa humana, ou seja, toda e qualquer
pessoa tem o direito à liberdade plena. Somando-se aos casos de agressões à esta população,
faz-se necessário discussões sobre o tema para auxiliar na legitimação dos direitos humanos para
os LGBT’s, haja vista que as políticas públicas ainda carecem de empenho para sua efetivação.
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A percepção da psicologia acerca
da intercessão identitária do
homem negro e homossexual no
contexto social
Lucas Xavier de Oliveira, Luíza Carneiro Jório, Lívia Carvalho Brasil Malaquias, Vitória Andrade
Machado, Tandrecia Cristina de Oliveira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: raça, gênero, sexualidade, interseccionalidade, psicologia social
Introdução: A construção de uma identidade é conceituada a partir de fatores biopsicossociais, se
tornando mais complexa quando atravessada por fatores de gênero, raça e sexualidade. A psicologia sendo um dos agentes essenciais para a compreensão dos fenômenos sociais tem como um
de seus objetos de estudo, as relações identitárias, e neste campo se insere o tema deste estudo:
o homem homossexual negro. Objetivo: Os objetivos são apresentar como a intercessão identitária do homem negro e homossexual é percebida no contexto social e identificar as principais
interações sociais derivadas desta percepção destacando como a Psicologia aborda esta questão.
Metodologia: Através de uma revisão bibliográfica foram selecionados 15 artigos localizados nos
sites SCIELO, Google Acadêmico, CAPES e PSIlacs. Resultados: Com base na análise e reflexões da bibliografia selecionada pode-se considerar que a sociedade percebe o homem presente
dentro da interseccionalidade de raça, gênero e sexualidade atravessado por preconceitos vividos
pela cor de sua pele e pela sua identidade sexual. A Psicologia contribui para que estes sujeitos
se reconheçam como pessoas portadoras de direitos e, portanto, pertencentes à comunidade e,
assim, a atuação da Psicologia busca reduzir a marginalização desse sujeito com o reconhecimento social de suas identidades. Conclusão: A vivência desse homem demarcada por preconceitos
e complexidades colabora para o entendimento da construção de sua identidade, demarca qual
o seu papel dentro de sua comunidade e qual a visão da sociedade perante eles. Considerar a
interseção entre raça, gênero e sexualidade como objeto de estudo proporciona uma nova lente
para o fazer psicológico.
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O espaço da mulher no futebol e
suas representações: uma revisão
de literatura
Mateus Furbino Alvarenga
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: mulher, futebol, papel
Introdução: Com base na leitura dos materiais pesquisados, percebemos que desde a antiguidade as mulheres vêm sendo excluídas do futebol no Brasil, seja pelo machismo, preconceitos ou
por argumentos errôneos sobre sua condição fisiológica para realizar diversas atividades. É importante que a sociedade reveja os espaços que as mulheres ocupam e suas representações na
sociedade e no mundo futebolístico. Objetivo: Identificar o espaço da mulher no ramo do futebol
e demonstrar a historicidade e a evolução delas nesse âmbito esportivo brasileiro. Metodologia:
Foi realizada uma revisão de literatura, com busca na biblioteca digital Scielo, utilizando as seguintes palavras como descritores: ‘futebol’ and ‘mulher’. Foram lidos títulos e resumos de todos
os artigos encontrados. Resultados: Durante a pesquisa foram encontrados 6 artigos. Após leitura de títulos e resumos, 1 artigo foi excluído por não apresentar informações relevantes. Dos 5
artigos que compuseram esta revisão, todos citaram a dificuldade da mulher no esporte, as suas
complicações com os preconceitos sofridos, a desigualdade social ainda presente, as barreiras de
visibilidade para a prática do desporto por elas e sua evolução até os períodos atuais. Conclusão:
Identificou-se que, ainda nos dias de hoje, existe a necessidade da reconstrução do papel da mulher na sociedade, através de sua inserção no cenário esportivo e da forma como a mídia aborda
essa questão. Embora o futebol seja considerado uma paixão nacional, ainda mais em um país
que é considerado como o que originou o futebol, parece não assumir este papel social quando a
questão é o futebol de mulheres. Pois independente da forma que a pessoa é, o que ela escolheu
fazer e como nasceu, se o individuo gostar de vôlei, futebol, não interfere no gênero sexual.
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A violência doméstica e
psicológica: impactos na vivência
da mulher
Nátaly Ellen das Graças Mega Ramos, Adrianne Modesto Moreira

Palavras-chave: violência contra a mulher, violência doméstica, violência psicológica
Introdução: A violência contra a mulher é uma endemia com precedentes históricos, sociais e culturais, que pode se apresentar de diferentes maneiras, vitimando muitas mulheres e carregando
consigo consequências de uma sociedade eminentemente machista e conduzida pelo patriarcado enraizado. Objetivo: Em razão disso, o presente estudo propõe apresentar, através de uma
revisão bibliográfica, os impactos da violência doméstica e psicológica na vida da mulher. Metodologia: A busca por materiais foi realizada nas bases de dados: Scielo, Pepsic, Lilacs, com os
descritores: Violência contra a mulher. Violência doméstica. Violência psicológica. Resultados: As
principais violências sofridas por mulheres são: A violência doméstica, que se trata de um misto
de agressões realizadas dentro de um contexto residencial (agressões físicas, abuso sexual e/ou
psicológico, dano moral ou patrimonial ou morte), podendo invadir a autonomia, integridade física
ou psicológica e até mesmo a vida da vítima. Sendo realizada geralmente por seus maridos ou
parceiros íntimos. A violência psicológica (que se atribui a qualquer dano emocional, diminuição
da autoestima, que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões) fazendo com que essas vítimas,
posteriormente, possam vir a desencadear transtornos psicológicos. Conclusão: Com isso, é evidente os dilemas e impasses vividos pelas mulheres agredidas, além de um sofrimento físico, as
mesmas apresentam consequências psicológicas que podem acarretar danos irreversíveis em
sua vida. É necessário, auxiliar e informar as mesmas sobre os suportes e estratégias que podem
ser utilizadas como prevenção e proteção. Além disso, revelar políticas públicas e leis criadas para
a proteção e melhor qualidade de vida dessas mulheres. Apoio: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Bahia
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Os desafios enfrentados pelas
mulheres em busca da igualdade
de gênero: uma análise da
perspectiva dos direitos sexuais e
reprodutivos
Pedro Henrique Esteves Fonseca, Marília Cristina Ferreira, Bianca Gonçalves Freitas, Edvalda da
Silva Costa
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direito, mulheres, sociedade, igualdade, feminista
Introdução: A sociedade estabeleceu ao longo dos anos um sistema patriarcal rígido e repleto de
paradigmas. A resistência do movimento feminista possibilitou às mulheres da atualidade o direito
ao voto e participação direta nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Porém, mesmo diante
de grandes avanços, o patriarcado ainda oprime, julga e limita a autonomia das mulheres no país,
objetificando seus corpos como propriedade masculina. Objetivo: Analisar de forma crítica a busca das mulheres por igualdade de gênero, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Metodologia:
Foi realizada pesquisa bibliográfica sócio-histórica, doutrinária, documental e jurisprudencial. Resultados: A cultura machista quer colocar as mulheres como submissas aos homens e confinadas
nos meios domésticos, excluídas dos espaços, impossibilitadas de serem autoras na sociedade.
Há poucos anos que a expressão “mulher honesta” foi superada no Código Civil. Até 2005, se uma
mulher fosse estuprada e contraísse matrimônio com o estuprador ou com terceiro, as penalidades
para o agressor eram cessadas. O Código Civil anterior, superado em 2003, previa que a mulher
que não casasse virgem poderia ser devolvida à família, como se fosse uma mercadoria danificada. Muitas gestações involuntárias são interrompidas pelas mulheres de modo arriscado, já que o
aborto é ilegal no Brasil, por medo e vergonha da sociedade. Conclusão: Relacionamentos abusivos, violência doméstica, assédio, privação, dentre outras lamentáveis situações fazem parte do
cotidiano feminino. Há muito a ser superado pela sociedade para garantir à mulher direitos que
não são efetivados na prática, como o direito à liberdade, à segurança, à liberdade de escolha da
maternidade e a viver a sexualidade independente do estado civil, idade ou condição física.
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Ser gay envelhecendo em
Valadares: reflexões a partir dos
estudos de gênero e território
Renata Breder Calderon, Edmarcius Carvalho Novaes, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: homossexualidade, envelhecimento, governador valadares, gênero, território
Introdução: O presente estudo analisa a envelhescência na masculinidade homoerótica, com o
enfoque em homens de Governador Valadares, e aponta para as formas que ela é vivenciada,
suas diversas maneiras de ser vividas, em diferentes marcadores sociais, destacando que, de
fato, a velhice gay é vivida de maneira diferente da heterossexual. Objetivo: Perceber como as
vivências de marcadores sociais de diferença correlatos às envelhescências, às masculinidades
e às práticas homoeróticas constituem multiterritorialidades de homens gays na cidade mineira de
Governador Valadares. Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa em andamento, de revisão
bibliográfica de teses, estado da arte, entrevistas semi-estruturadas, além de observação de situações e conversas informais. Resultados: O presente estudo mostra que a velhice gay se difere
da velhice vivenciada por heterossexuais, pois os gays trazem consigo percepção de si mesmos
nesse processo de forma diferenciada das vivenciadas por héteros. E a tal realidade se torna ainda
mais diferente quando se pautam em marcadores sociais de geracionais, de raça, classe social
e religião. Tais marcadores sociais de diferenças reforçam vivencias únicas que podem/devem
ser objetos dos estudos de gênero e dos estudos territoriais Conclusão: Os resultados parciais
apontam que a individualidade da masculinidade homoerótica é de fato vivida de outra maneira ao
analisar a heteronormatividade, cujas diferenças aumentam, quando dialogam com os marcadores
territoriais do envelhecimento e de vivenciar em Governador Valadares.
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Gênero, território e violências:
análise documental de conflitos
escolares e seus silenciamentos
Renata Breder Calderon, Ana Cristina Marques de Oliveira, Eunice Maria Nazarethe Nonato
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: violência, escola, território, gênero, sexualidade
Introdução: A violência na escola tem ocupado a pauta na atualidade e o que indica grande necessidade de que a temática seja analisada com lentes que possibilitem compreender as várias
conexões que esse fenômeno possui com outros espaços sociais. Assim, o presente estudo se
propõe a analisar como a violência e em especial a violência de gênero e sexualidade, comparecem no território escolar. Objetivo: Compreender, a partir da perspectiva dos estudos de gênero
e territoriais, como são vividas e enfrentadas, na escola, as situações de conflitos e violências que
envolvem questões interseccionais de gênero e de sexualidade. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa qualitativa realizada a partir de uma análise documental etnográfica dos registros escolares feitos entre 2015 e 2020 em livros de ocorrência, ficha individual de estudantes, atas de conselho de classe e relatórios no SIMADE (Sistema Mineiro de Administração Escolar), de uma escola
pública de Governador Valadares. Resultados: O estudo aponta que a violência presente na escola se manifesta de forma explícita e por meio de silenciamento. Possui várias configurações que
se tornaram ainda mais complexas em virtude do ensino remoto decorrente da organização escolar no período da pandemia por covid-19. Tal violência possui expressiva manifestação em virtude
das questões de gênero e sexualidade. Conclusão: O estudo realizado permite concluir que o
território escolar é terreno fértil para diversas manifestações de violência relacionadas a gênero e
sexualidade, mas, também, como espaço importante de formação humana para o enfrentamento
de tais violências.
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Pacto de mulheres: o feminismo
como superação ao sectarismo
Renata Greco de Oliveira, Adriana Aparecida da Conceição Santos Sá
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pacto de mulheres, sororidade, feminismo
Introdução: Partindo de uma consciência cultural para além dos ditames biológicos de corpos, no
enfrentamento de estabelecer um novo olhar sobre o corpo da mulher, suas escolhas, desejos e
projeções sociais, um desafio se coloca a todas mulheres: superar o sectarismo que leva a competirem entre si. Objetivo: Assim, este estudo pretende problematizar o olhar da mulher sobre
si mesma e sobre as outras mulheres na construção de sua identidade e posicionamento social.
Metodologia: Este estudo foi bibliográfico e buscou produções científicas que abordam a competição e a união de mulheres. Resultados: Nos anos de 1970, ganhou força no movimento feminista
o termo “sororidade” como sugestão de uma fraternidade de mulheres. Contudo, apesar de toda
luta feminista e dos avanços da chamada segunda onda, ainda é recorrente a competição entre
mulheres, estimulada pelas estruturas patriarcais. Na contramão dessas questões, pesquisadoras
feministas vêm propondo um (novo) pacto de mulheres. Outra perspectiva para a mulher, libertando-a do jugo sobre sua liberdade sexual e dos entraves de sua atuação política. O desconhecimento sobre a luta feminista e o não reconhecimento da opressão patriarcal impactam eticamente
na relação entre as mulheres, muitas vezes marcada por desrespeito, preconceitos, depreciação
e tabus. Mulheres reproduzem a exploração e a opressão do patriarcado contra outras mulheres,
como os “capitães do mato” que perseguiam escravos. Conclusão: É necessário construir espaços de discussão sobre o pacto de mulheres nas escolas, nas comunidades, nos diversos espaços
de educação social, numa perspectiva feminista, para a desconstrução de preconceitos e amarras
a que as mulheres estão submetidas nas bases patriarcais da sociedade, para erradicar competições e disputas entre mulheres que só fortalecem a dominação masculina.
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A situação pandêmica dos negros
brasileiros: uma revisão de
literatura
Weliomar Antonio de Oliveira, Renata Bernardes Faria Campos, Maria Celeste Reis Fernandes de
Souza, Fernanda Cristina de Paula (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: população negra, território, covid-19, Brasil
Introdução: As situações degradantes da população negra no Brasil se agravam com a ocorrência da pandemia da Covid-19. As desigualdades se intensificam nos cuidados preventivos ao se
estabelecer os serviços essenciais que não podem parar em detrimento do isolamento social, isso
somado a perda de empregos e ao aumento da pobreza para essa população. Objetivo: Identificar estudos sobre a pandemia da covid-19 com o foco nos problemas sociais dos negros brasileiros. Metodologia: Revisão sistemática no portal de periódicos CAPES, utilizando as palavras
chaves e os descritores boleanos (negr*OR “população negra”) AND território AND Covid-19 AND
Brasil, foram encontrados 22 artigos, com o filtro temporal entre os anos de 2010 e 2021, filtro de
língua portuguesa, e revisado por pares. Desses foram excluídos 7 artigos por não apresentarem
o entrecruzamento entre a Covid-19 e os problemas sociais dos negros. Na análise contemplar
há 15 artigos. Resultados: Identificou que a pandemia agravou os problemas sociais vivenciados
pelos negros brasileiros: a perda do emprego e do subemprego, a violência urbana e doméstica
agravada pela permanência da família em isolamento social e o atendimento à saúde que já era
precário. A literatura registra que a desigualdade social aumentou na proporção em que a doença
se agravou com a perda do precário acesso à saúde que se tinha e a exposição continua ao vírus.
Conclusão: A literatura evidencia que a condição social da população negra no Brasil vive o aprofundamento de sua crise secular. A situação social agravada pela pandemia da Covid-19 para a
população afrodescendente no Brasil, o que somado aos diversos problemas político-econômicos
já enfrentados por essa população com o passar dos anos se agravaram expondo-a como a principal etnia vitimada no país.
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ST 15. Extensão universitária e a
indissociabilidade dos saberes do
ensino e da pesquisa

Proponentes: Flavia Rodrigues Pereira, Renata Greco de Oliveira, Valdicélio Martins dos Santos
Ementa: A extensão universitária se constitui como processo de educação integral, que promove a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade no campo das ações construídas em diálogo
com a comunidade, a partir das necessidades emergentes do território em que a Universidade
está inserida. Assim, a extensão concretiza seu compromisso social com as questões ambientais,
os direitos humanos e o patrimônio cultural. As atividades extensionistas se efetivam através da
dialogicidade transformadora, emancipatória e articuladora dos diversos saberes acadêmicos e
populares. O desafio colocado pela Constituição Federal está na indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. Desse modo, esta sessão temática visa discutir experiências extensionistas
que despertaram também a problematização e investigação científica nos cenários em que estas
acontecem ou acontecerão, fomentando o debate das práticas extensionistas na interface com a
pesquisa e o ensino.
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Desmistificando as “Fake
News” sobre à saúde mediante
a disseminação de informações
baseadas em evidência
Aline de Souza Queiroga, Lisa Morais Fernandes Oliveira, Mabel Miluska Suca Salas (Orientador),
Valéria de Oliveira (Coorientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: fake news, saúde, rede social, comunicação
Introdução: Informações falsas sobre a saúde têm aumentado durante o período da pandemia,
promovendo confusão ou mudança de comportamento na população. Objetivo: Identificar as
“Fake News” relacionadas à saúde mais publicadas na internet e esclarecê-las através do uso de
evidência cientifica. Metodologia: O presente estudo é produto de um projeto de extensão com
duração de um ano em que participaram duas discentes e professoras. Foram realizadas buscas
padronizadas usando a busca: “saúde AND doença” e “covid-19” em mídias sociais. A análise das
informações foi categorizada em: “saúde geral”, “covid” e “outros”, e posteriormente foram identificadas as fake news mais postadas. Após o processo de identificação, foi realizada a busca da evidencia cientifica nas bases de dados pubmed, scielo e sites governamentais. Posts baseados em
evidência científica foram criados, e publicados nas redes sociais: instagram e facebook. Todos os
dados foram coletados em excel e foram feitas avaliações sobre o conteúdo dos posts utilizando
minienquetes no instagram. Resultados: Num total de 1710 vídeos encontrados no youtube, ao
menos 162 continham alguma informação que a veracidade necessitava de verificação na literatura. Atualmente o projeto conta com 8 postagens na página do instagram e 300 seguidores. A partir
das enquetes realizadas para controle de qualidade foi constatado que mais de 98% dos votantes
considera os temas abordados no projeto relevantes, aproximadamente 93% teve alguma dúvida
sanada parcialmente ou completamente através dos posts da página e 97,4% consideravam os
posts como de fácil compreensão. Conclusão: Fake News relacionadas com receitas caseiras
para prevenir e curar diversas doenças foram as mais comuns. Os posts esclareceram as informações falsas publicadas aos internautas das redes sociais envolvidas no estudo.
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Ações dos projetos de extensão
em palhaçaria no Brasil
Alissa Alves Silva, Michele Helena da Silva, Beatriz Alves de Pinho Bicalho, Flavia Rodrigues Pereira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: palhaçaria de hospital, projeto de extensão em palhaçaria, palhaçaria no brasil
Introdução: A palhaçaria de hospital atua como uma abordagem capaz de permitir que o ser humano encontre a felicidade, mesmo em situações adversas, como o adoecimento. Desse modo, os
projetos de extensão em palhaçaria visam tornar o processo de saúde-doença mais humanizado.
Objetivo: Descrever as ações dos projetos de extensão em palhaçaria realizados em ambiente
hospitalar no Brasil. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica exploratória, utilizando as
palavras chaves: palhaçaria de hospital, projeto de extensão em palhaçaria, palhaçaria no Brasil.
Os artigos científicos foram selecionados nas bases de dados de Scientific Electronic Library Online (Scielo), Google Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) entre 2017 a 2021. Foram
incluídos textos completos e em português. Resultados: Os projetos de extensão em palhaçaria
hospitalar estudados estão ligados às Universidades públicas e privadas e em diversas regiões
do Brasil. Eles realizam várias atividades como acolhimento, escuta ativa, procuram saber a gravidade da patologia do paciente, desenvolvem atividades empáticas, criam vínculos de confiança,
desempenham a humanização, além de desenvolverem pesquisas científicas. Em 2020 os projetos se reinventaram e tiveram que realizar o isolamento social devido a pandemia do COVID-19,
logo suas intervenções foram através de vídeos educativos e autocuidado, teleatendimentos com
pacientes hospitalizados, reuniões para capacitação do grupo, entre outras ações. Conclusão: A
palhaçaria de hospital visa a integralidade do cuidado, a essencialidade da humanização, a afetividade, sensibilidade e a empatia na assistência à saúde, tanto de forma presencial quanto à distância, na formação acadêmica e na devolutiva à comunidade. Apoio: Ministério Público do Trabalho
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A importância do Gestor de
Recursos Humanos na atualidade
Angelica Carvalho Ribeiro, Rayssa Alves Soyer, Fenicia Helena Coelho Oliveira Lopes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: recursos humanos, gestor, pessoas, organização, mudanças
Introdução: O Gestor de Recursos Humanos (GRH) tem um desafio diário, ter que lidar com as
diversas necessidades físicas e emocionais das pessoas e conciliar tudo isso ao objetivo da organização. Esse desafio exige um trabalho constante em análise e busca de soluções. Devido a isso,
o GRH precisa estar cada vez mais atualizado sobre as transformações que estão acontecendo
atualmente no mundo e nas organizações e capacitado para essa função. Objetivo: Mostrar a
importância do Gestor de Recursos Humanos na atualidade. Metodologia: Foi realizada uma
pesquisa bibliográfica explorando as publicações da área de recursos humanos, tais como livros
didáticos e artigos científicos pesquisados nas bases de dados como o Google Acadêmico, de autores que abordam o tema gestão de recursos humanos. Resultados: Pela pesquisa realizada foi
possível explorar mais profundamente sobre a profissão do GRH e mostrar a sua necessidade no
cenário mundial atual e também como esses profissionais estão se reinventado para um cenário
um futuro, adaptando suas competências e habilidades para atender a evolução das organizações
e das pessoas que estão em constante transformação. Conclusão: O trabalho permitiu mostrar
que mais do que nunca o GRH é peça chave nas organizações para solucionar demandas e propor estratégias que possam ajudar as mesmas a se desenvolverem e crescerem. Muito mais do
que recrutar e contratar as pessoas certas, o GRH deve atualmente estar atento para as transformações e as novas necessidades das pessoas que estão na organização.
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Fatores de vulnerabilidade em
estudantes universitários da área
da saúde: HIV/AIDS em foco
Edmara Lúcia Pereira do Nascimento, Iara Vieira Ferreira, Mabel Miluska Suca Salas, Valéria de
Oliveira (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: educação em saúde, saúde sexual e reprodutiva, universitários de saúde, hiv/
aids
Introdução: O projeto de extensão com interface em pesquisa visa consolidar a Educação em
Saúde acerca de temáticas relacionadas ao HIV/AIDS, bem como, compreender os fatores de
vulnerabilidade vivenciados pelos participantes das ações, delineando o perfil sociodemográfico,
o conhecimento dos hábitos e práticas relacionadas ao cuidado com a saúde sexual e reprodutiva
em estudantes universitários da área da saúde da UFJF-GV. Objetivo: O trabalho objetiva descrever as experiências na realização do projeto de extensão com interface em pesquisa HIV/AIDS em
foco. Metodologia: O percurso metodológico se desenvolve em três módulos, sendo: Teorizando
(“o pensar/pré-extensão”), Praticando (“o fazer/extensão”) e Criticando (“o refletir/pós-extensão”).
Diante o contexto pandêmico todas as ações realizadas pelo projeto aconteceram de forma remota. Resultados: Foi criado um perfil no Instagram (@hiv.emfoco) onde foram feitas até o momento
19 postagens com embasamento científico a respeito da temática do projeto com o intuito de trazer
visibilidade e promover educação em saúde, possui 259 seguidores. Ainda sobre o eixo extensão
foi realizado o 1° Fórum HIV/AIDS em foco, evento gratuito e com certificação, cumprindo assim
seu papel social de construção do conhecimento e inclusão ativa na sociedade. Concomitante
às ações de extensão, está sendo desenvolvido projeto de pesquisa a fim de dar visibilidade aos
temas levantados de forma participativa. Conclusão: O projeto tem obtido produtos relevantes ao
propor a troca de conhecimentos entre os participantes, promover eventos, contribuir para a formação pessoal e profissional dos envolvidos, estimular a produção científica com a publicitação e
reflexão dos dados obtidos acerca da temática proposta.
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Programa de Extensão
Universitária Comunidade Manga
e Sustentabilidade Pesqueira:
com a palavra, os professores
ribeirinhos
Ellery Henrique Barros da Silva, Jerônimo Gregório da Silva Neto, Ravena Feitosa Gonçalves
Palavras-chave: extensão, comunidade ribeirinha, professores
Introdução: O trabalho é resultado de ações desenvolvidas através do Programa de Extensão
Comunidade Manga e Sustentabilidade Pesqueira, programa este concedido e financiado junto ao
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Este programa é destinado a uma comunidade pesqueira
localizada próxima ao Rio Parnaíba, no entremeio aos estados do Piauí e Maranhão mais precisamente, na comunidade Manga – o lugar é visto como um ponto turístico e histórico. Objetivo:
Tem como escopo caracterizar a prática de professores da rede pública da Comunidade Manga,
disponibilizando a todos os cidadãos preocupados com a educação as principais queixas e dificuldades a serem enfrentadas no meio escolar. Metodologia: A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa-descritiva. Fizeram parte desta pesquisa 11 (onze) professores. O instrumento
de coleta dos dados foi realizado através de questionários abertos, semiestruturados, aplicados
individualmente. O material coletado foi submetido à técnica de análise da Hermenêutica de Profundidade. Resultados: Os resultados revelaram que as maiores dificuldades são a falta de interesse por parte dos alunos, escassez de recursos e o apoio da família. Que o papel exercido pela
escola no enfrentamento dos problemas é através da mediação docente e por meio de reuniões
e palestras. Já as principais estratégias de avaliação são através de atividades individuais e em
grupo, e por meio da participação, comportamento e atividades escritas. Conclusão: Conclui-se
que mesmo os educadores encontrando certos obstáculos enquanto exercício de sua profissão,
são comprometidos em desenvolver o seu trabalho, utilizando-se de estratégias didático-metodológicas formativas em favorecimento da aprendizagem de seus educandos ribeirinhos.
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Universidade Vale do Rio Doce

Novas possibilidades de
empregabilidade em Governador
valadares
Haniel Alves de Miranda, Talita Rodrigues Freire Alves de Miranda, Joana Darc Sousa Mendes,
Omar de Azevedo Ferreira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: empregabilidade, desemprego, tecnologia
Introdução: O Projeto Novas possibilidades de Empregabilidade em Governador Valadares desenvolveu-se analisando os processos atuais utilizados para fomentar o emprego em Governador
Valadares e criando instrumentos de melhorias para a composição do banco de dados de candidatos da Prefeitura Municipal. Objetivo: Compreender os desafios e as oportunidades da ampliação da empregabilidade em Governador Valadares e propor alternativas que contribuam para
o aumento da empregabilidade no município. Metodologia: O projeto realizou-se em três etapas
que foram respectivamente: levantamento de informações, análise das informações e elaboração
de alternativas para conectar quem oferta e quem demanda trabalho em Governador Valadares,
criatividade e inovação na gestão de recursos humanos. Resultados: Criação de um formulário
eletrônico que contém 05 seções que visam obter informações específicas sobre candidatos e
foram organizadas da seguinte forma: Seção 1: Nesta seção a pessoa obterá informações sobre
a destinação das respostas do formulário. Seção 2: Nesta seção a pessoa cadastrará suas informações pessoais e técnicas. Seção 3: Nesta seção a pessoa poderá escolher a opção se possui
ou não experiência profissional. Seção 4: Nesta seção a pessoa cadastrará as informações de sua
vivência profissional dando ênfase nas suas últimas experiências. Seção 5: Nesta seção a pessoa
poderá atualizar suas expectativas de trabalho. Conclusão: O Projeto teve foco na inovação da
empregabilidade na cidade de Governador Valadares apresentando propostas de melhorias no
banco de dados da Prefeitura desta cidade. O formulário atende as mais atuais propostas de Recrutamento de pessoas, onde utiliza a tecnologia como instrumento e também como facilitadora
das etapas de seleção.
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Universidade Vale do Rio Doce

Atividades online desenvolvidas
por liga acadêmica diante o
contexto pandêmico
Hemily Duarte Silva, Iara Vieira Ferreira, Lais Heringer Mendes Coelho, Sibele Nascimento de
Aquino (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: isolamento social, ensino superior, universidades, liga acadêmica, covid-19
Introdução: A Liga Acadêmica de Patologia e Cirurgia Oral e Maxilofacial (LAPCOM) da Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares foi fundada em 2016 visando desempenhar atividade de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, interdisciplinar e
complementar aos conteúdos abordados na graduação. Objetivo: O trabalho objetiva descrever
as atividades realizadas pela LAPCOM diante o contexto pandêmico. Metodologia: As atividades
realizadas pela Liga são divididas em três eixos: ensino, pesquisa e extensão. Essas atividades
precisaram ser adaptadas e vale destacar o I Simpósio Online de Patologia e Cirurgia Oral e
Maxilofacial realizado pela LAPCOM. Resultados: No que tange a pesquisa, apresentações de
trabalhos em congressos e a produção científica foram mantidos. O ensino foi abordado de diversas maneiras como: palestras, aulões, desafios diagnósticos e outras dinâmicas realizadas de
forma remota. No eixo da extensão, a alternativa encontrada pela Liga foi realizar e organizar o I
Simpósio Online de Patologia e Cirurgia Oral e Maxilofacial. O evento foi transmitido pelo Youtube,
extensamente divulgado nas redes sociais da Liga e contou com 6 palestrantes renomados. Foram 16.197 inscritos, sendo que 96,66% do público era composto por universitários e estudantes
e 3,34% por profissionais da saúde e outras áreas. O Simpósio abrangeu todas as 27 unidades
federativas brasileiras. Ainda, estavam presentes participantes de outros 4 países sul-americanos:
Chile, Bolívia, Argentina e Uruguai. Conclusão: Mesmo diante da suspensão das atividades presenciais, a equipe da LAPCOM conseguiu se organizar e propor alternativas para que a Liga continuasse desenvolvendo com excelência suas atividades de ensino, pesquisa e extensão durante
esse período pandêmico. Apoio: UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
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Universidade Vale do Rio Doce

Manifestações orais e
maxilofaciais de leishmaniose
mucocutânea e hanseníase no
serviço público em Governador
Valadares
Iara Vieira Ferreira, Sibele Nascimento de Aquino (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: hanseníase, leishmaniose mucocutânea, assistência odontológica
Introdução: O projeto de extensão com interface em pesquisa intitulado “Manifestações orais
e maxilofaciais de leishmaniose mucocutânea e hanseníase no serviço público em Governador
Valadares” atua em um centro de referência em doenças endêmicas que presta atendimento em
Governador Valadares e a outros 25 municípios da região, conhecido como CREDEN-PES. Possui
foco na abordagem odontológica, especificamente quanto a manifestação bucal de leishmaniose
mucocutânea e hanseníase, assim como a saúde bucal em geral dos pacientes. Objetivo: O
trabalho objetiva descrever as experiências na execução do projeto de extensão com interface
em pesquisa. Metodologia: O projeto é realizado através da coleta de dados em prontuários de
pacientes que já tiveram alta e também pela avaliação direta dos pacientes. Resultados: Foram
atendidos cerca de 100 pacientes pelo projeto os quais tiveram seus prontuários médicos avaliados e foram submetidos à realização de exame clínico minucioso da cavidade oral seguido por
orientação de higiene bucal. Entre os atendidos, 29 pacientes apresentaram casos de lesões ou
necessidade de tratamento odontológico e estes foram encaminhados para as clínicas odontológicas da UFJF/GV, onde tiveram acesso a serviço gratuito e de qualidade. Vale destacar como é
agregador a inserção do projeto em um local sem atendimento odontológico, além de proporcionar um envolvimento multidisciplinar da equipe. Conclusão: O projeto possui um impacto social
muito relevante ao ampliar o acesso de parte da população à promoção em saúde bucal, permite
o estudo de doenças endêmicas na região e proporciona a busca por meio de diagnóstico clínico
que envolva a avaliação da região craniofacial. Assim, desempenha com excelência os eixos de
ensino, pesquisa e extensão. Apoio: UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
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Universidade Vale do Rio Doce

Desafios da empregabilidade em
Governador Valadares: relato de
experiência da curricularização
da extensão no curso Gestão de
Recursos Humanos
Imirene Lodi dos Santos, Hilton Manoel
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: extensão curricular, empregabilidade, gestão de recursos humanos, banco de
empregos
Introdução: O curso Gestão de Recursos Humanos da Univale realiza atividades que articulam
ensino-pesquisa-extensão, de modo a oportunizar aos estudantes a reflexão sobre as fragilidades
e potencialidades regionais e aplicação do conhecimento para o desenvolvimento de soluções
que contribuam para o desenvolvimento local e regional. A interação dialógica com a comunidade
proporcionou a parceria do curso com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SMDCTI) de Governador Valadares, à qual está vinculado o projeto Banco
de Empregos, cujos objetivos são fazer a intermediação entre o trabalhador e a empresa e oferecer qualificação aos trabalhadores cujos currículos estiverem cadastrados na base de dados.
Objetivo: Compreender os desafios que envolvem a interlocução entre profissionais que buscam
oportunidades de trabalho e as empresas locais que ofertam as vagas de trabalho. Metodologia:
Relato de experiência vivenciada em atividade curricular de extensão em parceria entre o curso
Gestão de Recursos Humanos e a SMDCTI. Resultados: Implementação da curricularização da
extensão no curso, com ações materializadas nos Projetos Integradores, com a participação obrigatória de todos os estudantes do curso. Conclusão: A extensão universitária permite a dialogicidade transformadora da academia com a comunidade em seu entorno, favorecendo a formação
de estudantes críticos e reflexivos, atentos às necessidades dos diversos segmentos sociais. O
projeto em parceria com a SMDCTI está em andamento, o que se percebe até o momento é que os
resultados obtidos nas primeiras etapas favorecem a implementação de ações direcionadas à comunidade atendida pelo Banco de Empregos, tais como treinamento para a situação de entrevista
de emprego e elaboração de currículo, e orientação às empresas para a comunicação de vagas.
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Universidade Vale do Rio Doce

Realidade social dos catadores de
materiais recicláveis.
Isis Juliana Lima Gonçalves, Iara Nogueira dos Santos Gomes, Isadora Nunes Ribeiro, Mariana
Araújo e Silva, Monica Valadares Martins (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: saúde do trabalhador, catadores, inclusão, políticas
Introdução: Os catadores realizam um importante serviço social, possuindo um papel imprescindível na reintrodução desses materiais recicláveis na sociedade. Dados do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) declaram que os catadores são responsáveis por quase 90% do lixo
reciclável, contribuindo para a redução de resíduos no ambiente. Esse tipo de atividade gera fonte
de renda para os catadores que trabalham de forma autônoma sob condições precárias. Objetivo: Apresentar as condições de trabalho e produtividade dos catadores de materiais recicláveis.
Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica, com busca nos artigos publicados nas plataformas
SCIELO e BVS, no período de 2007 a 2020, como produto do Projeto de Extensão Rede Solidária
Natureza Viva realizado por extensionistas do Curso de Enfermagem da Univale. Resultados:
Os estudos evidenciaram que um dos principais desafios apresentados aos catadores de lixo é o
comportamento da sociedade que contribui com a redução, aumento e segregação desses resíduos. Outro desafio, é o fato de os catadores não usarem os equipamentos de proteção individual
necessários para o manuseio dos resíduos com segurança, devido ao desconforto e redução tátil
em reconhecer a qualidade dos materiais coletados. Os lixões a céu aberto são fonte de renda
para muitas famílias brasileiras, porém, com as condições insalubres e a presença de vetores de
doenças precarizam a qualidade de vida dos catadores. Conclusão: Concluiu-se que a conscientização da comunidade sobre a realização do descarte adequado dos resíduos contribui para uma
melhoria na produtividade e qualidade de trabalho dos catadores. É fundamental a intervenção
do Governo para o desenvolvimento de leis trabalhistas que incluam cursos de capacitação que
possam garantir seus direitos e inclusão social.
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Universidade Vale do Rio Doce

Construção da identidade de
palhaço no Projeto de Extensão
Anjos da Alegria Univale
Izabela Ulhôa Netto de Miranda, Bianca Carrijo Hott de Paula, Karolayne da Silva Belizario, Vanessa Loyola Lopes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: palhaços de hospital, identidade social, palhaçoterapia
Introdução: O Projeto de Extensão Anjos da Alegria Univale acontece no Hospital Municipal de
Governador Valadares, prestando serviço para os pacientes pediátricos e seus acompanhantes,
e eventuais interações com outros grupos. Visa promover um ambiente acolhedor e mitigar o
sofrimento da hospitalização, através da ludicidade da arte da palhaçaria. Para isso, conta com
o trabalho voluntário de alunos e professores dos cursos de Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem,
Pedagogia, Medicina e Odontologia da Universidade Vale do Rio Doce, tendo como referência
o trabalho dos Doutores da Alegria. Objetivo: Relatar os desafios e objetivos no processo de
formação da identidade dos palhaços para o projeto, envolvendo a necessidade de compreender a própria identidade pessoal e social em prol de contribuir para humanização e melhoria da
qualidade da assistência prestada à comunidade. Metodologia: Revisão literária nas bases de
dados SciELO e Lilacs, no período de 2009 a 2020. Resultados: Nas reuniões de formação são
trabalhados o contato com o absurdo, o ridículo e a improvisação, deixando de lado o socialmente
agradável para considerar outros aspectos da personalidade e expandir características potenciais
à construção do palhaço, interligando, sem sobreposições, as identidades pessoal e social. A partir da personalidade despertada durante as dinâmicas desenvolvem-se os movimentos, figurinos,
maquiagem, nomes e outros elementos responsáveis por exacerbar a identidade do palhaço hospitalar. Conclusão: Deste modo, é relevante que a identidade dos palhaços seja definida ao longo
do processo, levando em conta que cada indivíduo tem o seu tempo para descobrir o “eu palhaço”
e também que esse não é estático, podendo sofrer alterações e aperfeiçoamentos à medida que
vai sendo posto em prática.
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Universidade Vale do Rio Doce

Gerando afetos em tempos de
pandemia dentro do contexto de
UTI
Jamelyo Amancio Teodoro
Palavras-chave: uti, covid, afetos, cartas, equipe, acolhimento
Introdução: O presente projeto surgiu do desejo das acadêmicas do quinto período do curso de
Medicina do Centro Universitário de Caratinga, que perceberam a necessidade de se atentar para
questões para além dos nível biológico o que cabe a ciência médica. A partir de reunião com o
psicólogo do hospital, foi acordado uma parceria na realização do projeto com a participação de
alguns alunos da psicologia que seriam responsáveis pela leitura das cartas, acolhimento e demais questões que eventualmente poderiam surgir no decorrer do processo. Objetivo: O projeto
trás como seu lema, o alento nas entrelinhas, gerar afetamentos e permitir a quem escreve uma
distração, cuidado com o próximo, reflexão e a quem recebe um alento em formato de palavra.
Metodologia: Através do recolhimento de informações acerca do paciente, passagem de informações básicas para os voluntários, leitura e manejo das demandas que emergirem. Resultados:
Tem sido notório os afetamentos gerados aos pacientes e o quão confortante têm sido para se
enfrentar o processo de internação. Conclusão: Pode acolher os sujeitos que se apresentam em
um processo de internação dentro de um contexto pandémico, onde as equipes muitas das vezes
se encontram sobrecarregas e dá voz a subjetividade que se perder em meio caos, tem sido de
grande exponencial de humanidade do processo de se estar internado. Desse modo podemos
concluir que o projeto tem provocado, gerado e afetado significativamente o sujeito que muitas das
vezes se encontra com elevado grau de ansiedade, medo e angústia e ao conseguirmos de alguma forma levar um sopro de esperança em formato de carta de alguém que o talvez nem mesmo
o conheça, faz com que o sujeito se sinta vivo, especial, lembrado e restitui o seu lugar enquanto
sujeito, deixando de ser apenas mais um paciente positivado da Covid-19, o torna um ente de alguém. Apoio: Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC
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Universidade Vale do Rio Doce

Novas possibilidades de
empregabilidade em Governador
Valadares - Cadastro para vagas
de empregos
Laryssa Ventura de Souza Coelho, Fransua Pereira Borges, Rodrigo Dias Bahia, Vânia Priscila
Alves Dias, Omar de Azevedo Ferreira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: inovação, recrutamento, empregabilidade, desafios, sociedade, id
Introdução: Idealizou-se o projeto com intuito de entender o contexto regional e suas formas de
emprego, considerando a maneira como os processos funcionam de acordo com os recursos disponíveis, e com isso criou-se instrumentos para auxiliar na composição do Banco de Empregos da
Prefeitura Municipal. Objetivo: Buscou-se compreender e analisar a pluralidade dos candidatos
e os recrutadores das empresas regionais, identificando os principais desafios em sua aplicação
e devolver soluções para fomentar o mercado de trabalho com maior efetividade nos recrutamentos. Metodologia: Elaborou-se um formulário digital composto por três seções organizadas em
perguntas que são essenciais na construção de um anúncio de emprego. Resultados: O projeto
realizou-se em três etapas que foram respectivamente: levantamento de informações, análise das
informações e elaboração de alternativas para conectar quem oferta e quem demanda trabalho
na cidade. Dessa forma, foram dispostos da seguinte forma: Seção 1: Nesta seção ocorrerá o
preenchimento do nome da empresa e da pessoa responsável pela seleção de pessoas. Seção
2: Nesta seção a empresa poderá escolher como ela gostaria de anunciar as vagas de empregos
tendo a possibilidade de optar pelo anúncio fechado ou aberto. Seção 3: Nesta seção a empresa
cadastrará as informações sobre a vaga disponível podendo optar por preencher mais uma vaga
por formulário. Conclusão: Considerando a experiência ao longo da construção deste projeto, é
de extrema importância a percepção e entendimento da diferença e o impacto que esse estudo
tem o poder de transformação, não apenas da busca por trabalho, mas também na promoção da
sociedade como um todo, exercendo o papel da cidadania mais presente e efetiva.
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Universidade Vale do Rio Doce

A educação ambiental e os
desafios vivenciados pelos
catadores na prática laboral
Lilian Costa e Silva, Isadora Nunes Ribeiro, IARA NOGUEIRA DOS SANTOS GOMES, Isis Juliana
Lima Gonçalves, Monica Valadares Martins (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: trabalho, catadores, saúde, ambiente, educação
Introdução: A Educação Ambiental é ferramenta fiel no combate à crise ambiental. Discussões
nas escolas corroboram para a reflexão sobre proteção ambiental, desigualdade social, desemprego e condições de trabalho no Brasil. Deficiências na coleta e disposição final dos resíduos e
ausência de política de proteção à saúde do trabalhador geram impacto na saúde da população e
ao meio ambiente. Trabalhadores que segregam materiais recicláveis são expostos a condições
insalubres de trabalho. Objetivo: Conhecer a descrição literária acerca da educação ambiental e
os desafios vivenciados pelos catadores na prática laboral. Metodologia: Revisão bibliográfica de
sete artigos das plataformas SciELO e biblioteca virtual UNA-SUS, no período de 2007 a 2020,
como produto do Projeto de Extensão Rede Solidária Natureza Viva do Curso de Enfermagem da
Univale. Resultados: Constatou-se: 73,49% dos cursos superiores não fazem menção à Política
Nacional da Educação Ambiental nos projetos, importância da reciclagem para o meio ambiente e
os benefícios da retirada de resíduos da natureza, desconhecimento da sociedade e desvalorização do trabalho de reciclagem, alto índice de afastamento de catadores por problemas de saúde,
provocando um déficit na capacidade de trabalho, pouca adesão aos equipamentos de proteção
alegando desconforto, interferência no desenvolvimento das atividades e redução do rendimento
de serviço. Conclusão: A Universidade deve reafirmar seu papel de entidade formadora de cidadãos cientes da importância da educação ambiental durante a formação profissional. É fundamental a intervenção do poder público com cursos de capacitação profissional, incentivo ao uso
dos equipamentos de proteção, desenvolvimento de leis trabalhistas que minimizem a situação de
pobreza e vulnerabilidade social.
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Catadores de materiais
recicláveis: saúde e trabalho
Mariana Araújo e Silva, Isadora Nunes Ribeiro, Isis Juliana Lima Gonçalves, Iara Nogueira Dos
Santos Gomes, Lilian Costa e Silva (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: meio ambiente, trabalho, saúde, catadores
Introdução: O trabalho dos catadores é reconhecido como categoria profissional desde 2002,
registrada na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), em contrapartida o cenário atual apresenta muitas condições desfavoráveis a eles. A quantidade de resíduos sólidos gerados pela população cresce diariamente e, na atualidade, está se tornando uma questão ambiental séria, uma
vez que são descartados de maneira incorreta. Esta prática traz graves consequências que afetam
não somente o meio ambiente, mas também a saúde da população e, principalmente, a saúde dos
profissionais catadores de materiais recicláveis. Objetivo: Descrever a situação do trabalho dos
catadores de materiais recicláveis e como o processo de saúde-doença os afeta. Metodologia:
O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de três artigos literários descritos nas plataformas
SciELO e biblioteca virtual UNA-SUS, no período de 2007 a 2020, como produto do Projeto de
Extensão Rede Solidária Natureza Viva realizado por extensionistas do Curso de Enfermagem
da Univale. Resultados: Os estudos mostraram que há a necessidade da inclusão social dos
profissionais catadores de materiais recicláveis, pois as situações de exposição diária a condições insalubres de trabalho afetam com maior intensidade sua saúde. Além disso, a atividade de
segregação do lixo é, normalmente, executada em condições extremamente precárias e informais
de trabalho e remuneração, e tais fatores são contribuintes para o adoecimento. Conclusão: Concluiu-se que esses profissionais desenvolvem uma atividade rejeitada socialmente e que a inclusão social efetiva e eficaz deve estabelecer aspectos de direito ao trabalho e renda como foco das
ações do poder público. Garantia de condições de trabalho viáveis são fatores relacionados com
a qualidade de vida do indivíduo.
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Capacitação em oficina de
palhaçaria: relato de experiência
Marlice Maria Oliveira Pinho, Bruna Teixeira de Oliveira, Raquel Barros Borges, Ana Clara de Alvarenga Morais (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: palhaçaria, oficina, assistência
Introdução: O projeto de Extensão Anjos da Alegria trata-se de uma intervenção interprofissional
e interdisciplinar, com abordagem lúdica e centrada nas ações de palhaços. É um projeto relevante que acontece em parceria com o Hospital Municipal, que é referência em atenção terciária no
serviço público do município. Durante a pandemia da Covid 19, nos reinventamos e deu-se início
a oficina de palhaçaria, que nos remete a ampliar a relação humanizada do profissional de saúde
com sua equipe, aumenta a qualidade do cuidado, empatia e melhora a relação das pessoas que
estão hospitalizadas. Objetivo: Relatar os pontos positivos da experiência de capacitação em oficina de palhaçaria e seu impacto na melhoria da qualidade da assistência prestada. Metodologia:
O presente trabalho fundamentou-se em relatos de experiências e aprendizados adquiridos em
uma capacitação em oficina de palhaçaria por parte de alunos e professores do projeto Anjos da
Alegria da Universidade Vale do Rio Doce. Resultados: Em fevereiro de 2021, de forma síncrona
através do Google Meet, foi realizada uma oficina de palhaçaria ministrada por uma profissional
convidada, em que os alunos e professores do projeto puderam desenvolver habilidades artísticas e expandirem a identidade do “eu-palhaço” de cada membro participante. A partir da oficina
realizada foi possível aprender técnicas artísticas importantes para construção do “eu-palhaço”.
Foi destacado também como a inclusão do palhaço na rotina hospitalar é essencial para aumentar a qualidade do cuidado e da prática humanizada. Além disso, o carinho e afeto ofertados aos
pacientes atendidos provocam momentos significativos no processo saúde-doença. Conclusão:
A oficina foi muito satisfatória para os envolvidos, trazendo muitos conhecimentos técnicos a respeito da palhaçaria e quebrando alguns paradigmas dos participantes.
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Atuação da Fisioterapia no
programa de extensão PAOPE
itinerante: uma vivência
multiprofissional enriquecedora
Mauricio Stein Júnior, Anaile Duarte Toledo Martins, Geane Alves Dutra (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: paope itinerante, extensão universitária, fisioterapia
Introdução: O PAOPE (Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial) é um programa
de extensão da Universidade Vale do Rio Doce que presta atendimento domiciliar multiprofissional
à pacientes acamados ou com dificuldades de locomoção. Objetivo: Apresentar a experiência da
atuação da Fisioterapia junto à equipe do programa PAOPE Itinerante. Metodologia: Trata-se de
um relato de experiência, de base qualitativa e natureza descritiva, fundamentado na experiência
de participação em um programa de extensão universitária em sua versão itinerante. Resultados:
O curso de Fisioterapia faz parte do PAOPE desde 2016 e nesses 5 anos já prestou assistência a
5 bairros do município. A equipe é composta por professores e alunos extensionistas dos cursos
de Odontologia, Serviço social, Psicologia, Farmácia, Enfermagem e Nutrição. Dentro da dinâmica
do programa, as ações da Fisioterapia começam com uma 1ª visita à casa dos usuários junto das
demais áreas da equipe, a fim de conhecê-los e apresentar as intervenções. Em um 2º momento é
feita a avaliação detalhada das capacidades físico-funcionais de cada paciente, seguida por visitas
semanais para implementação do plano de cuidados da Fisioterapia, composto por orientações e
exercícios para recuperação da funcionalidade e independência, respeitando as especificidades
de cada caso. A finalização dos atendimentos se dá com a entrega de orientações fisioterápicas
aos pacientes para manutenção das capacidades e desempenho alcançados pelas intervenções.
Conclusão: O projeto proporciona o conhecimento de uma atuação interdisciplinar como estratégia de ação, considerando o paciente em seus aspectos biopsicossociais, possibilitando a rica
experiência do atendimento, para além daquela encontrada em clínicas ou consultórios de Fisioterapia.
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Participação da Fisioterapia
no programa de extensão para
pessoas idosas - CAIGE: uma
experiência valorosa
Mauricio Stein Júnior, Debora Nayany Rocha da Silva, Isabella de Castro Daher, Anaile Duarte
Toledo Martins, Geane Alves Dutra (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: caige, extensão universitária, fisioterapia
Introdução: O CAIGE (Centro de Atendimento Interdisciplinar Geriatria e Gerontologia) é um programa de extensão da Universidade Vale Do Rio Doce que tem objetivo de ofertar atendimento
multiprofissional de forma gratuita à população idosa de Governador Valadares (GV). Objetivo:
Relatar a experiência da atuação extensionista do curso de Fisioterapia no programa CAIGE. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, de base qualitativa e natureza descritiva, fundamentado na experiência de participação em um programa de extensão universitária. Resultados:
O aumento da população idosa tem gerado desafios, e para atender as demandas desse público
na cidade de GV, foi criado o CAIGE, um programa comunitário multiprofissional que conta com
a integração de diversos cursos da universidade. As ações da Fisioterapia no programa proporcionam atendimentos humanizados na promoção e recuperação da saúde dos idosos. Através de
uma avaliação das múltiplas dimensões ligadas ao envelhecimento, determina-se condutas individuais e em grupo, com exercícios de alongamento, fortalecimento, mobilidade, equilíbrio, marcha
e atividades de vida diária, respeitando as especificidades de cada participante. Os atendimentos
que antes eram realizados de forma presencial, em virtude da pandemia, agora acontecem de
forma remota, com ações de telessaúde, onde os extensionistas criam possibilidades digitais de
manter os idosos ativos, visando minimizar os impactos do isolamento social. Conclusão: O projeto tem grande relevância para os acadêmicos por promover múltiplas vivências diante da complexidade do envelhecimento, bem como para os idosos, por proporcionar maior independência e
qualidade de vida, principalmente nessa fase difícil de pandemia e isolamento social.
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O portfólio como recurso de
avaliação do processo de
aprendizagem e memória do
projeto anjos da alegria
Samila Maria Pereira de Cristo, Camile Pereira Flor, Ana Luiza dos Reis Roque, Ayla Norma Ferreira Matos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: aprendizagem, extensão, memória, portfólio
Introdução: O trabalho extensionista requer formas de registro e de avaliação que otimizem a
reflexão sobre a prática e seus resultados, de forma dialógica e interativa. O portfólio é visto como
forma de sistematização e avaliação das ações extensionistas, considerando-se que este instrumento abre espaço para uma gestão compartilhada. Inclui, registros de atendimentos, resenhas,
relatórios e principalmente ensaios auto reflexivos que permitem aos alunos a discussão de como
a experiência interfere em sua formação. Objetivo: Relatar a experiência dos integrantes do projeto de extensão Anjos da Alegria, com o uso do portfólio, como forma de memória e aprendizagem.
Metodologia: Estudo descritivo, tipo relato de experiência, a partir do vivenciado pelos integrantes
na construção do portfólio, por meio do acompanhamento das atividades desenvolvidas, a partir
de julho de 2020. Resultados: O uso do portfólio oportuniza apresentar e registrar todo o percurso
do projeto Anjos da Alegria, evidenciando as atividades desenvolvidas pelos integrantes, de diferentes cursos da área da saúde. Os registros perpassam as atividades de formação de palhaçaria
de hospital, vivências práticas, que mais recentemente, em função da pandemia, realiza lives e
teleatendimento. No portfólio os alunos extensionistas relatam as experiências vividas com os
pacientes do hospital municipal de Governador Valadares, bem como oportuniza acompanhar a
evolução dos docentes, o desenvolver da capacidade crítica, postura e interação com os assistidos. Conclusão: Concluiu-se que o portfólio contribui para avaliar o desempenho do projeto Anjos
da Alegria, bem como, de toda a dinâmica utilizada no desenvolvimento do projeto de extensão.
Sistematiza e evidencia como ocorre a integração ensino-serviço-comunidade. Apoio: Ministério
Público do Trabalho
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ST 16. Saúde Coletiva: atuação
interdisciplinar

Proponentes: Vanessa Loyola Lopes, Geane Alves Dutra, Anaile Duarte Toledo Martins, Ayla Norma Ferreira Matos
Ementa: Esta sessão temática se propõe à apresentação de trabalhos interdisciplinares desenvolvidos em algum dos três níveis de atenção à saúde: Primária, Secundária ou Terciária, ampliando
o diálogo, a troca de experiências e saberes entre os atores envolvidos nas iniciativas práticas de
ensino, pesquisa e de extensão. O objetivo é fomentar a discussão integrada da saúde, articulada
nos cenários do Sistema Único de Saúde (SUS) e em seus territórios, com utilização de metodologias ativas e inovadoras, educação popular em saúde e a integração Ensino-Serviço-Comunidade.
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Caracterização epidemiológica
da tuberculose extrapulmonar
no município de Governador
Valadares
Maria Eduarda Nunes Leite Silva, Luma Oliveira Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: tuberculose, tuberculose extrapulmonar, epidemiologia
Introdução: A Tuberculose Extrapulmonar (TBEP) é aquela que ocorre fora do parênquima pulmonar. A maioria das formas extrapulmonares acontece em órgãos sem condições ótimas de
crescimento bacilar, sendo quase sempre de instalação insidiosa e evolução lenta. As formas
mais frequentes são pleural, linfática, osteoarticular, geniturinária e intestinal, embora praticamente qualquer local do organismo possa ser afetado pela doença. Objetivo: Caracterizar a TBEP no
município de Governador Valadares/Minas Gerais nos anos de 2010–2019. Metodologia: Estudo
transversal, retrospectivo e descritivo, com abordagem quantitativa dos dados coletados no portal
DataSUS, entre março e abril de 2021, referentes às variáveis: clínica, sóciodemográfica e epidemiológica de TBEP. Resultados: Na série histórica em estudo, em relação à variável clínica: forma
clínica, dentre o total de 869 casos novos de TB, 170 casos (20%) foram TBEP, sendo a forma
pleural a predominante, com 41,95%. Nas variáveis sociodemográficas, o sexo predominante foi
o masculino com 66,09%, a faixa etária com maior número de casos foi entre 15 a 59 anos, totalizando 79,31% e na escolaridade sobressairam os casos entre 5 a 8 anos de estudos (ensino
fundamental incompleto). No entanto, chamou a atenção os 39 casos sem informação sobre essa
variável. Por fim, na variável epidemiológica: situação de encerramento dos casos novos de TBEP,
mais de 80% dos casos apresentaram cura e 8% resultaram em óbito. Conclusão: Conhecer algumas características da TBEP facilita às equipes de saúde, tanto assistenciais quanto de gestão,
desde a identificação e acompanhamento da população mais vulnerável para o adoecimento e a
implementarem ações que minimizem a incidência da patologia no território. Apoio: UNIVALE
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Ações em Saúde da Mulher
em uma Unidade de Saúde da
Família no interior do Maranhão
em período pandêmico: relato de
experiência acadêmica
Bianca Barroso de Sousa, Gustavo André Guimarães Nunes, Robson Pereira Assunção, Annarelly
Morais Mendes
Palavras-chave: saúde, saúde da mulher, atenção primária à saúde
Introdução: A atenção primária à saúde é essencial para a atenção à mulher em todos os ciclos
de vida, em diferentes faixas etárias, seja elas negras, indígenas, residentes em áreas urbanas ou
rurais, em situação de risco, presidiárias, dentre outras. Objetivo: Relatar experiência acadêmica
através de uma atividade pedagógica da disciplina saúde da mulher. Metodologia: Trata-se de um
relato de experiência acadêmica, realizado através de uma atividade pedagógica do componente
curricular saúde da mulher do curso de enfermagem bacharelado, realizado em uma Unidade de
Saúde da Família localizada no interior no Maranhão, no período de maio de 2021 através de visita
a unidade em momento oportuno de atendimento e ações voltadas ao público em período de pandemia. Resultados: As ações de saúde da mulher na Unidade de Saúde da Família são amplas,
e englobam todos os seus ciclos de vida, tais ações acolhimento humanizado com estratificação
de risco, assistência ao pré-natal de baixo risco, rastreamento de câncer do colo do útero e de
mama, atividades educativas, imunização, assistência a doenças crônicas não transmissíveis,
Infecções Sexualmente Transmissíveis, planejamento familiar e outras, realizadas por uma equipe
multiprofissional. Todas as atividades realizadas são satisfatórias para o público, embora, a pandemia provocada pela Covid-19 modificou algumas ações de rastreamento na Unidade, no intuito de
evitar aglomerações, portanto, foram realizadas busca ativa das usuárias e visita domiciliar foram
realizadas no intuito de continuar o atendimento as mulheres. Conclusão: As ações em saúde da
mulher na atenção primária são essenciais, para a promoção, prevenção, rastreio e tratamento de
muitos processos patológicos.
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Aspectos epidemiológicos da
violência contra a mulher no
Estado do Maranhão
Bianca Barroso de Sousa, Gustavo André Guimarães Nunes, Annarelly Morais Mendes, Robson
Pereira Assunção
Palavras-chave: saúde da mulher, violência contra a mulher, saúde pública
Introdução: A violência contra a mulher causa morte e incapacidade, abala e destrói sua autonomia e diminui sua qualidade de vida, trazendo consequências à estruturação pessoal, familiar e
social. A situação de violência no Brasil ocorreu através da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei
Maria da Penha pautada por normas da Constituição Federal. Objetivo: Descrever os aspectos
epidemiológicos das notificações de violência contra a mulher no estado do Maranhão. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, cujos dados foram extraídos
do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) da violência contra a mulher no estado
do Maranhão, entre os anos de 2015 a 2019. As variáveis analisadas foram: ano de notificação,
faixa etária, escolaridade, raça/cor e tipo de violência. Para análise dos resultados foram utilizados
a frequência absoluta e relativa. Resultados: Foram notificados 10.536 casos de violência contra
a mulher entre o período de 2015 a 2019. O ano de 2019 houveram mais notificações com 3.119
(30%) quando comparado a anos anteriores. Observou-se que a faixa etária de 20-29 anos com
2.116 (20%) prevalece, destes 8.074 (77%) se autodeclaram pardas, com escolaridade de 5ª a
8ª série incompletas do Ensino Fundamental com 2.101(20%). Quanto ao tipo de violência física
6.258 (59%), seguida da violência psicológica e moral 4253 (49%) prevalecem. Conclusão: A violência contra a mulher é um problema de saúde pública, como também uma violação de direitos
que trazem várias consequências a vítima. Portanto, os níveis de atenção à saúde devem estar
estruturados para assisti-las.
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Conduta da equipe de
enfermagem inseridos na
estratégia saúde da família diante
da Hipertensão Arterial e suas
complicações
Brenda Tayrine Tavares Souza, Yesly Marinho da Rocha Barreto, Vitoria Vilas Boas da Silva Bomfim (Orientador)
Palavras-chave: hipertensão arterial, doença renal, estratégia saúde da família
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica reconhecidos pelos níveis
excessivos e sustentados da pressão arterial (PA). Os casos crônicos estão interligados com frequentes alterações funcionais e/ou estrutural de órgãos-alvos. Considerada como um problema
de saúde pública, o programa de Estratégia Saúde da Família (ESF) interfere na contribuição e
organização dos tratamentos imprescindíveis no caso. Objetivo: Descrever a conduta de enfermagem ao paciente com hipertensão arterial e possíveis complicações. Metodologia: Trata-se
de uma revisão integrativa da literatura realizada através das bases de dados: LILACS e BDENF,
através dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde: Hipertensão Arterial, Doença Renal e
Estratégia Saúde da Família. Como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, no idioma
português, que abordasse a temática, nos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão: artigos
que não contemplavam o tema e estudos repetidos nas bases de dados. A partir da busca inicial
com os descritores definidos, foram encontrados 24 estudos nas bases e após aplicar os critérios
de inclusão e exclusão, foram selecionados 5 estudos para compor a revisão. Resultados: O
maior objetivo da assistência de enfermagem neste setor é sondar e monitorar a hipertensão arterial, atentando para suas principais complicações. A Enfermagem deve atuar de forma integrada,
avaliando os grupos de riscos e solicitando os exames mínimos estabelecidos nos consensos da
ESF. Cabendo a equipe trabalhar com os pacientes hipertensos, monitorando a adesão ao tratamento para prolongar a sobrevida. Conclusão: A Hipertensão, uma vez diagnosticada e com o
passar do tempo, pode ocasionar lesões graves. Em virtude dos fatos mencionados, a equipe de
enfermagem deve fazer monitorização, detecção e intervenção destas complicações.
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Assistência da Psicologia no prénatal: importância da escuta
Carlos Henrique Vidal Marciano, Adriana Cristina da Silva
Palavras-chave: atenção primária, gestação, escuta
Introdução: Este estudo tem como tema a importância do acompanhamento gestacional feito na
rede de saúde pública, o SUS. A assistência pré-natal adequada, com a detecção e o atendimento
precoce em situações de risco, realização de exames e orientações é fundamental para a saúde
da mãe e do bebê e pode diminuir as principais causas de mortalidade materna e neonatal. O parto
é um evento fisiológico e social que vai muito além de uma ocorrência médica. Objetivo: Descrever e avaliar a qualidade de vida das gestantes atendidas na unidade pela equipe multidisciplinar
e identificar fatores emocionais experienciados durante a gravidez. Metodologia: A pesquisa de
natureza qualitativa utilizou entrevistas semiestruturadas com oito gestantes atendidas durante o
primeiro trimestre de 2020 pela Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora Aparecida,
Caratinga-Mg. Resultados: Os resultados desta pesquisa expõem que 87% das entrevistadas já
se sentem mães a partir das mudanças fisiológicas, hormonais e afetivas causadas pela gestação. Argumentaram também que a gravidez é uma experiência que pertence a família como um
todo (mulher-família grávida). Acreditam que o nascimento do bebê é uma possibilidade de atingir
novos níveis de integração na família materna e paterna. Cada mãe pode necessitar de diferentes
tipos de apoio, em diferentes circunstâncias, quer seja uma orientação, uma ajuda prática ou mesmo algumas palavras de carinho. Conclusão: Escutar uma gestante é algo mobilizador. Escutar
é um ato de autoconhecimento e reflexão contínua sobre as próprias fantasias, medos, emoções,
amores e desamores. Escutar é desprendimento de si. As mulheres estão sendo estimuladas a fazer o pré-natal e estão respondendo a esse chamado. Elas acreditam que terão benefícios quando
procuram os serviços de saúde.
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Contribuições da odontologia
frente à pandemia na atenção
primária à saúde
Elaine Cristina Dias Giacomini, Tânia Mara Silva Cardoso, Letícia Fernandes Dias, Ayla Norma
Ferreira Matos (Orientador), Gleicilaine Rodrigues Gonçalves (Coorientador)
Palavras-chave: covid-19, odontologia, saúde pública
Introdução: Diante da situação emergencial de saúde pública provocada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19) o cirurgião-dentista como integrante da equipe de Saúde da Família teve
suas atribuições otimizadas. Com investimento em treinamento para o manejo do COVID-19, incorporou outras ações visando contribuir com o enfrentamento à pandemia. O conselho federal de
odontologia recomendou a suspensão dos atendimentos eletivos e manteve apenas atendimentos
de urgência e emergência, diminuindo a contaminação cruzada. Objetivo: Relatar o processo de
trabalho desenvolvido pela odontologia frente à pandemia. Metodologia: Realizou-se uma revisão
bibliográfica nas bases de dados das plataformas eletrônicas do Scielo e Google Acadêmico. Os
descritores utilizados para a seleção dos artigos foram COVID-19, odontologia, atenção primária.
Foram selecionados 14 artigos, na língua portuguesa, publicados entre janeiro a junho de 2020.
Resultados: A odontologia ampliou sua atuação, se envolvendo mais com as atividades para
além do atendimento clínico. Entre as ações e os procedimentos clínicos desenvolvidos, atuou
na realização dos testes rápidos e exames de RT PCR, para diagnóstico de COVID-19, contribuiu
com a equipe multiprofissional na organização da demanda da vacina, realizou visitas domiciliares, participou do atendimento de pré-natal odontológico, atuou no atendimento de urgência e
emergências odontológicas, educação permanente e capacitação da equipe, além do acolhimento
aos usuários. Conclusão: Constatou-se que a atuação da odontologia transcendeu para o campo
da saúde coletiva, onde teve que reorganizar seu processo de trabalho cotidiano. Teve uma atuação mais direta no trabalho com a equipe multiprofissional da APS, contribuindo e se envolvendo
no enfrentamento à pandemia. Apoio: Secretária Municipal de Saúde e COREMU
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O impacto da violência doméstica
na saúde da mulher
Ellen Moreira da Silva, Kálita Alves Pereira, Valeria de Oliveira Ambrosio
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: violência doméstica, saúde da mulher, profissional de saúde
Introdução: A violência doméstica é um tipo de violência de gênero, a qual perpassa no lar e agrega quaisquer atos de agressão física, sexual ou emocional provocados pelo indivíduo com quem a
vítima convive ou já teve um relacionamento. Como consequência desta violência, têm seu convívio social, saúde mental e física prejudicados, bem como maior propensão ao desenvolvimento de
patologias associadas à violência e ao sofrimento psicoemocional. Objetivo: Relacionar as alterações na saúde da mulher com a ocorrência da violência doméstica. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica por meio da análise de artigos indexados nas bases de dados SciELO, Biblioteca
Virtual da Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Resultados: A mulher em situação de violência doméstica está em constante estado de sofrimento crônico, isto reflete em comportamentos e hábitos
não saudáveis, abuso de álcool, tabaco e drogas, sexo inseguro, pré-natal tardio e a não adesão à
exames preventivos. Com o risco de desencadear psicopatias, infecções sexualmente transmissíveis e do trato urinário tornam-se maiores com a dominação do parceiro nas relações sexuais e/ou
reprodutivas, além disso a vítima passa a não procurar atendimento de saúde em decorrência do
medo ocasionado pelo abuso emocional, ameaças, dependência financeira, sentimento de culpa e
vergonha. Conclusão: Diante disso, é notório o impacto da violência doméstica na saúde da mulher, sendo imprescindível a atuação conjunta das esferas jurídicas, sociais, religiosas e culturais a
fim de auxiliar os serviços de saúde na prevenção e detecção de tal delito. O profissional de saúde
também deve estar atento às manifestações que evidenciam episódios de violência doméstica e
estar apto para o acolhimento da vítima e encaminhamento aos serviços especializados.
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Doenças cardiovasculares, um
problema de saúde pública:
avaliação em um período de
pandemia de Covid-19.
Fabricia Josely Oliveira Barbosa, Samila Maria Pereira de Cristo, Leonardo Oliveira Leão e Silva
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: doenças cardiovasculares, internações, pandemia
Introdução: Nas últimas décadas o interesse por avaliar e acompanhar os fatores de riscos para
complicações das doenças cardiovasculares na Atenção Primária a Saúde (APS) vem aumentado
devido aos altos índices de morbimortalidade. Compreender a tendência das internações hospitalares pode validar a qualidade das ações de prevenção e promoção à saúde, que interferem na redução das internações hospitalares por esses agravos. Objetivo: Avaliar os indicadores de morbidade hospitalar por doenças do aparelho cardiovascular no Estado de Minas Gerais, entre janeiro
a março nos anos de 2019 e 2021. Metodologia: Estudo observacional descritivo com utilização
de coortes temporais para comparação da internação proporcional por doenças cardiovasculares.
Foram utilizados os dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
(SIH-SUS) disponibilizada pelo DATASUS. Para análise de dados utilizou o software Excel®. Todos
os dados utilizados são de domínio público, dessa forma não foi necessária a submissão ao comitê
de ética em pesquisa. Resultados: Observou que em um contexto de pandemia pelo covid-19 no
período avaliado em 2021, houve redução no número de internações em relação ao mesmo período de 2019, o qual não ocorreu pandemia, passando de 35.200 internações no ano de 2019, que
representa 11% da proporção de internação por doenças cardiovasculares em relação ao número
total de internações, para 27.228 em 2021, representando 9,89%. Conclusão: É necessário que
haja um melhor acompanhamento dos pacientes portadores de doenças cardiovasculares pelos
profissionais da atenção básica, bem como uma melhor organização dos serviços hospitalares
para o tratamento de doenças infectocontagiosas para impossibilitar as subnotificações e melhor
compreender a tendência das internações hospitalares em contexto de pandemia.
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Desafios da vacinação infantil
no Brasil pelo Sistema Único de
Saúde
Francisca Victória Vasconcelos Sousa, Lara Beatriz de Sousa Araújo, Vitoria Vilas Boas da Silva
Bomfim(Orientador)
Palavras-chave: criança, cobertura vacinal, vacinação, sistema único de saúde
Introdução: Diante das atuais taxas de imunização infantil no Brasil, pelo Sistema Único de Saúde, se torna preocupante o baixo índice de cobertura vacinal e a possibilidade de reemergência
de doenças até então já erradicadas, gerando um retrocesso nas conquistas em relação à saúde
pública. Objetivo: Expor os desafios enfrentados para uma efetiva cobertura vacinal em crianças
brasileiras pelo SUS. Metodologia: Revisão integrativa da literatura realizada através das bases
de dados SciELO e LILACS, através dos descritores: “Criança”, “Cobertura Vacinal”, “Vacinação”
e “Sistema Único de Saúde”. Combinados entre si pelo operador booleano AND. Foram identificados 15 estudos, dos quais 3 foram selecionados para compor o estudo. Resultados: Apesar do
Programa Nacional de Imunização (PNI) ser considerado a intervenção de saúde pública de maior
sucesso no Brasil, os índices de vacinação infantil pelo SUS têm decaído devido aos horários de
funcionamento das unidades de saúde serem incompatíveis com as rotinas dos responsáveis, por
conta das dúvidas acerca dos riscos e benefícios da vacina, aliado à baixa educação em saúde,
além do impacto do movimento antivacina. Tais atitudes, culminam em uma maior chance de
desenvolvimento de doenças, já que o principal objetivo desses imunizantes é a prevenção da
incidência dessas enfermidades. Além disso, há a possibilidade da reemergência de doenças já
erradicadas, colocando assim outras pessoas em risco e o surgimento de variantes. Conclusão:
Foi observado que há dificuldades na efetivação da cobertura vacinal mais abrangente, tendo isso
em vista, tem-se a necessidade de levar a educação em saúde em uma maior área apresentando
os benefícios da vacinação infantil, aliado a uma maior atração das campanhas em horários acessíveis à todos.
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Aspectos epidemiológicos das
notificações de hanseníase no
público masculino no Estado do
Maranhão
Gustavo André Guimarães Nunes, Bianca Barroso de Sousa
Palavras-chave: saúde, hanseníase, saúde pública
Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, que tem como agente etiológico o Mycobacterium leprae um parasita intracelular bacilo álcool-ácido resistente que afetam
nervos periféricos, que podem causar incapacidades. Objetivo: Descrever os aspectos epidemiológicos das notificações de hanseníase no público masculino no estado do Maranhão. Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico, de caráter descritivo, com abordagem quantitativa, cujos
dados foram extraídos do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), das notificações
de hanseníase no sexo masculino, entre os anos de 2016 a 2020. As variáveis analisadas foram:
ano de notificação, faixa etária, escolaridade, raça/cor, classificação do diagnóstico e forma clínica. Para análise dos resultados foram utilizados a frequência absoluta e relativa. Resultados:
Entre os anos investigados, foram notificados 11.575 casos de hanseníase em homens no estado
do Maranhão. O ano com maior notificação foi o de 2019 com 2.633 (22,7%). Observou-se que a
faixa etária prevalente é de 30 a 39 anos com 2.133 (18,4%) dos casos, destes 7.893 (68,2%) se
autodeclaram pardos, com a escolaridade de 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental 2.619
(22,6%). Já em relação a classificação diagnóstica, a multibacilar prevalece com 10.098 (87,2%),
e a forma clínica dimorfa com 6.554 (56,6%), seguida da virchowiana 2.408 (20,8%). Conclusão:
A hanseníase é um problema de saúde pública que acomete diversas populações, portanto, faz-se
necessário o aperfeiçoamento das práticas de saúde e de comunicação com a sociedade, visto
que há uma necessidade pontual em extinguir doenças negligenciadas em ambientes vulneráveis,
principalmente no Maranhão.
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Direitos Humanos e saúde da
mulher com foco na violência
obstétrica
Isabela Batista Cordeiro Campos, Layla Oliveira da Silva, Samara Ferreira Teles, Geane Alves
Dutra (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direitos humanos, mulher, violência obstétrica, saúde
Introdução: Os direitos humanos podem ser compreendidos como direitos básicos inerentes a
todos os indivíduos, ligados à educação, saúde, lazer e dignidade. Nesse contexto o direito à
saúde da mulher, que possui particularidades, necessita de mais atenção por parte das políticas
públicas implementadas e pela própria sociedade. Objetivo: Analisar a violência obstétrica sofrida por inúmeras mulheres como uma violação de seus direitos. Metodologia: Trabalho realizado
com base em informações e reflexões construídas a partir de uma live ministrada para o curso de
Fisioterapia da Universidade Vale do Rio Doce-MG, disposta no YouTube com o tema “Direitos
humanos nos ciclos da vida”. Foram utilizados também artigos científicos da plataforma Google
Acadêmico. Resultados: A violência obstétrica é apontada pela OMS como condutas ligadas ao
abuso, maus-tratos e desrespeito sofridas pela mulher durante o parto. Também é descrita como
violências físicas, verbais, simbólicas ou psicológicas, que de forma cumulativa ou isolada, ocorrem no pré-natal, durante o parto ou pós-parto. As práticas de violência obstétrica estão ligadas a
atitudes de negligência, discriminação e/ou atos excessivos por parte da equipe médica, e devem
ser desestimuladas dando espaço à atendimentos humanizados e que respeitem a autonomia
da mulher. A denúncia da violência obstétrica deve ser incentivada e feita na própria instituição
em que profissional é vinculado, evitando assim que a prática perpetue. Conclusão: Considerada uma violação aos direitos humanos, a violência obstétrica deve ser discutida e combatida. É
necessário respeitar o direito básico à saúde e ao atendimento de forma humanizada a qualquer
indivíduo, principalmente aos que se encontram em estado vulnerável, como a mulher gestante ou
no período pós-parto.
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Atendimento fisioterapêutico em
lactentes de uma instituição de
abrigo infantil em Governador
Valadares
Kamila Pacheco Martins, Laura Oliveira Campos, Ana Luiza Soares, Thamires Gabriela Silva Santos, Gabriela Maria Auxiliadora Candido Souza
Palavras-chave: desenvolvimento infantil, saúde da criança, ambiente, institucionalização, criança abandonada
Introdução: Os abrigos infantis são citados como locais de impacto negativo para o desenvolvimento motor. Objetivo: Avaliar o efeito do atendimento fisioterapêutico no desenvolvimento motor de lactentes institucionalizados em um abrigo infantil no município de Governador Valadares,
MG. Metodologia: O desenvolvimento motor foi avaliado pela Alberta Infant Motor Scale (AIMS).
Foram incluídos lactentes com idade entre zero e dezoito meses e foram excluídos aqueles com
alterações que pudessem influenciar o desenvolvimento motor. Todos os lactentes receberam
atendimento fisioterapêutico individualizado uma vez por semana. A comparação das médias dos
percentis exatos da AIMS, antes e após intervenção, foi realizada utilizando o Test-t. Resultados:
Foram avaliados 12 lactentes, sendo 6 do sexo feminino (50,0%), com idade entre 1 e 11 meses
(média= 3,922,64). Um lactente foi prematuro, um foi baixo peso e um foi prematuro e baixo peso
ao nascer. Os motivos da institucionalização foram: negligência/uso de álcool ou drogas (41,7%),
precariedade de moradia (33,3%) e abandono (25,0%). Seis retornaram à família, quatro foram
adotados e dois permaneceram na instituição. A média de atendimentos foi de 26,00 (15,57).
Na primeira avaliação motora, seis lactentes apresentaram atraso (percentil≤5%). Já na segunda,
todos apresentaram desenvolvimento adequado (percentil>10%). Na comparação dos resultados
pré e pós-intervenção, o percentil exato na segunda avaliação, foi maior (média=57,09, EP=7,55)
do que comparado com a primeira (média=14,63, EP=3,84), demonstrando melhora significativa
do desenvolvimento motor (p<0,001). Conclusão: A efetividade do programa de atendimento fisioterapêutico foi constatada nos lactentes avaliados, já que foi observado evolução das habilidades
motoras. Apoio: Bolsista BIC UFJF
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Ações realizadas em Governador
Valadares nos anos de 2014
a 2020 como intervenções no
cenário das arboviroses
Kályta Michaelly Silva Glória, Laís Porto Agostinho, Jennifer Kathleen Carla Maria da Silva, Flavia
Rodrigues Pereira (Orientador), Monica Valadares Martins (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arboviroses, boletim epidemiológico, Governador Valadares
Introdução: As arboviroses têm representado um grande desafio à saúde pública, devido às mudanças climáticas e ambientais que favorecem a amplificação da transmissão viral, com acometimentos importantes na saúde humana, com hospitalizações e até óbitos. Frente a esse cenário,
emerge a necessidade de intervenções de saúde para controle e combate eficazes contra as
arboviroses, nos territórios. Objetivo: Destacar as intervenções descritas nos boletins epidemiológicos e/ou notas técnicas de arboviroses, executadas no município de Governador Valadares.
Metodologia: Estudo qualitativo, observacional e descritivo das ações intervencionistas levantadas nos boletins e/ou notas técnicas de arboviroses, divulgados pela Gerência Epidemiológica de
Governador Valadares referentes aos dos anos de 2014 a 2020. Resultados: As intervenções se
constituíram de ações em todos os anos pesquisados: no controle vetorial, buscando a diminuição
de infestação e identificação precoce de circulação viral, mobilização social, envolvendo os setores da comunidade e educação em saúde, intensificação da vigilância epidemiológica, nos diversos pontos de atenção em saúde. Em especial, no ano de 2017, ano de maior taxa de incidência
da Dengue, Zika e Chikungunya, as medidas assistenciais em saúde foram intensificadas, com a
abertura do Centro de Atendimento em Arboviroses na Unidade Básica de Saúde do Centro e do
Centro de Reabilitação em Arboviroses no Centro de Atenção a Pessoa com Deficiência (CADEF).
Conclusão: As medidas assistenciais e de prevenção e controle das arboviroses destacadas nos
informes municipais, apontam para tomadas de decisão gerenciais frente ao cenário epidemiológico desenhado e reforçam a necessidade de sua implementação intersetorial, interdisciplinar e
comunitária.
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Utilização das práticas
integrativas e complementares
no Brasil pelo Sistema Único de
Saúde
Lara Beatriz de Sousa Araújo, Ingrid Régia Maria Oliveira, Taynara Soriano Sales, Francisca Victória Vasconcelos Sousa, Olivia Dias de Araújo (Orientador)
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Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) são uma forma de cuidado à saúde,
priorizando a qualidade de vida, tendo como exemplos yoga e reiki. No entanto, apesar dos benefícios proporcionados como complemento ao tratamento alopático, enfrenta desafios para a sua
manutenção no SUS. Objetivo: Discutir os desafios do uso das PIC como ação de promoção da
saúde, pelo Sistema Único de Saúde. Metodologia: Revisão da literatura realizada através das
bases de dados SciELO e LILACS, através dos descritores: “Terapias Complementares”, “Promoção de Saúde” e “Sistema Único de Saúde”, combinados pelo booleano AND. Foram encontrados
35 estudos, dos quais 5 foram selecionados para compor o estudo. Resultados: As PIC têm
vários benefícios, como a redução do estresse, ação analgésica, oferece bem estar físico e emocional. Ademais, têm por finalidade entender o ser humano no processo saúde-doença, realizar
promoção de saúde e do cuidado holístico e amenizar a excessiva medicalização. No entanto, há
desafios na implementação das PIC no SUS como o despreparo dos profissionais, pois não há
valorização e inclusão da temática, nem durante a formação acadêmica, nem enquanto educação
continuada ou permanente, além do subfinanciamento de tais atividades no SUS. Nesse contexto,
o conhecimento e acesso de usuários do SUS às PIC é baixo, fazendo-se necessário incluir a temática nos cursos de saúde, apoio da gestão e atividades de educação em saúde junto às comunidades. Conclusão: Portanto, é preciso qualificar os profissionais, desde a graduação, para atuar
com as PIC no SUS, além da inserção das atividades nas ações dos municípios, principalmente
na atenção primária em saúde, visando fortalecer e qualificar o cuidado prestado às pessoas nos
territórios.
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O tratamento da fibrose cística e
as suas implicações
Leticia Dias Coutinho, Anne Paula Botelho Goulart, Igor Costa Honorato, Carla Vanessa Neves
Fontes, Alexandra Victoria Rodrigues Coleta
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: fibrose cística, mucoviscidose, tratamento
Introdução: A Fibrose Cística consiste em uma doença genética autossômica recessiva, também
chamada mucoviscidose, em que muitos órgãos e sistemas do organismo são afetados, sendo
isso decorrente de uma mutação no gene CFTR ou Proteína Reguladora da Condutância Transmembrana da Fibrose Cística. Objetivo: Discutir sobre as implicações da Fibrose Cística, a progressão do tratamento dessa doença ao longo dos anos e como essa intervenção pode influenciar
na expectativa e qualidade de vida do paciente. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura, tendo como referência a análise de artigos indexados nas bases de dados PubMed. Conforme critérios de inclusão/exclusão foram selecionados 14 artigos sobre o tema, publicados entre
os anos de 2011 a 2021, utilizando os descritores “cystic fibrosis”, “mucoviscidosis”, “treatment”.
Resultados: A progressão no tratamento sintomático nas últimas décadas levou a um aumento
considerável na expectativa e qualidade de vida dos indivíduos afetados com a mutação do gene
CFTR, de modo que, na atualidade, em grande parte dos países industrializados, os pacientes
são, majoritariamente, adultos, fator que não acontecia antes, uma vez que os portadores dessa
doença tinham baixa expectativa de vida, morrendo ainda crianças. Assim, o uso de medicamentos moduladores CFTR no tratamento dessa patologia pode atenuar complicações irreversíveis
causadas pelo defeito no canal regulador de condutância transmembrana da fibrose cística. Conclusão: Dessa forma, a partir das informações obtidas dos estudos analisados, conclui-se que a
ampliação de conhecimentos acerca da Fibrose Cística ao longo das últimas décadas possibilitou
uma maior compreensão sobre como o seu tratamento sintomático influencia no prognóstico do
paciente e pode aumentar sua expectativa e qualidade de vida.
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Adesão ao tratamento
antirretroviral: relato de
experiência no PET-Saúde
interprofissionalidade
Letícia Vitória de Souza Louzada, Tatiana Calavorty Lanna Pascoal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: saúde, tratamento, hiv/aids, interprofissionalidade, doença
Introdução: A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) causada pela infecção do vírus da
imunodeficiência adquirida (HIV) é uma doença que acomete o sistema de defesa do organismo.
O preconceito enfrentado, pode muitas vezes comprometer a saúde mental desses pacientes,
com isso a equipe multidisciplinar faz toda diferença no tratamento. Este relato de experiência, resultado do PET-Saúde interprofissionalidade da Univale, descreve a interdisciplinaridade vivenciada em ambientes de acompanhamento a usuários que convivem com HIV. Objetivo: Relatar um
caso problema do Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde (CRASE) de Governador
Valadares, discutido durante as reuniões grupo no Pet-Saúde interprofissionalidade e vivenciado
pelo aluno na prática. Metodologia: Realizou-se um estudo do caso problema de uma usuária
portadora de HIV do sexo feminino, 31 anos de idade, mãe de 3 filhos. O principal problema a ser
compreendido se refere à falta de adesão da usuária pelos medicamentos necessários, por não
retirar a medicação da unidade, dentro do período indicado, e também a de seu filho soropositivo
que está sobre sua supervisão. Resultados: Para a resolução do caso problema em questão foram planejadas ações com a participação dos alunos, docentes e preceptores, através de reuniões
e escuta dos envolvidos. Após as ações realizadas, pôde-se observar que a usuária precisa de
acompanhamento com o profissional psicólogo e também da assistência social por ter dificuldade
em lidar com compromissos. Conclusão: A convivência com o HIV/AIDS, envolve estigmas, discriminações, podendo atrapalhar na aceitação da doença como também na continuidade do tratamento. A atenção multiprofissional e interdisciplinar mostra-se um aliado na melhoria da qualidade
de vida dos pacientes.
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Perfil clínico-epidemiológico
e laboratorial de indivíduos
com suspeição diagnóstica
de hanseníase atendidos no
CREDEN-PES de 2017/2021
Marcos Daniel Silva Pinheiro, Amanda Juliane finardi, Ida Maria Foschiani Dias Baptista, Vladmir
Machado Rios, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: hanseníase, baciloscopia, diagnóstico precoce, contatos
Introdução: A hanseníase ainda persiste como problema de saúde pública no Brasil. É uma doença infectocontagiosa de evolução lenta e progressiva que não tratada, pode causar o desenvolvimento de incapacidades físicas permanentes. Nesse âmbito, o enfrentamento da hanseníase
é prioridade para o Ministério da Saúde, sendo as principais estratégias de ação, a detecção
precoce de casos e o exame de contatos, com a finalidade de promover a quebra da cadeia de
transmissão. Objetivo: Caracterizar o perfil clínico-epidemiológicosócio e laboratorial de pacientes atendidos no CREDEN-PES no período de 2017 a 2021. Metodologia: Trata-se de um estudo
epidemiológico transversal realizado a partir de dados secundários obtidos por meio de questionários e prontuários do CREDEN-PES. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UFJF/MG, parecer N.º 1.376.718 em 18/12/2015. Resultados: Foram coletadas amostras de 260
indivíduos, sendo 46,53% do sexo feminino e 53,47% masculino. Um total de 22,69% dos casos
foram diagnosticados com hanseníase, sendo 38 multibacilares e 21 paucibacilares. Dos casos
com hanseníase, 64,4% apresentaram índice baciloscópico (IB) variando de 0,25 a 5 de Índice Baciloscópico, com média de 2,26. A idade variou de 9 a 88 anos, sendo que 02 casos eram menores
de 18 anos com IB positivo. Conclusão: Os dados apresentados reforçam a importância da busca
ativa de casos novos e da avaliação de seus contatos, em virtude da transmissão ativa da doença,
especialmente entre menores de 18 anos. Apoio: UFJF/GV
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Epidemiologia das arboviroses
em Governador Valadares e
interpretações dos processos
histórico-sociais extraídas por
meio da história oral
Monica Valadares Martins, Lilian Costa e Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: saneamento, arboviroses, epidemiologia, saúde pública, controle de endemias
Introdução: No Brasil, pela potencial ameaça que significam à saúde humana, as arboviroses têm
se tornado importantes e constantes ameaças em regiões tropicais devido às rápidas mudanças
climáticas, desmatamentos, migração populacional, ocupação desordenada de áreas urbanas,
precariedade das condições sanitárias que favorecem a amplificação e transmissão viral. Em narrativa histórica, estudos relataram a precariedade da saúde no Vale do Rio Doce em relação ao
panorama sanitário de Minas Gerais entre as décadas de 1910 e 1950. Objetivo: Conhecer o
desenho epidemiológico das arboviroses no município de Governador Valadares e interpretações
dos processos histórico-sociais extraídas por meio das narrativas dos atores vinculados ao controle das arboviroses. Metodologia: Estudo de abordagem quantitativa descritiva e qualitativa
documental e exploratória, dividido em quatro etapas para a coleta de dados. Será empregada na
última etapa a história oral por meio de questionário semiestruturado, instrumento norteador das
entrevistas que oportunizarão o relato mais espontâneo de vivências. Uma breve caracterização
sócio demográfica dos agentes de controle de endemias constará no instrumento norteador das
entrevistas. Resultados: Como resultados esperados, pretende-se conhecer o desenho epidemiológico das arboviroses no município de Governador Valadares e contribuir com dados que
permitam intervenções resolutivas para minimizar este problema de saúde pública. Conclusão: A
pesquisa contribuirá para políticas de prevenção, planejamento de ações integradas de atenção e
vigilância em saúde, na qualificação do capital humano para otimização dos indicadores de saúde
e, consequentemente, na efetividade do manejo dos recursos públicos.
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Análise epidemiológica por
Região e Unidade Federativa
acerca dos óbitos por câncer de
boca e faringe entre 2008 e 2019
Paula Gabrille Dias Lopes, Zeferino Campos DellOrto, Maria Vithória Ferreira Costa, Gustavo Alexandre Ribondi Marcarini, Isis de Freitas Espeschit Braga (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: câncer bucal, câncer faríngeo, mortalidade, análise de dados, epidemiologia
Introdução: O câncer de boca e faringe é uma enfermidade crônica degenerativa caracterizada
por crescimento desordenado de células neoplásicas da cavidade oral, lábios ou faringe, sendo
considerado um problema de saúde pública. Objetivo: Descrever os óbitos por câncer de boca
e faringe que ocorreram no Brasil de acordo com as regiões e Unidades Federativas (UF) entre
janeiro de 2008 e dezembro de 2019. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, transversal e retrospectivo, realizado por meio da análise de dados obtidos a partir do Sistema
de Informações sobre Mortalidade (SIM/SUS) do Departamento de Informação e Informática do
SUS (DATASUS). A pesquisa foi realizada seguindo as classificações de casos notificados, de
óbitos por câncer de boca e faringe no Brasil, entre janeiro de 2008 e dezembro de 2019. Resultados: No período, houveram 88.442 notificações de óbitos por câncer de boca e faringe no país,
a maioria na região sudeste (49,28%, n=43588), seguida pelo nordeste (22,76%, n=20131) e sul
(17,69%, n=15643). A região sul sobressaiu-se com a taxa de mortalidade de 4,51 3,65/100.000
habitantes, sendo a taxa de mortalidade nacional de 3,65/100.000 habitantes. Por fim, as UF com
o maior número de óbitos foram São Paulo (25,86%, n=22875) e Minas Gerais (10,8%, n=9565).
Conclusão: Conclui-se que a maior parcela dos óbitos ocorreu na região sudeste do país, assim
como nas UF dessa região. Sendo assim, são necessárias políticas públicas de prevenção, diagnóstico, tratamento e medidas de educação permanente, principalmente, para as áreas de maior
relevância, aspirando-se a redução da mortalidade.
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O protagonismo do enfermeiro
(a) frente ao cuidado do binômio
mãe-filho durante o periodo
puerperal
Robson Pereira Assunção, Bianca Barroso de Sousa, Gustavo André Guimarães Nunes, Annarelly
Morais Mendes, Rita de Cassia Lopes Barroso
Palavras-chave: puerpério, enfermeiro, cuidados
Introdução: A atenção à saúde da mulher no período da gravidez no parto e puerpério requer um
olhar diferenciado, pois podem ocorrer diversas alterações fisiológicos na vida da mulher, bem
como disfunções físicas e emocionais, no qual requer um acompanhamento contínuo por parte
da família e profissionais de saúde. Objetivo: Avaliar através de uma revisão bibliográfica o protagonismo do enfermeiro nos cuidados ao binômio mãe-filho durante o período puerperal. Metodologia: Estudo descritivo feito através de levantamento bibliográfico nas bases dados Biblioteca
Virtual em saúde- BVS e Periódicos Capes, com o uso de descritores: Puerpério, Enfermeiro,
Cuidados. Foram selecionados a partir da leitura prévia dos resumos, critério de inclusão, artigos
publicados entre os anos de 2015 a 2020. Critério de exclusão não utilizou monografias, teses e
dissertações. Após a leitura dos resumos dos artigos, foram encontrados 10 artigos, e selecionados apenas 4 artigos. Resultados: A visita domiciliar logo na primeira semana do puerpério,
é uma ação caracterizada como marco no protagonismo do enfermeiro na atenção a puérpera e
o recém-nascido, dispondo de cuidados a saúde logo no inicio, com anamnese e cuidados com
recém-nascido, orientações sobre aleitamento materno, identificando intercorrências. O enfermeiro atua diretamente desde o pré-natal com o diagnóstico precoce da sífilis, até o atendimento do
binômio mãe-filho na residência. Além de aspectos fisiológicos é importante ressaltar a atuação
do enfermeiro na questão psicossocial durante o puerpério, através da consulta de enfermagem
acolhedora o enfermeiro aborda diversos temas, sendo necessário informar sobre depressão pós-parto. Conclusão: O enfermeiro é primordial durante todo o ciclo gravido-puerperal considerando
a assistência voltada em todas as dimensões físicas, psíquica e fisiológicas.
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Sistematização da assistência de
enfermagem na atenção primária
à portadores de hipertensão
arterial
Victor Guilherme Pereira da Silva Marques
Palavras-chave: assistência de enfermagem, atenção primária à saúde, hipertensão arterial sistêmica
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública, é
caracterizada como uma doença crônica não transmissível de causa multifatorial. Na atenção
primária o enfermeiro é fundamental para o acompanhamento do paciente e na elaboração de
estratégias visando melhorar a qualidade de vida do mesmo. Objetivo: Realizar um levantamento
bibliográfico acerca da sistematização da assistência de enfermagem (SAE) na atenção primária
à portadores de hipertensão arterial. Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura na base
de dados LILACS e BDENF via BVS. Os artigos foram coletados no período de janeiro de 2021.
Foram utilizados os descritores: “Assistência de enfermagem”, “Atenção primária à saúde” e “Hipertensão arterial sistêmica”, como critério de inclusão foram considerados: texto completo, idioma
português, espanhol e inglês, que retratassem a temática em estudo, publicados com o recorte
temporal de 2016 a 2021, e como critério de exclusão: textos duplicados, incompletos e que não
focaram no tema exposto. Resultados: O enfermeiro como integrante da equipe de assistência
ao paciente assume responsabilidade de promoção e prevenção da HAS através de habilidades
assistenciais. É o enfermeiro que faz a consulta de enfermagem, a busca ativa aos pacientes faltosos às consultas, planeja, gerencia e coordena atividades, desenvolve a educação em saúde
dos pacientes, favorecendo o conhecimento e contribuindo para a sua maior participação e adesão terapêutica. A SAE permite conhecer as necessidades do paciente em diferentes aspectos,
permitindo a resolutividade do cuidado. Conclusão: Conclui-se que o enfermeiro tem papel fundamental na assistência ao paciente com HAS, e que através do cuidado sistematizado, integral e
individualizado, é capaz de identificar e solucionar problemas e anseios do paciente.
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Caracterização clínica dos
pacientes com hanseníase
diagnosticados no CREDEN-PES
de Governador Valadares
Vladmir Machado Rios, Marcos Daniel Silva Pinheiro, Hugo Deleon Ferraz de Castro, Dirce Ribeiro
de Oliveira (Orientador), Lucia Alves de Oliveira Fraga (Coorientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: hanseníase, doenças endêmicas, diagnóstico clínico
Introdução: A hanseníase é uma doença com alta prevalência em GV e no Brasil é considerada
endêmica pela OMS. É importante entender seus aspectos epidemiológicos e clínicos para se
realizar o diagnóstico corretamente. O diagnóstico precoce, aliado ao tratamento e controle dos
contatos pode interromper o ciclo de transmissão e diminuir os casos até níveis recomendados
pela OMS. Objetivo: Analisar possíveis associações existentes entre as variáveis clínicas para
diagnóstico dos indivíduos admitidos no CREDEN-PES. Metodologia: Foram analisados os dados
obtidos de prontuários de 260 pacientes atendidos no CREDEN-PES de GV entre os anos de 2017
e 2021. Os principais dados foram: sexo, idade, cor da pele, presença de manchas, endereço e
índice baciloscópico. Resultados: A maioria dos pacientes (80,8%) era residente em GV (n=210)
e os demais eram provenientes de outros municípios da região. Em relação à faixa etária, 3% dos
pacientes eram crianças (n=9), 57% adultos (n=147) e 40% idosos (n=103). Do total, 79 pacientes apresentaram manchas, na grande maioria hipocrômicas. As lesões foram mais encontradas
nos membros inferiores (28%), membros superiores (26%), tronco (17%) e face (7%). Do total de
pacientes diagnosticados, apenas 16% (n=42) apresentaram BAAR positivo e dos pacientes com
lesões cutâneas classificados como multibacilares (MB, n=27), apenas 64% apresentaram BAAR
positivo. Isto quer dizer que 36% dos pacientes MB, obtiveram BAAR negativo, o que reforça a
importância do diagnóstico clínico. Conclusão: Pode-se concluir que o diagnóstico clínico é muito importante, principalmente para os casos PB e MB que apresentam BAAR negativo. Nesses
casos, a clínica pode detectar a doença de forma precoce e, dessa forma, iniciar a terapia mais
precocemente, evitando as sequelas da hanseníase. Apoio: PROEX/ UFJF-GV
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ST 17. A transversalidade
e a diversidade teórico metodológica da pesquisa em
psicologia.

Proponentes: Omar de Azevedo Ferreira, Tandrecia Cristina de Oliveira

Ementa: Esta sessão temática tem por objetivo oportunizar a discussão de temáticas transversais
em psicologia, por intermédio de espaços privilegiados de ação-reflexão, intercâmbio e divulgação de estudos e pesquisas desenvolvidos relacionados a temas que abarquem a psicologia nos
campos social, da saúde e do trabalho, e sua interface com as demandas da sociedade contemporânea.
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Planejamento estratégico de
grupo empresarial Laia e Souza
Adriana Cristina da Silva, Carlos Henrique Vidal Marciano, Paula da Silva
Palavras-chave: psicologia organizacional, trabalho, saúde mental
Introdução: Uma consultoria foi solicitada pelo gerente da empresa. Após entrevista inicial na
qual foram abordadas situações de atenção na empresa em relação aos colaboradores, um pré
projeto foi iniciado, para desenvolver estratégias que contribuam para melhora na saúde mental
dos colaboradores. Objetivo: Criar um plano para abordagem/ envolvimento dos colaboradores
na empresa. Criar um plano que possibilite maior integração e participação entre os colaboradores
da empresa. Metodologia: Foi criado um esboço de intervenções gerais e setoriais para abranger
toda a empresa. Ações para melhorar a comunicação interna e externa, o visual do ambiente de
trabalho, a imagem da empresa tanto em mídias sociais quanto a postura do colaborador fora da
empresa. Estratégias para aproveitar ps potenciais de cada colaborador, organizar de acordo com
as habilidades necessárias para melhor aproveitamento das funções exercidas. Resultados: O
plano de pré projeto vai ser apresentado a gerência e discutido a aplicação do mesmo de acordo
com as possibilidades. A implementação do projeto visa trazer inovação nesse mercado cafecultor, levar saúde mental ao campo, melhorar a parceria de empresa e companhia. Auxiliar no dia a
dia dos trabalhadores rurais, na sua as vezes árdua realidade. Conclusão: A psicologia organizacional possibilita resultados para saúde mental no local de trabalho e consequentemente para a
empresa que passa a colher os frutos desse investimento. Este estudo traz reflexões a cerca de
como o progresso alcançou a zona rural, a preocupação para com todas as dimensões humanas.
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A análise lacaniana de discurso
como metodologia de pesquisa
em psicanálise
Carlos Henrique De Oliveira Nunes
Palavras-chave: psicologia, psicanálise, análise de discurso, psicanálise e ciência, pesquisa em
psicanálise
Introdução: Considerando sua relação complexa com a ciência, a psicanálise é desde Freud
tomada como uma teoria, uma técnica de tratamento de afecções psíquicas e um método de investigação. A questão da pesquisa em psicanálise se impõe para psicanalistas e outros profissionais orientados por ela que se dedicam também a pesquisar campos além da clínica (fenômenos
sociais, estética, etc). Tal questão coloca em foco a discussão sobre um aporte metodológico que
permitiria à psicanálise uma posição no campo da pesquisa crítica acadêmica. Objetivo: Neste
contexto, este trabalho visa discutir a possibilidade de tomar a Análise de Discurso de orientação
lacaniana como dispositivo teórico-metodológico de pesquisa crítica em psicanálise. E ainda, oferecer um exemplo de sua aplicação desse dispositivo na pesquisa de fenômenos sociais. Metodologia: Para tanto, recorre-se ao estudo bibliográfico da produção de psicanalistas pós-lacanianos
e do próprio Lacan como referências principais. Resultados: Nesse sentido, conclui-se que a
Análise Lacaniana de Discurso (ALD) é capaz de fornecer um aporte teórico e metodológico à pesquisa psicanalítica, ao mesmo tempo que a mantém (a psicanálise) como teoria crítica e que não
psicologiza fenômenos sociais, mas aponta sua materialidade. Com as contribuições de Lacan, a
psicanálise tem em seu horizonte ser a ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Conclusão:
Assim, a psicanálise, mesmo aplicada à pesquisa, não desconsidera o sujeito como efeito de linguagem e os desdobramentos da transferência - o que, eticamente, faz com que o pesquisador-psicanalista esteja sempre implicado com seu desejo no campo de pesquisa, contrariando o ideal
de neutralidade do pesquisador.
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Psicologia escolar e a prevenção
do cyberbullying em tempos de
pandemia
Isabel Biondo Sá, Anyedja Caroline Ribas Mauricio, Maria Luísa Silva Pauli, Simon Lucas Alves
Rodrigues, Adelice Jaqueline Bicalho (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ciberbullying, psicologia escolar, prevenção do bullying
Introdução: O cyberbullying é uma forma de violência, através da internet que interfere no desempenho escolar das vítimas desta prática. Em tempos da pandemia pela COVID 19, optar por
aulas remotas foi a alternativa educacional, ampliando o convívio dos estudantes ambiente virtual.
Fato que traz reflexões sobre a prática do bullying neste ambiente, caracterizando o cyberbullying,
o qual se dá através de práticas hostis exacerbadas via internet, deixando suas marcas negativas
no estudante. Objetivo: Objetiva-se analisar o conhecimento docente acerca da prática do cyberbullying na pandemia e contextualizar sobre o papel do psicólogo escolar na prevenção de comportamentos que levam a estas condutas. Metodologia: Utilizou-se o método de revisão bibliográfica
em artigos da plataforma google, tendo como indicadores, cyberbullying e psicologia escolar, além
de coleta de informações através de questionário, aplicado em educadores de escolas públicas
e particulares. Resultados: Os resultados indicam que ações do cybebullying aconteceram tanto
nas escolas públicas como nas particulares investigadas, sendo que os docentes não conseguiram evitar, pois ocorreram em ambiente virtual longe do olhar docente e, ainda, que nestas escolas
não há o serviço de psicologia escolar. Conclusão: É importante que escolas busquem o trabalho
entre psicólogo escolar, as famílias e educadores, promovendo reflexão sobre o cyberbullying e
suas consequências, as quais repercutem no sucesso escolar das vítimas, muitas vezes já afetado
pelas aulas na forma remota. É necessário criar instrumentos e ações de prevenção contra esta
forma de agressão nas redes sociais, fortalecendo o respeito ao próximo e a convivência com as
diversidades a começar pelo ambiente escolar, seja ele presencial ou virtual.
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Neoliberalismo e sofrimento:
as consequências psíquicas do
empreendedorismo de si
Matheus Guimarães de Barros
Palavras-chave: neoliberalismo, hiperresponsabilização individual, sofrimento mental
Introdução: O presente trabalho apresenta o neoliberalismo para além de uma ideologia ou política econômica, vinculando-o a uma racionalidade hegemônica que estrutura e organiza tanto
a ação dos governantes quanto a conduta dos governados. Objetivo: Objetiva-se demonstrar
que o capitalismo globalizado neoliberal guarda uma conexão profunda com a generalização do
sofrimento psíquico na atualidade. Metodologia: Para tanto, utiliza-se a pesquisa bibliográfica,
com enfoque nas produções intelectuais de Pierre Dardot e Christian Laval, Maurizio Lazzarato,
Vladimir Safatle e Christian Dunker. Resultados: Segundo Dardot e Laval, o neoliberalismo deve
ser pensando como a forma atual de nossa existência, uma nova razão de mundo baseada na
competição generalizada, no individualismo e na lógica empresarial que passa a reger as políticas
públicas, comandar as relações econômicas mundiais, transformar a sociedade e até mesmo remodelar a subjetividade, ou seja, mudar as próprias pessoas. Para Lazzarato, essa razão neoliberal intenta tornar os indivíduos empresários de si mesmos, instigando-os a se autocompreenderem
como uma fração de capital: um capital humano. Desse modo, cada sujeito precisa assegurar, ele
próprio, a formação, o crescimento e a valorização de si enquanto capital, gerindo todas as suas
condutas segundo a lógica econômica do custo/benefício. Conclusão: Conclui-se, na esteira das
considerações de Dunker e Safatle, que a hiperresponsabilização individual decorrente do neoliberalismo está diretamente associada à proliferação contemporânea de formas de sofrimento
mental, como a ansiedade e a depressão.
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Avaliação do comer intuitivo
em um programa preventivo em
fatores de risco para transtornos
alimentares
Thainá Richelli Oliveira Resende, Maurício Almeida, Priscila Figueiredo Campos, Mauro Lucio de
Oliveira Junior, Pedro Henrique Berbert de Carvalho (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: comer intuitivo, intervenção, jovens adultas
Introdução: O comer intuitivo é um modelo adaptativo de alimentação, contrário a práticas de
dietas. Os comedores intuitivos respeitam seus sinais fisiológicos de fome e saciedade para dizer
quando e quanto comer, e possuem habilidade de distinguir o motivo pelo qual estão se alimentando, se mostrando atentos em não comer por razões emocionais, mas sim, físicas. Estudos
demonstram relação inversa do comer intuitivo com fatores de risco para os transtornos alimentares, contudo, é limitado o número de intervenções preventivas destinadas ao aumento do comer
intuitivo em mulheres jovens. Objetivo: Avaliar o efeito de uma intervenção focada na redução de
fatores de risco para os transtornos alimentares (“O Corpo em Questão”) no aumento do comer
intuitivo em jovens universitárias. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, experimental,
no qual participaram 38 mulheres jovens universitárias. A intervenção consistiu em quatro sessões, uma por semana, com duração de 60 minutos cada. O comer intuitivo foi avaliado pré e pós-intervenção pela Intuitive Eating Scale-2. Teste t de amostra pareada foi conduzido para identificar
possíveis diferenças nos escores do comer intuitivo nos momentos avaliados. O efeito foi estimado
pelo d de Cohen. Utilizou-se o software SPSS v. 21.0 e nível de significância de 5%. Resultados:
Diferenças significantes (p = 0,001) foram encontradas entre o momento pré (M = 3,11, DP = 0,60,
IC95% = 2,91-3,31) e pós-intervenção (M = 3,59, DP = 0,55, IC95% = 3,41-3,78). Conclusão: O
programa “O Corpo em Questão” tem o potencial de aumentar o comer intuitivo de jovens universitárias, sendo uma ferramenta promissora na prevenção dos transtornos alimentares.
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ST 18. Educação e prática
interprofissional em saúde

Proponentes: Lorena Bruna Pereira de Oliveira, Monica Maria de Almeida, Layla Dutra Marinho
Cabral
Ementa: A educação interprofissional em saúde apresenta-se atualmente como a principal estratégia para formar profissionais aptos para o trabalho em equipe, prática essencial para a integralidade no cuidado em saúde, cuidado holístico dos pacientes bem como na otimização dos recursos
relacionados. Assim, essa sessão temática dedica-se à abordagem e discussão de assuntos concernentes à educação e prática médica, educação e práticas interprofissionais em saúde.
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A contribuição do projeto
PET-Saúde na formação
interprofissional dos estudantes:
relato de experiência
Ana Carolina Bragança Reis, Letícia de Melo Marques, Monica Valadares Martins (Orientador),
Cleber Siman de Amorim (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: interprofissionalidade, pet-saúde, aprendizagem
Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde, PET-Saúde Interprofissionalidade, possibilita a inserção dos estudantes das diversas áreas da saúde no contexto do SUS,
tendo como base a educação interprofissional e a integração ensino-serviço-comunidade. Devido
a pandemia, as experiências de alguns estudantes no projeto ocorreram de forma remota, mas
trouxeram grandes aprendizagens, dando ênfase na atuação interprofissional e compartilhamento
de saberes. Objetivo: Mostrar a perspectiva de duas integrantes do PET-Saúde Interprofissionalidade da Universidade Vale do Rio Doce sobre o projeto e as contribuições que este acarreta em
sua formação. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência no projeto PET-Saúde Interprofissionalidade no ano de 2020. Resultados: Com base nas produções dos estudantes integrantes
do PET-Saúde Interprofissionalidade em 2020, notou-se que as experiências são vistas de forma
positiva, e que o projeto fornece a possibilidade de trabalhos diversificados e em conjunto com a
parceria dos serviços e comunidade. Sendo uma forte ponte de troca de saberes para uma melhor
análise de casos e tomadas de decisões satisfatórios na atenção à saúde. Conclusão: Diante das
experiências adquiridas pelos participantes ao longo do projeto, pode-se dizer que estes se sentiram mais seguros e capacitados para a futura atuação profissional, o que corrobora com estudos
que afirmam que integrantes do PET-Saúde recebem uma formação diferenciada quando comparado aos estudantes não integrantes do projeto. Os estudantes pontuaram ser uma formação
privilegiada, haja vista que não há estágios e/ou disciplinas na organização curricular dos cursos
da área da saúde da Univale que possibilitam o acesso à integração e educação interprofissional
como ocorre no PET-Saúde Interprofissionalidade.
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Aplicação de biomarcadores
imunológicos humorais como
ferramentas para diagnóstico da
hanseníase
Ariany Paula de Oliveira, Victória Emanuele Gomes Silva, Lucia Alves de Oliveira Fraga, Pedro
Henrique Ferreira Marçal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: hanseníase, diagnóstico, resposta, humoral
Introdução: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pela Mycobacterium leprae,
ela se desenvolve lentamente e aparece clinicamente como lesões dérmicas que podem apresentar alteração de sensibilidade na pele e nervos periféricos, a forma da doença e a extensão das
lesões dependem da resposta imunológica produzida. Objetivo: Avaliar o uso de biomarcadores
imunológicos humorais como ferramentas para diagnóstico da Hanseníase. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada pela plataforma PubMed, com descritores “diagnóstico”
“hanseníase” e “resposta imune humoral”. Dos resultados encontrados escolheu-se os trabalhos
que melhor se correlacionaram com o tema. Resultados: O exame clínico é o principal método
utilizado para diagnosticar hanseníase e por ser uma doença com período de incubação de até 7
anos, o diagnóstico por esse método quase sempre é tardio e colabora para evolução de danos
incapacitantes. Por isso técnicas de diagnósticos considerando a resposta humoral têm sido estudadas a fim de detectar a infecção por M. leprae antes das manifestações clínicas da doença. Estudos utilizando antígeno LID-1 para resposta IgG demonstrou uma boa eficiência no diagnóstico
de contatos domiciliares com tipo multibacilar 8 meses antes do diagnóstico clínico. Além disso,
tem sido avaliado a utilidade da resposta específica IgG1 contra os antígenos LID-1 e NDO-LID na
diferenciação das formas multibacilar e paucibacilar da doença. Conclusão: Os estudos utilizando
imunidade humoral tem evoluído na busca de antígenos e respostas imunológicas específicas,
para diagnosticar e diferenciar as formas clínicas de hanseníase precocemente, o diagnóstico precoce gera impacto positivo no controle da disseminação da doença e no prognóstico considerando
a imediata adesão do tratamento. Apoio: UNIVALE
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As contribuições do PET-Saúde/
Interprofissionalidade para a
formação acadêmica, durante a
pandemia: relato de experiência
Dara Alves Braga, Lorrayne Batista de Morais, Izabela Ulhôa Netto de Miranda, Ayla Norma Ferreira Matos (Orientador), Tandrecia Cristina de Oliveira (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação interprofissional, educação em saúde, pet-saúde interprofissionalidade, pandemia covid-19
Introdução: A Universidade Vale do Rio Doce foi selecionada para implementar o Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde Interprofissionalidade pelo edital nº 10, 23 de julho de
2018/2019. O PET-Saúde visa qualificar e estimular a formação de profissionais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de atender às necessidades de saúde da comunidade. Objetivo: Relatar a experiência vivida por estudantes de diferentes cursos de graduação,
desenvolvidas no PET-Saúde Interprofissionalidade, durante a pandemia. Metodologia: Estudo
descritivo, do tipo relato de experiência, sistematizado por estudantes de um grupo tutorial do projeto PET-Saúde Interprofissionalidade, no período de março de 2020 a abril de 2021, no município
de Governador Valadares/MG. Resultados: Com o início da pandemia, foi realizado um curso de
aperfeiçoamento sobre educação interprofissional, envolvendo todo o grupo tutorial, constando de
momentos de teorização, através de atividades de leitura, análise de vídeos e discussões sobre
a temática. Nos encontros do grupo, via Google Meet, foram desenvolvidas atividades utilizando
metodologias ativas, tais como, produção de podcast, vídeos, rodas de conversa e solução de
casos-problema. Realizou-se um evento com os preceptores dos serviços de saúde e a comunidade, para disseminar a educação interprofissional, que mostrou a importância de valorizar o conhecimento do outro e de praticar a empatia. Conclusão: Essa experiência permitiu compreender
que as ferramentas virtuais são aliadas no processo de formação, pois favoreceu o aprendizado
sobre a educação interprofissional e a importância do trabalho colaborativo. Este conhecimento
potencializará a formação dos futuros profissionais para atuar no Sistema Único de Saúde. Apoio:
Ministério da Saúde
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Epidermólise bolhosa distrófica e
a importância da caracterização
molecular - relato de caso
Eduarda Guedes Ribeiro Pascoal, Eleonora Patto Fróis, Jenifer Teixeira Novaes, Juliana Lana
Rodrigues de Araújo, Elaine Carlos Scherrer Ramos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: epidermólise bolhosa distrófica, doença bolhosa, epidermólise bolhosa
Introdução: A epidermólise bolhosa é o nome que se dá a um grupo de doenças não contagiosas
de pele, de caráter genético e hereditário. Ela representa um grupo heterogêneo de patologias que
causam bolhas na pele, com severidade clínica altamente variável. A Epidermólise Bolhosa Distrófica (EBD) é a forma mais grave deste grupo de doenças causadas por mutações que afetam a
função correta do gene do colágeno tipo VII (COL7A1). Objetivo: Relatar um caso clínico de uma
criança com Epidermólise Bolhosa Distrófica. Metodologia: O caso relata paciente submetido a
várias análises. Resultados: T.V., feminino, 8 anos, admitida no Hospital de Clínicas apresentando bolhas de tamanhos diferentes nos membros e de ausência de pele no terço inferior da perna
e no pé. Apresentou também áreas brilhantes vermelhas no terço inferior da perna e do pé e redução do diâmetro da perna com atrofia dos dedos. Com sete meses, apresentou distrofia da 1.ª
e 2.ª unhas das mãos. Na evolução, apresentou algumas infecções secundárias, dificuldade de
deglutição, sendo encaminhada para orientação gastroenterológica e mais tarde para a correção
das aderências e da posição viciosa do dedo. Neste momento foi diagnosticada com a EBD pelo
médico geneticista, aos 6 anos. Por meio das análises moleculares, foi encontrada uma mutação
na região COL7A1 no gene do colágeno VII. Conclusão: Conclui-se que, apesar de não haver
cura, existem tratamentos paliativos. Estudos recentes mostram terapias gênicas como tratamento
promissor. Desta forma, ressaltamos a importância da caracterização molecular das mutações,
tanto para melhor definir a correlação entre o genótipo e o fenótipo, como para possibilitar um
aconselhamento genético e um melhor prognóstico do paciente.
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Religião, espiritualidade e saúde:
aspectos históricos
Elon Saúde Caires, Kézia Kerr de Souza
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: religião, espiritualidade, saúde, aspectos históricos
Introdução: No decorrer da história sempre existiu uma forte ligação entre a religião, a espiritualidade e a saúde. Hoje, com o fenômeno da secularização, esta ligação continua e se fortalece
a cada dia. Objetivo: Descrever os aspectos históricos existentes entre religião, espiritualidade
e saúde. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo-exploratória
pela característica de observar, classificar e descrever fenômenos de interesse em religião, espiritualidade e saúde. Para a obtenção dos textos analisados, foram consultados artigos científicos.
Resultados: O elo entre saúde, espiritualidade e religião vem desde os tempos remotos e tem
suas linhagens histórico-culturais marcadas em rituais indígenas, crenças gregas e em escritos
bíblicos. Nessa época, o monoteísmo cristão era apontado pelo poder de Deus sobre os homens,
período em que Deus passou a ser o Senhor da saúde e da doença e não somente da vida e da
morte. O primeiro hospital no mundo ocidental foi construído na Cesareia (atual Turquia), era chamado Basileiras e tratava doentes, pobres e leprosos. Os enfermos eram atendidos por pastores e
monges que naquela época eram considerados médicos. Nos últimos tempos ocorreu um aumento de estudos nessa temática, tendo em vista que pessoas que praticam alguma atividade religiosa
tem mínima relação com abuso de drogas ilícitas e lícitas, suicídio e depressão, o que demonstra
que a religião e espiritualidade têm forte impacto na saúde física e mental. Conclusão: A ligação
entre religião, espiritualidade e saúde vem desde a antiguidade, sendo que, no decorrer do tempo,
essa relação se fortaleceu, e com isso surge a necessidade da elaboração de mais estudos para
pesquisar os efeitos da religião e espiritualidade na saúde humana.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

328

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Dependência da temperatura para
a sobrevivência do M. Leprae
em macrófagos: uma revisão de
literatura
Esther Pifano Boechat, Lara Silveira Ventura, Rafael Silva Gama (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: humano, macrófago, camundongo, mycobacterium leprae, sobrevivência
Introdução: A hanseníase é uma infecção causada por um patógeno intracelular obrigatório, o
Mycobacterium leprae, que habita principalmente macrófagos e células de Schwann, predominantemente observado em pele, mucosa nasal e nervos periféricos. No entanto, pouco se sabe sobre
os mecanismos de sobrevivência e crescimento do bacilo em macrófagos humanos e animais,
assim, este estudo realizou uma análise da viabilidade do macrófago animal e humano infectado
com o M. leprae. Além disso, ressalta-se que o crescimento do M. leprae é, aparentemente, amplamente afetado pela resposta imune do hospedeiro, uma vez que a hanseníase se manifesta de
diversas formas clínicas resultante do grau de resposta imune celular desenvolvida pelo indivíduo
contra o M. leprae. Objetivo: Avaliação da viabilidade de macrófagos incubados in vitro infectados
com M. leprae a 35ºC e 37ºC e suplementados com citocinas imunossupressoras. Metodologia:
Revisão bibliográfica de artigos publicados na plataforma eletrônica Pubmed e SciELO, entre os
anos de 2002 a 2021. Resultados: No estudo observaram que a incubação dos macrófagos dos
camundongos infectados com M. leprae a 35ºC teve um crescimento mais permissivo do que a
37ºC. Além desse fator, observou-se também que a suplementação com a citocina imunossupressora IL-10 apoiou a sobrevivência dos bacilos nos macrófagos por 3 semanas, enquanto a viabilidade dos bacilos foi gradualmente perdida se cultivados sem IL-10. Em macrófagos humanos, M.
leprae manteve sua viabilidade quando cultivado a 35ºC por pelo menos 4 semanas sem IL-10.
Conclusão: Em conclusão, o presente estudo mostrou que o metabolismo e, presumivelmente, a
viabilidade, do M. leprae pode ser sustentado sob cultura em condições de 35 ° C, que também é
uma temperatura moderadamente necessária para manter a integridade de macrófagos.
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Universidade Vale do Rio Doce

Os diversos aspectos da
imunossenescência
Felipe Bouzas da Silva, Bruno Lemos Paoliello, Guilherme Martins Muller, Angélica Seixas Leal,
Pedro Henrique Ferreira Marçal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: imunossenescência, sistema imunológico, covid-19
Introdução: O envelhecimento envolve diversos processos moleculares e celulares e aimunossenescência se evidencia no que concerne à redução generalizada das funçõesimunológicas com o
passar da idade. As razões para isso extrapolam a cronologia e apontampara a atuação da medicina preventiva, com o fito de promover qualidade de vida à populaçãoidosa que, segundo a tendência mundial, continua a crescer. Objetivo: O estudo objetiva explorar a imunossenescência e
suas alterações no organismo, considerando a influência de fatores como nutrição, estresse, sono
e exercício físico. Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica
exploratória, utilizando as palavras-chave: imunossenescência, sistema imunológico, Covid-19.
Os artigoscientíficos foram selecionados nas bases de dados de Scientific Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde, Google Acadêmico, Medline e PubMed, além de notas
técnicas eboletins epidemiológicos disponíveis nos websites da Organização Mundial de Saúde e
doMinistério da Saúde. Foram incluídos textos em português e inglês. Resultados: A senescência é vista como perda progressiva da homeostase, quanto à capacidademenor e mais lenta dos
senis nas respostas imunológicas, alterações do ambiente e deterioraçãodo funcionamento fisiológico, o que os tornam mais vulneráveis a infecções e problemascrônicos. De fato, nessa fase, o
sistema imune mostra-se, um tanto, suprimido. Conclusão: Trata-se de um processo ainda não
completamente elucidado e, nesse caso, urgetraçar estratégias para compreender e amenizar a
imunossenescência que vão além dorejuvenescimento, mas visam o bem-estar, principalmente,
perante o risco significativo deinflamação e infecção, o que torna o estudo relevante à sociedade.
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Principais desafios para
a efetivação da educação
interprofissional na graduação a
partir do PET-Saúde: um relato de
experiência
Fernando Vieira Evangelista
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação interprofissional, pet-saúde, interprofissionalidade
Introdução: O Programa de Educação para o Trabalho em Saúde (PET-Saúde) é uma iniciativa
do Ministério da Saúde que objetiva o fortalecimento da atenção básica e do SUS. O programa
tem como pilares a educação pelo trabalho e a interprofissionalidade e disponibiliza bolsas para
tutores, preceptores e estudantes da graduação para o desenvolvimento de trabalhos sobre o
perfil da saúde no Brasil Objetivo: Relatar os principais desafios para efetivar a educação interprofissional na formação dos alunos dos cursos da área da saúde, de acordo com a experiência
adquirida durante vivências no PET-Saúde, por um estudante do curso de Medicina da Univale.
Metodologia: Relato de experiências na educação interprofissional em saúde iniciadas em abril
de 2019 até abril de 2021 Resultados: Durante a participação no programa, notou-se que, para
a educação interprofissional seja efetivada, será fundamental que as matrizes curriculares dos
cursos sejam adaptadas, oportunizando a oferta de disciplinas comuns e flexibilização de horários
que possibilitem as atividades multi-cursos. Viu-se a necessidade da criação e/ou disponibilização
de ambientes para que essas práticas sejam realizadas, considerando que tarefas multidisciplinares demandam ambientes que comportem reuniões com diferentes grupos e que permitam a realização de dinâmicas. Por fim, evidenciou-se a importância da capacitação do corpo docente para
o manejo de atividades interdisciplinares. Conclusão: Os fatos extraídos por meio das práticas
realizadas durante o PET-saúde sugerem quatro condutas que a Universidade pode abraçar para
a realização efetiva da educação interprofissional: a adaptação ou flexibilização das matrizes curriculares, a disponibilização de espaços, o preparo de professores e a articulação com os serviços.
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A importância do conhecimento
de gestão nos cursos de
odontologia
Haila Soares Santana, Rodolfo Alves de Pinho, Vitória Netto de Albuquerque, Graciane Ester Rosa
de Queiroz, Maria Luiza Stoupa de Sá Otoni (Orientador)
Palavras-chave: odontologia, gestão, instituição de ensino
Introdução: O processo de gestão deve ser entendido como uma ferramenta fundamental para
o sucesso profissional, sendo a gestão em Odontologia uma estratégia que visa aplicar conceitos
específicos dentro de clínicas e consultórios. Objetivo: Objetiva-se com o presente trabalho, realizar uma revisão da literatura a fim de apresentar a importância do conhecimento de gestão nos
cursos de Odontologia. Metodologia: Foram recrutados artigos científicos, referentes ao assunto,
publicados nas bases de dados virtuais PubMed e Scielo entre os anos de 2016 e 2021 em língua
portuguesa ou inglesa. Resultados: É evidenciado, que nos dias atuais, apenas o conhecimento
técnico adquirido no curso de Odontologia não é mais suficiente para manter o profissional em
um negócio próspero e lucrativo. Apesar dos grandes avanços pertinentes a gestão, a Odontologia ainda é compreendida entre as principais áreas nas quais os profissionais em geral não
possuem um conhecimento adequado do exercício da gestão e de seus impactos. O baixo grau
de conhecimento sobre o assunto pode ser justificado pelo fato de universidades formadoras não
disponibilizarem tecnologias auxiliares de ensino nesse contexto, sendo poucas as Instituições de
Ensino Superior que oferecem em suas matrizes curriculares componentes que abordem o ensino
de gestão. Conclusão: Frente a isso, destaca-se que a inclusão do conhecimento de tal assunto
durante o curso de graduação em Odontologia se faz altamente necessário, uma vez que, um
ambiente acadêmico que proporcione ao aluno uma aprendizagem simples e didática de gestão é
fundamental para que possam acompanhar as tendências de inovação do mercado odontológico.
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Reprogramação celular das
células de Schwann pelo
Mycobacterium leprae: uma
revisão narrativa
Lara Silveira Ventura, Esther Pifano Boechat, Rafael Silva Gama (Orientador), Elaine Carlos Scherrer Ramos (Coorientador), Lourimar Viana Nascimento Franco de Sousa(Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: reprogramação celular, células de schwann, mycobacterium leprae
Introdução: O Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen é um bacilo intracelular obrigatório
responsável por causar a Hanseníase, infecção crônica que afeta, sobretudo, a pele e os nervos
periféricos, devido ao tropismo da bactéria pelas células de Schwann e macrófagos. As células de
Schwann adultas, apesar da alta diferenciação, mostram uma notável plasticidade pela capacidade
de alternar entre estados diferenciados e desdiferenciados após lesão do nervo, promovendo a regeneração do tecido mesmo após lesão grave. Dessa forma, estudos sugerem que o M. leprae adquire vantagens de sobrevivência ao invadir tais células e possui a capacidade de reprogramá-las,
levando a um estágio imaturo. Objetivo: Descrever os achados que demonstram a habilidade do
M. leprae em reprogramar as células de Schwann, as convertendo em células imaturas. Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos científicos publicados em bases de dados eletrônicas como
SciELO, Medline e PubMed, nos últimos dez anos. Resultados: Estudos publicados na literatura
evidenciam que, após a invasão celular, o M. leprae mantém as células de Schwann infectadas
em um estado viável e ativo para a sua sobrevivência. Além disso, o bacilo gradualmente desativa
o processo de diferenciação destas células, as induzindo à reentrada no ciclo celular, por meio do
envolvimento de genes e vias de sinalização e, posteriormente, as levam a um estágio altamente
imaturo semelhante às células-tronco. Conclusão: Tais achados que demonstram reprogramação
de células de Schwann adultas pelo M. leprae nos fornecem uma perspectiva importante para o
desenvolvimento de estratégias que visam a prevenção do processo infeccioso e a interrupção de
sua progressão, além de novas ferramentas para manipulação do tecido celular.
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Aspectos anatômicos da
persistência do ducto arterial:
uma revisão narrativa
Leticia Muniz de Assis Siqueira, Arthur Vieira de Souza, Fabricia Josely Oliveira Barbosa, Lara
Silveira Ventura, Letícia Guerra Sampaio
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: canal arterial, anatomia, coração
Introdução: O canal arterial é uma estrutura vascular fetal essencial, existente entre as artérias
aorta e pulmonar, o qual, durante o período fetal, é responsável pela passagem de sangue advindo
da placenta rico em oxigênio à circulação sistêmica. Embora a sua existência nesse período seja
de grande importância, o canal precisa se ocluir em até 48h em recém nascidos a termo, caso o
fechamento não ocorra, diz-se então que houve uma persistência do ducto arterioso, o que relaciona com diversas comorbidades e altas taxas de mortalidade. Objetivo: Descrever os aspectos
anatômicos relacionados à persistência do canal arterial. Metodologia: Revisão bibliográfica de
artigos publicados nos últimos dez anos nas bases de dados eletrônicas SciELO, Medline e PubMed. Resultados: No coração normal, com arco aórtico do lado esquerdo, o ducto arterioso se conecta a artéria pulmonar esquerda próximo de sua origem para a aorta descendente, logo distal à
artéria subclávia esquerda. O canal arterial pode persistir em uma ampla variedade de tamanhos e
configurações, e este se relaciona com as estruturas adjacentes, sendo importantes para a determinação da resistência ao fluxo sanguíneo e com implicações no que diz respeito ao fechamento
intervencionista. A análise da grande variabilidade no tamanho do canal patente e configurações
usando a classificação angiográfica tem ajudado a orientar os procedimentos de fechamento com
transcateter e com outras alternativas intervencionistas que se julgam necessárias a serem feitas.
Conclusão: Devido à associação a complicações importantes, nota-se a relevância da revisão do
conhecimento acerca dos aspectos anatômicos da persistência do canal arterial, uma vez que o
prognóstico do paciente com tal alteração envolve intervenções médicas.
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Riscos da automedicação durante
a pandemia
Luís Gustavo de Freitas Fonseca, Layla Dutra Marinho Cabral (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: covid 19, automedicação, comportamento de risco, efeitos adversos
Introdução: A automedicação se dá com o uso de medicamentos sem a prescrição prévia, quase sempre acompanhada por um desconhecimento quanto aos malefícios da prática. Durante
a pandemia, o uso de medicamentos conhecidos como “kit covid”, mesmo sem nenhuma evidência científica, contribuiu para aumento da morbidade além de compactuar com aumento da
desinformação da população. Assim, os fármacos deixam de desempenhar importante papel no
tratamento e manutenção de diversas patologias e passam a ser responsáveis por uma gama de
efeitos adversos. Objetivo: Realizar uma análise bibliográfica quanto à automedicação, durante a
pandemia de COVID 19 e suas consequências. Metodologia: As informações foram colhidas por
meio de uma revisão bibliográfica com estudo descritivo, analisando artigos e informes da OMS e
Sociedade Brasileira de Infectologia, através do uso dos descritores “covid 19”, “automedicação”,
comportamento de risco e “efeitos adversos”. Resultados: Durante a pandemia o uso indiscriminado de alguns fármacos se tornou comum no cotidiano de diversos brasileiros. Implicar que o
único culpado pela ação é consumidor é errado, haja vista, que na maioria das vezes o uso desses
se dá por desconhecimento ou até mesmo informações falsas, como as diversas campanhas que
ocorreram entre os anos de 2020 e 2021, além do medo e incerteza que assola a população e o
estímulo que pode decorrer da indústria farmacêutica. Vale ressaltar que o uso desses medicamentos não tem nenhuma comprovação científica de eficácia e sua segurança ainda é duvidosa
para tratamento e profilaxia da doença. Conclusão: Observa-se que o uso de medicamentos sem
comprovação científica e prescrição médica devem ser evitados ou interrompidos, diminuindo as
consequências negativas.
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Análise da inserção da Psicologia
na formação médica
Luíza Teixeira Silva, Milena Baião dos Santos Lucino, Ana Carolina Oliveira Diniz, Maria Gabriela
Parenti Bicalho (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: medicina, psicologia, cursos de medicina
Introdução: As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2014 para o curso de Medicina reforçam
o papel das Ciências Sociais na formação de médicos generalistas, compreensivos às questões
psicossociais do processo saúde-doença, aliando-se conhecimento técnico e biológico ao cuidado
humanizado, parte inerente do modelo biopsicossocial. Objetivo: Revisar, na literatura científica, a
adoção da Psicologia no cenário da formação médica, com a inserção de disciplinas voltadas à incorporação da Psicologia nos currículos de Medicina. Metodologia: Revisão sistemática na base
de dados indexada SciELO, de 2014 a 2021. Selecionou-se 20 artigos, incluídos aqueles dentro
do período estabelecido e que discutiam a formação médica humanizada, excluídos os que se
encontravam fora do período descrito e que não se adequaram ao objetivo. Descritores utilizados
foram: “Psicology” e “Medical Education”. Resultados: Embora a importância e a atualidade dos
temas humanísticos no campo da saúde sejam reconhecidas, há grande dificuldade de integrá-los
à formação médica. Os artigos indicam a dificuldade dos cursos de Medicina na articulação da Psicologia aos demais conteúdos e o desinteresse dos alunos acerca do tema, heranças do modelo
biomédico. Ademais, muitas instituições não incorporam nos currículos disciplinas relacionadas ao
tema, mesmo diante das recomendações das DCN. Entretanto, a Psicologia vem ganhando espaço na formação médica, uma vez que se valoriza o perfil do egresso reflexivo, crítico e capaz de
manter boa relação médico-paciente, com compreensão do contexto biopsicossocial. Conclusão:
Ratifica-se a necessidade de ampliar espaços para a Psicologia na formação médica e de articulá-la melhor com a composição curricular, visto seu papel na superação do modelo biomédico, em
alinhamento com as DCN, rumo ao atendimento humanizado.
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Vivência no Programa de
Educação pelo Trabalho para a
Saúde do Ministério da Saúde
(PET-Saúde) frente a pandemia
COVID-19 – Relato de experiência
Maiara Pereira Meireles, Maria Francisca Apóstolo do Carmo, Monica Valadares Martins (Orientador), Cleber Siman de Amorim (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pet-saúde, interprofissionalidade, aprendizagem, covid 19
Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, do Ministério da Saúde (PET-Saúde) destaca-se por visar a formação dos profissionais da saúde para uma prática colaborativa,
com foco na aprendizagem interprofissional que almeja a produção do conhecimento a partir de interações com os outros profissionais, envolvendo atitudes e habilidades colaborativas únicas. Atualmente, a execução deste programa se encontra de forma remota, em decorrência da COVID-19.
Objetivo: Relatar a experiência e participação no projeto, a partir das interações remotas, em
virtude da pandemia da COVID-19. Apontar aspectos significativos no processo de ensino-aprendizagem através da visão de estudantes inseridas no programa PET-Saúde Interprofissionalidade
da Universidade Vale do Rio Doce. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência discente
no projeto PET – Interprofissionalidade no ano de 2020. Resultados: A vivência do PET-Saúde Interprofissionalidade por meio remoto exigiu uma certa adaptação e manejo diferenciado dos estudantes e dos profissionais inseridos no programa, porém, notou-se êxito nas atividades propostas,
onde as reuniões remotas possibilitaram troca de ideais, experiências e proporcionam a resolução
das temáticas propostas, contribuindo para a formação dos estudantes. Foi observado o alcance
do objetivo de aprendizagem interprofissional nas ações desenvolvidas, mesmo remotamente.
Conclusão: Diante disso o ensino remoto das atividades do projeto PET-Saúde Interprofissionalidade demonstrou-se um tanto quanto desafiador, principalmente em relação às concordâncias
de horários para reuniões online e comunicação dos grupos entre si. Mas, apesar da carência de
atividades práticas pôde-se observar grande avanço de aprendizagem e uma admirável evolução
e adaptação da parte dos acadêmicos e profissionais inseridos no programa.
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Vivência e prática com base nas
metodologias ativas no PETSaúde sob a ótica da preceptoria:
relato de experiência
Monica Valadares Martins, Juliana Ferreira Da Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: metodologia ativas, experiência, educação interprofissional
Introdução: Articulando ensino-serviço-comunidade, a Univale, por meio dos cursos de graduação inseridos no projeto PET Interprofissionalidade, pretendeu potencializar as ações em saúde
utilizando estratégias promotoras de práticas colaborativas em saúde. No projeto foram trabalhadas as metodologias ativas de aprendizagem, oportunizando o debate de problemas e situações
reais de um território. É uma prática política, reflexiva e capaz de produzir uma nova lógica de
compressão educacional, agregando a valorização de estratégias vinculadas aos princípios da
interprofissionalidade e intersetorialidade como fundamentos da mudança na lógica da formação
dos profissionais e na dinâmica da produção do cuidado. Objetivo: Avaliar o impacto das metodologias ativas na execução das práticas acadêmicas e profissionais nos cenários do SUS, sob a
visão das preceptoras Metodologia: Estudo descritivo desenvolvido a partir de experiências interprofissionais em saúde vivenciadas na prática por preceptoras, acadêmicos e docentes nos serviços de saúde. Para expressar as experiências do PET-Saúde Interprofissionalidade foi realizado
um Word Café, ainda antes da pandemia por Covid-19, no dia dezenove de fevereiro de 2020, na
Univale. Resultados: O encontro proporcionou momentos de aprendizagem, compartilhamento
coletivo de ações e troca de experiências, onde cada participante do programa assumiu o protagonismo, a interlocução de saberes na construção de competências e desenvolvimento de habilidades para o trabalho nos cenários do SUS. Conclusão: As metodologias utilizadas no projeto
propiciaram a autonomia do discente, coadunando-se com práticas pedagógicas que estimularam
a ação, o vínculo com profissionais e comunidade, assim como o protagonismo no contexto do
serviço de saúde.
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Perfil epidemiológico e clínico
de migrantes brasileiros
residentes na região de Boston,
Massachussets, Estados Unidos
Pedro Henrique Ferreira Marcal, Igor Costa Carvalho, José Walter Sampaio Neto, Leonardo Figueiredo Mendes Silva, Sueli Siqueira (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: migração, perfil epidemiológico, saúde
Introdução: Num mundo globalizado e cada vez mais móvel, reforçam-se as interações espaciais
entre lugares distantes e aceleram-se os mecanismos de difusão espacial de doenças. Simultaneamente, a diversidade geográfica, social e cultural das populações das regiões que atraem maior
número de imigrantes reflete-se no aparecimento ou expansão de novas doenças. Deste modo, a
relação entre a saúde e a imigração ganha relevo nas preocupações das políticas implementadas
para responder à integração dos/as imigrantes nos países de acolhimento Objetivo: Analisar o
perfil de mobilidade dos pacientes atendidos nas unidades do Kennedy Community Health Center.
Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo, transversal, que
terá como área de pesquisa a região de Framinghan, Massachussetts, Estados Unidos. Os dados
epidemiológicos serão extraídos do banco de dados do Edward M. Kennedy Community Health
Center, localizado na cidade de Framinghan. O estudo será realizado conectando duas regiões:
Região Leste de Minas Gerais como ponto de partida dos emigrantes e os Estados Unidos como
ponto de chegada ou destino. Os sujeitos da pesquisa são os migrantes brasileiros, que residem
nos Estados Unidos há pelo menos um ano. Resultados: O tratamento dos dados permitirá traçar
um perfil epidemiológico de doenças infecto-contagiosas e crônicas entre imigrantes brasileiros
residentes na cidade de Framinghan e, a partir deste perfil, inferir sobre as ações dos serviços de
saúde, subsidiando a formulação de estratégias para o controle dessas doenças como problemas
de saúde pública. Conclusão: Compreender a real situação quanto à saúde do sujeito em sua
trajetória migratória uma questão relevante, pois indica mais uma das facetas desse intrincado
fenômeno que é a emigração internacional e seus impactos na origem e no destino.
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Importância da
interdisciplinaridade e
interprofissionalidade no
atendimento e cuidado à saúde da
pessoa idosa
Shirley de Jesus Vieira, Ana Flávia Gamarano Moreira, Carolyne Reduzina Queirós, Roberta Oliveira Caetano
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: pessoa idosa, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, saúde, atendimento
interdisciplinar, cuidado
Introdução: A interdisciplinaridade se refere a teorias voltadas a compreensão de fenômenos e a
interprofissionalidade,baseia-se na solução de problemas empíricos específicos, ambas estratégias utilizadas por profissionais de saúde de várias categorias, visam uma assistência à saúde de
caráter holístico e integral, com o processo de envelhecimento e os déficits na condição de saúde
de pessoas idosas, que por muitas vezes possuem múltiplas comorbidades, e necessitam de assistência clinica de profissionais de saúde de múltiplas áreas, se torna evidente a importância a
utilização de um trabalho profissional em equipe em prol da promoção de saúde e qualidade de
vida a esses pacientes. Objetivo: O objetivo é identificar a importância da interdisciplinaridade e
interprofissionalidade no atendimento e cuidado à saúde da pessoa idosa. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada na base de pesquisa do Google Acadêmico, SciELO e
PubMed, utilizando os descritores “interdisciplinaridade” “interprofissionalidade” “atendimento da
pessoa idosa” “cuidado ao idoso” “saúde do idoso” onde foram selecionados os artigos dos últimos
dez anos que abordavam a referida temática. Resultados: Por resultado, foi possível compreender que essas condutas profissionais são indispensáveis, ao manejo de cuidado a saúde do
idoso, realizadas de forma eficaz promovem melhoras de cunho biopsicossocial a esse público.
Conclusão: Sendo assim, é justificável concluir que, para execução de tais estratégias, existem
barreiras que precisam ser solucionadas, como a falta de conhecimento sobre tal assunto e o desmonte de hierarquias e receios de trabalho em equipe por meio dos profissionais, que acarretam
em atendimento e cuidado ao idoso complexos, contrário aos benefícios da interdisciplinaridade e
interprofissionalidade. Apoio: nenhum apoio financeiro
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Aplicação de biomarcadores
celulares como ferramentas para
diagnóstico para hanseníase
Victória Emanuele Gomes Silva, Ariany Paula de Oliveira, Lucia Alves de Oliveira Fraga, Pedro
Henrique Ferreira Marcal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: imunidade celular, hanseníase, diagnóstico
Introdução: A hanseníase é uma doença crônica causada pela Mycobacterium leprae, causa
danos à pele e aos nervos e pode levar a deficiência por toda vida, sendo um problema de saúde
pública. Assim, para evitar deformidades e deficiências o diagnóstico precoce se tornou essencial,
com ele é possível uma remissão completa dos sintomas iniciais, mas ainda existe dificuldade na
confirmação precoce. Objetivo: Analisar biomarcadores da imunidade celular como ferramentas
de diagnóstico da hanseníase. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada pela
plataforma PubMed, com descritores “diagnosis of cellular immunity” “leprosy”, nos anos de 2016 a
2021, dos 31 resultados encontrados, 7 correlacionaram com o tema. Resultados: A variabilidade
clínica da hanseníase depende do tropismo do microrganismo e da suscetibilidade do indivíduo. A
OMS definiu uma classificação para a hanseníase, sendo dividida em: indeterminada, paucibacilar
(PB) e multibacilar (MB). A resposta imune dos indivíduos pode ser instrumento complementar de
diagnóstico importantes, na forma PB há predomínio de células T CD4+ e citocinas Th1, como INF-γ, além de IL-2 e IL-7 e fator de necrose tumoral. Na forma clínica MB, a resposta é constituída
por células T CD8+, citocinas Th2 (IL-4 e IL-10) e produção do fator transformador de crescimento
β, que gera uma imunossupressão e aumento da proliferação bacteriana. Conclusão: O diagnóstico da hanseníase por meio de testes com base em imunidade celular ainda tem suas limitações.
Atualmente, a avaliação é realizada com base nas respostas imunes celular e humoral, assim há
um aumento na sensibilidade de detecção. Biomarcadores de resposta imune celular apresentam
grande potencial para diagnóstico/prognóstico da hanseníase, sendo necessários mais estudos
para utilização dos mesmos como ferramentas para esse fim. Apoio: Universidade Vale do Rio
Doce
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Geoprocessamento: importância
da ferramenta para controle de
doenças infectocontagiosas
Victória Emanuele Gomes Silva, Ariany Paula de Oliveira, Lucia Alves de Oliveira Fraga, Pedro
Henrique Ferreira Marcal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: geoprocessamento, doença infectocontagiosa, controle
Introdução: Geoprocessamento é uma ferramenta que mescla diferentes tecnologias de coleta de
dados geográficos e demográficos com objetivo de produzir informações referidas. Essa técnica
despertou interesse no setor da saúde coletiva, pois permite mapear doenças, avaliar os riscos e
planejar ações em saúde, o que permite melhorar o atendimento em áreas endêmicas. Objetivo:
Analisar a importância do geoprocessamento no controle de doenças infectocontagiosas. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, com pesquisa realizada pela base de dados Google
Scholar, Scielo e PubMed, com descritores geoprocessamento, geoprocessamento de doenças
infecciosas, importância do geoprocessamento e geoprocessing of leprosy. Resultados: Historicamente, o médico inglês John Snow foi pioneiro na utilização do geoprocessamento na saúde,
em 1854, ele conseguiu associar as infecções e óbitos por cólera na Inglaterra com a rede de
abastecimento de água através de um mapa. Atualmente essa ferramenta é digital, o que facilita
na compilação de dados e tem mostrado grande importância, principalmente para entender a distribuição espacial de doenças infectocontagiosas, como tuberculose, dengue e hanseníase, entre
outras. O notório interesse do Sistema Único de Saúde (SUS) no uso do geoprocessamento na
saúde vem pelo fato de conseguir monitorar indivíduos doentes, além de estabelecer uma lógica
de intervenção para cada região. Conclusão: As técnicas de geoprocessamento, portanto, permitiram uma visão mais ampla a respeito das doenças infectocontagiosas, podendo ser classificadas
em um contexto social, histórico, político, cultural e ambiental. Assim, permite um estudo de uma
área de abrangência pré-estabelecida, relacionando a transmissão e disseminação, além de poder
estabelecer ações de controle a essas doenças. Apoio: Universidade Vale do Rio Doce
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Biomarcadores imunológicos
e imunodiagnóstico aplicado à
hanseníase
Yasmin Luiza Peruzzo, Michele Helena da Silva, Sarah Kellen Pereira Prates, Pedro Henrique
Ferreira Marcal(Orientador), Lucia Alves de Oliveira Fraga (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: hanseníase, mycobacterium leprae, imunodiagnóstico, biomarcadores
Introdução: A hanseníase representa um sério problema de saúde pública no Brasil. A doença,
embora curável, carrega grande preconceito e estigma. O Brasil é o segundo país em número de
casos absolutos da hanseníase. A infecção é uma doença granulomatosa de evolução lenta e crônica, causada pelo bacilo intracelular Mycobacterium leprae e que possui formas clínicas variadas
dependendo da resposta imune do hospedeiro frente à bactéria. O diagnóstico precoce e o tratamento regular são fundamentais para reduzir fontes de transmissão e para prevenir formas graves
da doença. Objetivo: Avaliar parâmetros imunológicos com potencial aplicação para o diagnóstico
da hanseníase utilizando antígenos do Mycobacterium leprae. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico com delineamento transversal de natureza exploratória e analítica, que tem
como finalidade analisar as variações imunológicas e o comportamento /contribuição de diferentes
antígenos de Mycobacterium leprae no grupo de casos de hanseníase, contatos domiciliares dos
casos e população geral. Resultados: Erros no diagnóstico ou sub-diagnóstico podem acontecer pelas dificuldades em se fazer uma avaliação basicamente clínica e ainda pela escassez de
sintomas no início da doença. Contatos domiciliares de casos de hanseníase têm risco maior de
adoecimento. Recentemente demonstrou-se que os casos que foram diagnosticados no momento
do exame de contatos e que iniciaram imediatamente o tratamento, apresentaram menor chance
de complicações clínicas. Sendo o diagnóstico da doença essencialmente clínico, torna-se relevante a utilização de técnicas que permitam uma melhor avaliação do espectro clínico da doença.
Conclusão: Testes sorológicos e celulares podem ser utilizados como marcadores de infecção
subclínica, auxiliando na interrupção de transmissão.
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ST 19. Nutrição e os desafios
em nutrir: aspectos sociais,
tecnológicos e biológicos

Proponentes: Tatiana Calavorty Lanna Pascoal, Ana Clara de Alvarenga Morais

Ementa: A sociedade contemporânea demanda por uma nutrição adequada de modo a reduzir
as estatísticas de doenças causadas e/ou agravados pelos hábitos alimentares. Os avanços tecnológicos atuais permitem buscar soluções para atender tais especificidades, contando com alimentos e produtos alimentícios que possam nutrir e proteger a saúde dos indivíduos. No entanto,
desafios como o acesso, o custo, os aspectos culturais, o uso de tecnologias que visam manter
os alimentos disponíveis e simultaneamente nutritivos, sem prejuízos à composição nutricional e
consequentemente à saúde, trazem limitações vivenciadas atualmente pelos profissionais nutricionistas, a sociedade e a indústria alimentícia. Essa sessão temática tem como objetivo discutir
os desafios e trazer propostas para nutrir a população de maneira inovadora, viável, respeitando
os aspectos culturais, atendendo as demandas biológicas no tocante às necessidades específicas
para doenças e/ou períodos fisiológicos da vida e englobando as questões tecnológicas vivenciadas pela indústria.
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Nutrição e práticas integrativas
complementares na saúde
pública/coletiva
Ariana Nunes Belo da Silva, Maiara Pereira Meireles, Maria Gabriela Lopes Honorato, Carla Oliveira Marques, Tatiana Calavorty Lanna Pascoal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: nutrição, praticas integrativas e complementares em saúde, saúde
Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), são práticas de saúde, baseadas no modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo, que
buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da
saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras Objetivo: Realizar revisão sistemática da literatura sobre Nutrição e práticas integrativas complementares na saúde pública/coletiva. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica na base de dados online: Scielo e Lilacs. Trabalhos
publicados no período de 2012 a 2021. Resultados: As Práticas Integrativas e Complementares
em Saúde (PICS), foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). As práticas complementares
em Nutrição podem ser classificadas em duas categorias: os modelos alimentares, que incluem
aquelas vinculadas a práticas tradicionais ou derivadas de racionalidades médicas, entre elas a
alimentação ayurvédica e a dietoterapia na Medicina Tradicional Chinesa (MTC), e as correntes
alimentares, que formam tendências estruturadas de alimentação, contribuindo ainda para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional. A Nutrição Complementar Integrada (NCI) está em
crescimento e contribui para reavaliar o modelo dominante e a perspectiva energético-quantitativa
da Nutrição, que embasam a noção moderna do que é um alimento saudável. Possibilitando contato, estudo e compreensão de outras racionalidades médicas e correntes alimentares. Conclusão: O reconhecimento da NCI como campo de estudo de saberes e práticas pode vir a ser um
meio de organizar, estruturar e analisar este universo, ainda pouco valorizado no seu potencial de
contribuições à Nutrição, à Saúde Coletiva, à SAN e à educação em saúde.
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A distorção da imagem corporal
como fator causador de
doenças crônicas: uma revisão
sistemática
Cristina Pacheco Coelho, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Renata Bernardes Faria Campos, Leonardo Oliveira Leão e Silva (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: transtorno alimentar, imagem corporal, anorexia, bulimia
Introdução: A imagem corporal pode ser compreendida com o retrato mental do corpo. Ela é ativa
e individual. Os distúrbios alimentares causados pela inadequação da imagem corporal, acarretam
danos à saúde e com isso, o desenvolvimento de transtornos alimentares, tais como a anorexia e
a bulimia. A disseminação da cultura do corpo magro, influencia a se cultivar um padrão estético
a ser seguido pela sociedade, sobretudo na população de mulheres jovens Objetivo: Pesquisar a
produção bibliográfica nos últimos dez anos, que disserta sobre consequências na saúde humana,
causadas pela distorção da imagem corporal, assim como as principais patologias inseridas neste
contexto. Metodologia: Revisão bibliográfica sistemática realizada no portal de periódicos da Capes. Foram considerados artigos divulgados em português, revisados por pares e publicados entre
2011 e 2020 que continham os termos “imagem corporal” e “transtornos alimentares”. Resultados:
Foram encontrados 60 artigos, 30 destes, foram selecionados para a revisão sistemática e estes
foram filtrados os que eram revisados por pares. Os artigos abordavam assuntos como: distorção
da imagem corporal, transtornos alimentares, o culto ao corpo em busca da perfeição, a atividade
física, que também exerce influencia sobre a imagem corporal. Este sentimento de insatisfação
corporal é mais frequente no sexo feminino e está relacionada com o sobrepeso. Conclusão: As
publicações revelam, que as pessoas tem priorizado a imagem corporal e estão dispostas a todo
custo, a se encaixarem em um “padrão de beleza”. As consequências dessa obsessão, são os
danos irreversíveis acarretados a saúde física e mental. Este tema tem sido bastante discutido
atualmente, o que enriquece e valoriza a produção de uma revisão sistemática da literatura.
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Educação alimentar e nutricional
na garantia do direito humano á
alimentação adequada
Denise Martins Santos de Lima, Ladislaine Azevedo Marcos, Maria Gabriela Lopes Honorato, Júlia
Alves de Sousa, Eloisa Helena Medeiros Cunha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação alimentar e nutricional, direito humano á alimentação adequada, alimentação saudável
Introdução: O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) tem como objetivo principal garantir ao indivíduo, grupo ou comunidade, a segurança alimentar e nutricional. Dentro dessa política, tem-se a Educação Alimentar e Nutrição (EAN) que constitui importante instrumento para a
promoção de hábitos alimentares saudáveis. Objetivo: O presente trabalho buscou descrever as
ações de EAN realizadas pelo curso de nutrição no projeto de extensão CAIGE. Metodologia: As
atividades foram realizadas com 142 idosos no período de fevereiro a novembro de 2019, por alunas extensionistas do curso de Nutrição da Universidade Vale do Rio Doce em Governador Valadares/MG. As ações de EAN foram: oficinas, rodas de conversa, orientação e avaliação do estado
nutricional. Resultados: Através de relatos dos idosos nas rodas de conversa e oficinas sobre as
mudanças ocorridas com as ações do projeto, foram obtidos relatos dos mesmos indicando melhoria nos hábitos alimentares, com aumento no consumo de frutas, vegetais e cereais integrais,
diminuição da adição de sal, açúcar e óleo nas preparações. Além disso, as rodas de conversa
propiciaram um espaço de discussão e de troca de conhecimento importante para a promoção da
alimentação saudável. Conclusão: O projeto possibilitou autonomia e empoderamento dos idosos, utilizando a EAN como estratégia para constituir ações que busquem aumentar a qualidade
de vida e consequentemente garantir o DHAA. Contribuindo para a construção do conhecimento e
autonomia para que os idosos possam fazer escolhas alimentares saudáveis.
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Ações de educação nutricional
durante a pandemia COVID19:
relato dos trabalhos realizados
pela equipe de nutrição da SMED/
GAE de Governador Valadares
Giselly Fernandes Vieira Santos, Débora Regina Lacerda Agostinho, Ana Carolina Neves Ribeiro,
Marcélia Andrade da Silva
Palavras-chave: educação nutricional, pnae, alimentação escolar, pandemia, covid 19
Introdução: A escola apresenta-se como ambiente ideal para a promoção da Educação Alimentar
e Nutricional (EAN), por ser um espaço próprio para aquisição de conhecimentos e mudança de
comportamento. É na escola que os alunos passam a maior parte do dia e realizam as refeições,
ficando claro a importância de que o tema EAN esteja presente e o potencial de mudanças que
podem ser alcançadas. Especialmente na pandemia, com os alunos em casa devido a paralisação das aulas presenciais, é ainda mais necessário que a temática seja trabalhada, posto que
os alunos em casa resultam em mais tempo diante de equipamentos eletrônicos, comendo de
forma desatenta e aumentando o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Objetivo: O presente resumo dispõe sobre a importância da continuidade das ações de EAN durante
a pandemia COVID19 e os trabalhos desenvolvidos pela equipe de nutrição de Gov. Valadares.
Metodologia: Utilizou-se como metodologia o relato de experiência, sobre as ações de EAN realizadas durante o período de paralisação das aulas. Resultados: A solução encontrada pela equipe
de nutrição para manter o trabalho de EAN mesmo com as escolas fechadas foi a confecção de
e-books, enviados através de aplicativo de mensagens para os pais e alunos da rede municipal de
ensino. Estes abordaram assuntos como: receitas práticas e nutritivas para serem feitas em casa e
incorporadas à alimentação da família, orientações sobre cuidados higiênicos com a alimentação
em casa para prevenir a contaminação pelo coronavírus, cuidados nutricionais dos escolares com
necessidades alimentares específicas, orientações para a alimentação da educação infantil e os
cardápios praticados nas escolas. Conclusão: Assim, evidencia-se a importância de que as ações
de EAN cheguem aos alunos durante este período de isolamento social.
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Proposta de implantação
de atendimento nutricional
remoto para pacientes com
hanseníase em municípios de alta
endemicidade no leste de Minas
Hugo Deleon Ferraz de Castro, Tainara Soares dos Santos, Marcos Daniel Silva Pinheiro, Dirce
Ribeiro de Oliveira (Orientador), Lucia Alves de Oliveira Fraga (Coorientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: hanseníase, telenutrição, estado nutricional
Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível e de caráter crônico, causada
pelo agente etiológico Mycobacterium Leprae. A cidade de Governador Valadares e entorno pertencem a um dos grandes focos endêmicos da doença. É uma doença que pode acometer o estado nutricional devido ao tratamento medicamentoso e estudos realizados anteriormente demonstraram inadequações do consumo alimentar entre indivíduos com hanseníase. É vital que cada
paciente tenha acesso aos cuidados nutricionais como parte dos serviços primários de atenção à
saúde, mesmo que medidas de distanciamento social sejam adotadas. Objetivo: Utilizar estratégias para realizar atendimento nutricional remoto dos indivíduos com hanseníase. Metodologia:
O diagnóstico de hanseníase foi feito pelos médicos do Centro de Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais (CREDEN-PES). Serão aplicados de modo remoto o Recordatório
de 24 horas (R24h), o Questionário de Frequência Alimentar (QFA) e uma ferramenta para triagem
nutricional adaptada, em chamadas de voz ou de videoconferência. Resultados: Inicialmente foram analisados os prontuários de 207 pacientes atendidos no CREDEN-PES entre o período de
2017 a 2021 e verificado que 74 (35,7%) apresentam diagnóstico de hanseníase. Dentre estes,
56 possuem contato telefônico, o que será utilizado posteriormente para aplicação das ferramentas propostas no presente trabalho. Conclusão: Diante da pandemia da COVID-19, a aplicação
destas ferramentas no atendimento nutricional remoto será fundamental para assegurar a saúde
destes pacientes, sobretudo por pertencerem a um grupo de alto risco nutricional. Apoio: PROEX/
UFJF-GV
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Ebook como ferramenta de
educação nutricional do projeto
Saberes e Sabores
Isadora Gonçalves Costa, Carla Oliveira Marques, Izabela Ulhôa Netto de Miranda, Renata Rodrigues Lucas, Ana Clara de Alvarenga Morais (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação nutricional, alimentação saudável, higienização
Introdução: O Projeto de Extensão Oficina Saberes e Sabores, é um projeto do Curso de Nutrição
da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, que abrange o público infantil, pré-adolescente e
adolescente das escolas públicas e privadas do município de Governador Valadares e região. O
intuito do projeto é promover saúde aos escolares, através de informações e oficinas. No entanto,
o distanciamento social provocado pela pandemia da COVID-19 trouxe mudanças na execução do
projeto, sendo assim foi essencial manter/promover e estimular as práticas alimentares saudáveis
neste período para os escolares. Objetivo: Levar informações sobre a higienização das mãos e
dos alimentos, receitas de lanches nutritivos e saudáveis com o objetivo de serem desenvolvidos
em casa com a ajuda dos responsáveis. Metodologia: Foi desenvolvido um conteúdo digital em
forma de e-book composto por receitas práticas, baseadas no Guia Alimentar, para os alunos
das escolas públicas e privadas. O e-book foi divulgado em páginas eletrônicas das escolas que
participaram do projeto. Resultados: A Educação Alimentar e Nutricional é uma estratégia de
grande relevância, principalmente na infância onde a formação dos hábitos alimentares inicia-se.
Com isso, os programas de educação e saúde saudável trazem benefícios aos alunos na infância
e na adolescência. Desse modo, o e-book é uma importante ferramenta para promoção de uma
alimentação saudável. Trazendo informações tais como, técnicas de higienização das mãos e dos
alimentos, receitas práticas e saudáveis, estimulando os escolares a cozinhar, conhecer e experimentar novos alimentos. Conclusão: O e-book desenvolvido pelo projeto saberes e sabores é
uma ferramenta de educação nutricional, cumprindo o papel da extensão universitária.
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Visitas técnicas realizadas pelas
nutricionistas do quadro técnico
da rede municipal de Governador
Valadares em tempos de COVID
19 no ano de 2020
Laís Xible Leite, Lorena de Oliveira Valverde, Marcélia Andrade da Silva, Giselly Fernandes Vieira
Santos, Enara Cristina Silva Glória Roberto (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: nutricionista, covid19, alimentação escolar
Introdução: No Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é dever do nutricionista que
atua na alimentação escolar, a realização de visitas técnicas para garantir a segurança alimentar
e nutricional da comunidade escolar, principalmente nesses tempos de enfrentamento da pandemia da COVID 19, onde os cuidados higiênicos e sanitários devem ser redobrados. Objetivo: O
presente trabalho tem como objetivo relatar as visitas técnicas nas escolas municipais de Governador Valadares realizadas pelo quadro técnico de nutricionistas da rede municipal em tempos de
pandemia do COVID 19. Metodologia: As visitas foram realizadas baseadas nas orientações do
FNDE, onde cada nutricionista visitou as escolas municipais de suas respectivas rotas preestabelecidas, foram observadas condições higiênico sanitárias do local, disponibilização de pedal gel,
dispensadores de álcool em gel e de papel toalha e entre outros que compõem as adequações do
plano de contingência elaborado pela equipe técnica relacionado à volta às aulas e enfrentamento à COVID 19. Resultados: Foram realizadas, no ano de 2020, em média, 650 visitas técnicas.
Constatou-se que a grande maioria das escolas municipais estão se adequando, outras já se
encontram adequadas, às exigências solicitadas para segurança e prevenção ao COVID 19. Conclusão: Foi constatado que é de suma importância a realização de tais visitas, pois garante que
os cuidados higiênicos sanitários sejam implantados adequadamente, permitindo assim que haja
cumprimento do dever de garantir a segurança necessária para volta às aulas. Podendo, dessa
forma, prevenir o contágio do Corona Vírus e promover saúde no âmbito escolar.
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Atuação do Conselho de
Alimentação Escolar frente a
pandemia do coronavírus
Lorena de Oliveira Valverde, Laís Xible Leite, Giselly Fernandes Vieira Santos, Débora Regina
Lacerda Agostinho, Enara Cristina Silva Glória Roberto (Orientador)
Palavras-chave: conselho de alimentação escolar, coronavírus, alimentação escolar
Introdução: No Brasil, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nasceu como uma
política social de caráter centralizador até o início dos anos 1990, mas hoje se apresenta como uma
das políticas totalmente descentralizadas da esfera federal, cabendo aos estados e municípios de
forma autônoma conduzi-lo. O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) foi criado através da Lei
Federal 8913/94 que regulamentou a descentralização do PNAE, é um órgão colegiado de caráter
fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento. Durante o período de suspensão das
aulas em razão da pandemia do coronavírus foi autorizado através da Lei 13.987, de 07 de abril de
2020 a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas
públicas de educação básica, adquiridos com recursos do PNAE. Objetivo: Fazer o levantamento das orientações específicas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), a
serem seguidas pelo CAE, no período de Pandemia do Coronavírus. Metodologia: Busca no site
do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação sobre as orientações do FNDE ao Conselho de Alimentação Escolar em relação a pandemia do COVID 19, no ano de 2020. Resultados:
Foi publicado pelo FNDE uma cartilha e orientações específica e legislação pertinente ao período
de pandemia, dentre elas o acompanhamento da definição pelo nutricionista de quais alimentos
serão distribuídos, processo de compra e a entrega aos estudantes buscando manter os cuidados
com a etiqueta respiratória, higienização das mãos, distanciamento entre as pessoas no ato do
recebimento dos alimentos. Conclusão: Como controle social o CAE passa a exercer o papel de
multiplicador das novas regras e boas práticas de saúde, bem como acompanhar a situação de
segurança alimentar e nutricional.
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Relato de experiência:
atendimento nutricional
a usuários atendidos no
ambulatório de lesões
dermatológicas da Universiadade
Vale do Rio Doce (Univale)
durante a pandemia do COVID 19
Maiara Pereira Meireles, Caroline Souza Vieira Neves, Tatiana Calavorty Lanna Pascoal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: nutrição, lesões, atendimento, covid 19
Introdução: O ambulatório de lesões dermatológicas da Univale tem como objetivo oferecer atendimento preventivo e curativo aos portadores de lesões com a realização de atendimento interdisciplinar. O profissional nutricionista atua ofertando atendimento e acompanhamento nutricional no
nível ambulatorial, porém em decorrência do novo COVID-19 os atendimentos presenciais foram
suspensos. Objetivo: Realizar um relato de experiência sobre o atendimento clínico nutricional
a pacientes portadores de lesões que possuem comorbidades especificas, frente a pandemia do
COVID 19. Metodologia: Estudo descritivo, desenvolvido a partir de experiências vivenciadas por
alunas do curso de nutrição da Univale no ano de 2020. Resultados: A pandemia de COVID 19
trouxe vários desafios, entre eles a dificuldade em atender os pacientes que são beneficiados com
o atendimento nutricional presencial no ambulatório de lesões. A falta dos atendimentos presenciais proporcionou dificuldades em transmitir informações sobre a importância da nutrição para
cicatrização e saúde dos indivíduos. Com isso, foram criadas estratégias para os beneficiados pudessem ter acesso a informações e auxiliá-los mesmo de longe a ter uma alimentação adequada.
Os alunos extensionistas juntamente com a professora confeccionaram um e-book com receitas e
orientações nutricionais para auxiliar no tratamento de feridas. A criação do e-book proporcionou
aos beneficiados mais acesso a informações, e aos estudantes a oportunidade de aprender com
esse novo desafio. Conclusão: Diante da análise dos fatos, mesmo com as dificuldades enfrentadas durante a pandemia, a oferta de orientações através de um e-book virtual foi de grande valia
para os beneficiários e também para os estudantes, que adquiriram conhecimentos e uma experiência inovadora.
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Alimentação adequada e saudável
e o sistema alimentar socialmente
e ambientalmente sustentável
Makerla Vieira Caires Dos Santos, Livia Maria Rodrigues Fernandes, Sara Pereira do Vale, Enara
Cristina Silva Glória Roberto (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: alimentação adequada, Programa Nacional de Alimentação Escolar, sustentabilidade
Introdução: A produção e distribuição de alimentos podem promover justiça social e integridade
ambiental se considerar aspectos como técnicas empregadas para a conservação do solo, uso de
fertilizantes orgânicos, plantio de sementes convencionais, controle biológico de pragas e doenças,
biodiversidade, processamento dos alimentos entre outros. Objetivo: Abordar o tema alimentação
adequada e saudável o sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável com as disciplinas do primeiro período do curso de Nutrição Eixo II de Aprendizagem. Metodologia: Busca ativa, nos sites Scielo na Capes e google acadêmico, de artigos tendo como descritores alimentação
adequada, sustentabilidade e produção de alimentos. Resultados: O sistema alimentar pautado
na agricultura familiar busca a conservação dos recursos naturais renováveis e não renováveis e
pelo processamento mínimo dos alimentos além da distribuição em feiras e pequenos comerciantes. Através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) o percentual de no mínimo
30% (trinta por cento) dos recursos advindos do Governo Federal deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural
ou de suas organizações, favorecendo o desenvolvimento social e ambientalmente sustentável,
trazendograndes benefícios para a sociedade, através da oferta de alimentos que garantam uma
alimentação saudável e adequada. A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelo
Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma estratégia de sustentabilidade, promovendo a
cultura local, o desenvolvimento econômico e social. Conclusão: Orientações sobre a alimentação saudável devem considerar o sistema de produção e distribuição de alimentos. Para controle
e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e obesidade.
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Formação para Gestores,
Conselheiros do CAE e Auxiliares
de Serviço Público, no âmbito do
PNAE
Marcélia Andrade da Silva, Ana Carolina Neves Ribeiro, Lorena de Oliveira Valverde, Laís Xible
Leite
Palavras-chave: formação, alimentação escolar, PNAE
Introdução: Formações permanentes é uma das estratégias impostas pelo Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), e executadas pela equipe técnica de nutricionistas regentes do
programa. Tais formações são realizadas semestralmente, de forma on line ou presencial, com os
gestores escolares, conselheiros de Alimentação Escolar (CAE), e os auxiliares de serviço público
(ASPS). Objetivo: O presente trabalho vem demonstrar que através da educação continuada é
possível aprimorar os conhecimentos técnicos dos atores do PNAE e desenvolver ações efetivas
na rede municipal de ensino. Metodologia: Utilizou-se de leis e resoluções do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) e também de conteúdo elaborado pela equipe técnica de nutricionistas. Resultados: A resolução n º 465 de 23 de agosto de 2010 aborda que compete ao nutricionista, no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE), coordenar, supervisionar e executar
ações de educação permanente em alimentação e nutrição para a comunidade escolar. Dessa
forma, foram capacitadas durante o ano de 2020 465 pessoas, dentre elas os manipuladores de
alimentos, os gestores escolares e os conselheiros. Os temas abordados foram as Boas Práticas
de Manipulação de Alimentos, a disposição da Resolução nº 6, de 08 de maio de 2020 e o Plano
de Contingência da Alimentação Escolar para o retorno das aulas presenciais. As formações foram
ministradas de forma online através da Plataforma Digital Google Meet, ou presencial, obedecendo
os protocolos de segurança da COVID-19. Conclusão: Destaca- se que o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), visa através da educação permanente capacitar os atores da alimentação escolar para que a execução do programa seja feita de forma segura e efetiva, obedecendo
a legislação vigente.
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Impactos da covid-19 no direito à
alimentação
Maria da Penha Apolinário de Castro, Maria Antonia Dias Moreira Lopes, Hiago Ferreira da Vitoria
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: impacto, alimento, covid, direito à alimentação
Introdução: Em dezembro de 2019 foi identificado o início de uma pandemia mundial, responsável por uma síndrome respiratória aguda grave conhecida como Covid-19, que comprometeu a
segurança alimentar e nutricional (SAN) de populações que sofrem de fome crônica, aumentando
drasticamente a insegurança alimentar e nutricional (InSAN). Objetivo: O presente trabalho tem
como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema “Impactos da COVID 19 no direito
à Alimentação”. Metodologia: A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de artigos científicos publicados entre os anos de 2020 a 2021. Este trabalho foi realizado utilizando artigos e
textos disponíveis nas ferramentas de dados on-line: Google acadêmico, Scielo, Lilacs e biblioteca
virtual. Resultados: A pandemia afetou a oferta e demanda de alimentos, reduzindo o poder de
compra e a capacidade de produzir e distribuir alimentos. Nesse contexto, mais da metade dos
lares brasileiros conviveu com a insegurança alimentar e cerca de 19 milhões de pessoas passaram fome. A dieta da população sofreu mudanças, ocorrendo o aumento do consumo de alimentos
industrializados. Foram desenvolvidos planos emergenciais no contexto da transição epidemiológica e nutricional do governo no Brasil, sendo que, tais programas como o auxílio emergencial,
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
foram implementados para suprir as necessidades básicas da população. Conclusão: É necessário a adoção de medidas coordenadas para remediar a crise humanitária e alimentar, que ameaça
particularmente grupos em maior situação de vulnerabilidade. Deve-se implementar e fortalecer
as iniciativas voltadas à proteção social, assegurando o pleno acesso à alimentação saudável e
adequada.
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Direito humano à alimentação e
povos indígenas no Brasil
Marlice Maria Oliveira Pinho, Emanuelle Barbosa de Medeiros, Natalia Martins Mares Melo, Eloisa
Helena Medeiros Cunha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: povos indígenas, políticas públicas, direto humano á alimentação adequada
Introdução: O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) tem como objetivo principal garantir ao indivíduo, grupo ou comunidade, a alimentação adequada. No entanto, a efetivação desse direito para populações minoritárias, como as comunidades indígenas, ainda é um problema a
ser solucionado. Objetivo: Identificar na literatura políticas públicas que garantam o DHAA a população indígena. Metodologia: O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, tendo sido
realizadas buscas em diferentes plataformas de pesquisa, a citar, Scielo e Pub Med, utilizando os
seguintes descritores: “povos indígenas”, “alimentação”, “direito humano”. Resultados: A população indígena brasileira apresenta uma trajetória marcada por violações aos direitos humanos, que
apontam para uma realidade precária de pobreza extrema, inadequações alimentares que refletem em altos índices de desnutrição infantil, sobrepeso e obesidade entre adolescentes e adultos.
Além de patologias associadas à alimentação, como dislipidemias, diabetes mellitus e hipertensão
arterial. As Políticas públicas são de fundamental importância, promovendo e protegendo os direitos desses indivíduos, incluindo alimentação adequada, que não se limita apenas ao suprimento
das necessidades energéticas, mas engloba diversas dimensões como: diversidade, adequação
nutricional, valorização cultural, qualidade sanitária e química dos alimentos, acesso à informação,
disponibilidade de recursos naturais. Conclusão: O acesso a alimentos de qualidade, em quantidades suficientes e adequadas à cultura alimentar ainda é um obstáculo a ser ultrapassado por
essa população. Nesse sentido, estratégias de reestruturação do sistema de saúde destinado aos
povos indígenas, devem ser priorizadas a fim de que possam vir a promover o DHAA.
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Alergias e intolerâncias
alimentares e os desafios
nutricionais
Renata Rodrigues Lucas, Izabela Ulhôa Netto de Miranda, Maiara Pereira Meireles, Tatiana Calavorty Lanna Pascoal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: intolerâncias alimentares, alergias alimentares, carências nutricionais, alimentação, necessidade nutricional
Introdução: A alimentação é muito importante para suprir as necessidades nutricionais e para
manutenção da saúde dos indivíduos. Porém alguns alimentos causam reações adversas em
pessoas com sensibilidade levando às alergias ou intolerâncias alimentares. Objetivo: O presente
estudo teve por objetivo investigar os desafios nutricionais nas alergias e intolerâncias alimentares. Metodologia: Foram utilizadas pesquisas em artigos publicados nos anos de 2015 a 2019
nas bases de dados: Scielo e PubMed. Observou-se a importância de substituições alimentares
na prevenção de deficiências nutricionais, causadas pela retirada dos alimentos alergênicos. Resultados: Alergia e intolerância são reações adversas à ingestão de alguns alimentos ou aditivos
alimentares, os sintomas incluem manifestações gastrointestinais, cutâneas e sistêmicas. O leite
de vaca, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixe e frutos do mar, é um grupo de alimentos
que causa mais de 90% dos casos. A exclusão do alimento evita tais sintomas. A intolerância a
alimentos pode ser total ou parcial, dependendo da quantidade e da combinação de alimentos
ingeridos, pois associa-se tanto a fatores individuais, quanto ao equilíbrio da microbiota intestinal.
A dieta de exclusão deve ser baseada no diagnóstico correto pois, pode ocasionar carências nutricionais, especialmente crianças em fase de amamentação, onde a eliminação do leite favorece
o déficit energético-proteico, de cálcio e de vitamina D, afetando o desenvolvimento infantil. Conclusão: Indivíduos com alergia ou intolerância alimentar podem ter uma vida normal, seguindo as
orientações dadas pelo médico/nutricionista e fazendo as substituições alimentares adequadas,
balanceando os nutrientes essenciais, auxiliando para uma melhor qualidade de vida e saúde.
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A alimentação escolar como
garantia do DHAA e estratégia de
prevenção de doenças crônicas
Skarllet Andréa Coelho Valério, Renata Rodrigues Lucas, Laidesene Boechat Coelho, Izabela
Ulhôa Netto de Miranda, Barbara Nery Enes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada, alimentação escolar, doenças crônicas não transmissíveis
Introdução: O Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) traz em seu conceito o direito
ao acesso a uma alimentação nutritiva e a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) o acesso ao
alimento, respeito a cultura, relevância das condições socioeconômicas e políticas públicas da
sociedade. Para promoção do DHAA e a SAN dos estudantes da rede pública de ensino, o PNAE
Programa Nacional de Alimentação Escolar é a principal estratégia. Objetivo: O presente estudo
teve por objetivo relacionar a merenda escolar como garantia do DHAA e estratégias de prevenção
das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Metodologia: Foram pesquisados artigos dos
anos de 2013 a 2020 nas bases de dados: Sielo e Lilacs. Resultados: O progressivo número de
casos de DCNT está associado à violação dos DHAA e a SAN. A incorporação do conceito deles
nas estratégias de desenvolvimento social é um caminho eficaz para reverter essa situação, por
meio da educação alimentar e nutricional (EAN) e o acesso ao alimento. As transformações dos
hábitos alimentares se iniciam na infância, sendo importante a estimular uma alimentação mais
equilibrada, dentro de casa, e nas escolas. Em 1954 nasceu com o estabelecimento da Campanha
da Merenda Escolar (CME), a primeira iniciativa da alimentação escolar dando origem ao PNAE,
promovendo alimentação escolar e ações de EAN a estudantes de todas as etapas da educação
básica pública. Conclusão: Relatórios de entidades de proteção do DHAA revelam obstáculos
que dificultam sua concretização em entidades executoras do PNAE. No Brasil, as políticas públicas em alimentação e nutrição, instituiu ações educativas para a promoção da saúde. O PNAE tem
a EAN como um programa assistencialista e promotor do direito humano à alimentação adequada
para crianças e adolescentes.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

359

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Erva-mate e alecrim como
potenciais antioxidantes e
antimicrobianos em alimentos
Yasmim Gonçalves Lacerda, Jussani da Silva Paulino, Valéria Quintana Cavicchioli (Orientador),
Bruno Cesar Correa Salles (Coorientador)
Palavras-chave: antioxidantes, antimicrobianos, compostos bioativos
Introdução: Devido ao teor de compostos bioativos presentes na composição de erva-mate (Ilex
paraguariensis) e alecrim (Rosmarinus officinalis), estudos têm demonstrado que seus extratos
podem conter processos de oxidação e desenvolvimento microbiano em alimentos. Objetivo: Objetivou-se avaliar o potencial de extratos naturais de I. paraguariensis e R. officinallis in vitro, como
agentes antioxidantes e antimicrobianos contra patógenos de interesse em alimentos. Metodologia: Foram realizadas análises de quantificação de compostos fenólicos totais, quantificação
de flavonoides e determinação da capacidade sequestrante de radicais, para determinação da
atividade antioxidante e a avaliação antimicrobiana da concentração inibitória mínima (CIM) foi
realizada por meio do método de difusão em ágar por disco e poço, com suspensões de cultura de
Salmonella enteritidis ATCC 14028, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC
25922 e Bacillus cereus ATCC 11778. Resultados: Os extratos de I. paraguariensis e R. officinallis
apresentaram em teor de compostos fenólicos 100,97mg equivalentes EAG/g1 e 47,42mg EAG/
g1, respectivamente, enquanto o teor de compostos flavonoides foi de 0,8610 mg EQ/g2 e 0,3819
mg EQ/g2, e potencial sequestrante de radicais livres de 3,79 CI50 e 10,80 CI50, respectivamente.
Observou-se um potencial antioxidante superior de I. paraguariensis, em relação a R. officinallis.
Quanto à atividade antimicrobiana, os extratos de R. officinalis e I. paraguariensis foram capazes
de inibir S. aureus e B. cereus, quando utilizados em concentrações variando de 25 a 200 mg. mL.
Conclusão: Os resultados sugerem que os extratos analisados podem ser promissores quanto ao
uso como antioxidantes e como antimicrobianos em alimentos.
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ST 20. Segurança Pública e
Território

Proponentes: Mauro Augusto dos Santos, Wagner Fabiano Dos Santos, Tiago Farias Braga
Ementa: No Brasil, o aumento da criminalidade verificado nas últimas décadas tem levado a população a experimentar também um aumento da sensação de insegurança. Com isso, a questão
da segurança pública tem sido um tema central na agenda política brasileira, tendo em vista que
os já muitos altos índices de criminalidade ainda assim apresentam uma tendência para o crescimento. Nesta sessão temática pretende-se discutir a questão da segurança púbica com ênfase em
políticas públicas de prevenção da criminalidade e de combate ao tráfico de drogas, populações
vulneráveis a violência, a juventude enquanto vítima e autora da violência, políticas públicas de
combate de drogas, e violência contra a mulher.
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A tipificação simbólica do crime
de feminicídio no Brasil
Denis Aurélio Lopes Ferreira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direito, feminicídio, leis simbólicas
Introdução: O feminicídio pode ser concebido como a condição fatal que culmina no mais alto
grau de violência contra a mulher, inserida no quadro social de ampla desigualdade e por tradições culturais, políticas, econômicas e históricas discriminatórias. O diagnóstico dos índices de
violência doméstica evidencia altos graus de assassinato ou até mesmo tentativas brutais contra
este gênero (mulheres). Objetivo: Identificar os problemas relacionados ao crime de feminicídio
e sua relação com o Direito Penal Simbólico. Metodologia: Utilizou-se a pesquisa bibliográfica,
por intermédio da consulta de obras de Direito Penal, jurisprudências, periódicos jurídicos e sítios
eletrônicos. Resultados: O feminicídio caracteriza-se pelo ódio extremo contra o gênero feminino,
cujo conceito imergiu na década de setenta através da visibilidade manifestada pelas mortes de
muitas mulheres. Porém, a partir dos tempos modernos, é que o conceito foi adquirindo notoriedade, principalmente entre as ativistas, os pesquisadores e organismos internacionais. Desta forma,
se a lei penal assume uma função meramente simbólica, sem apaziguar ou surtir os efeitos mínimos necessários, tampouco afetará a realidade. Como resultado do ideal punitivo, o Brasil segue a
tendência de vários outros países que utilizam a função simbólica e promocional do Direito Penal,
com o intuito de criar tipos penais, incrementando diversas flexibilizações e garantias processuais.
Conclusão: Diante de tal cenário, incentiva-se a necessidade de maior intervencionismo do poder estatal, seja por métodos de controle racionalista penal ou meios alternativos de resolução de
conflitos para sufocar os riscos inerentes as quais as mulheres estão sujeitas.
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ST 21. A saúde em pauta:
discussões teóricas e práticas em
seus diversos níveis de atenção

Proponentes: Elizabete Maria de Assis Godinho, Monica Valadares Martins, Ana Paula Almeida
Neder Issa Campanha, Ana Maria de Souza Germano
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 epidemiológicos, administrativos, humanísticos, sociais, culturais,
econômicos e educacionais que transitam nos diversos níveis de atenção: primário, secundário
e terciário. Esta 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, de extensão e de envolvimento com a comunidade.
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Desafios no enfrentamento do
luto durante a pandemia
Adrianne Modesto Moreira, Ingredy Silva Dourado, Danilo Viana de Souza, Thailine Karen dos
Santos Andrade
Palavras-chave: processo de luto na pandemia, luto e covid-19, funerais no contexto pandêmico
Introdução: O luto é um processo natural que ocorre devido a passagem entre a vida e a morte,
se diferindo de acordo com cada cultura, religião e tradição. Com o início da pandemia do COVID-19, tais ritos de passagem foram totalmente modificados, alterando o modo como os entes
se despedem daqueles que faleceram, ocasionando impactos para a saúde mental dos amigos e
familiares. Objetivo: Este estudo tem como objetivo evidenciar a importância de métodos alternativos para a realização do processo de luto no momento pandêmico. Metodologia: Trata-se de
uma revisão bibliográfica utilizando os descritores: processo de luto na pandemia, luto e covid-19 e
funerais no contexto pandêmico, através de consultas de materiais científicos nas bases de dados:
Scielo, Fiocruz e Conselho Federal de Psicologia. Resultados: Diante das condições impostas
pela pandemia, as orientações e recomendações para os rituais de despedidas sofreram diversas
modificações, como: limite máximo de pessoas, duração de tempo, caixão lacrado, ausência de
velório, protocolos sanitários rigorosos, entre outros fatores que impossibilitam uma despedida reconfortante e com todos os aparatos necessários e esperados, ocasionando sentimento de culpa,
choque, raiva e negação. Além disso, o luto complicado e prolongado, e a dificuldade para retomada de rotina são consequências relatadas por muitos familiares e amigos que perderam alguém
durante a pandemia do COVID-19. Conclusão: Portanto, é necessário reconhecer a importância
do processo natural do luto, e criar estratégias de suporte e apoio emocional no momento atual
da pandemia, visto que o novo cenário tem influenciado diversos desafios no que se refere aos
cuidados da saúde mental, a fim de que os enlutados consigam superar a perda e ressignifique a
dor que estão sentindo para uma retomada de rotina. Apoio: FACITE
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Ansiedade em estudantes
universitários
Adrianne Modesto Moreira
Palavras-chave: ansiedade em universitários, ansiedade, graduação
Introdução: Nas relações e vivências humanas é comum que os indivíduos experienciem as mais
variadas sensações de prazer e desconforto, porém os sintomas da ansiedade causam sofrimento
e prejuízos significativos para as pessoas. No espaço acadêmico, em que as relações ganham
novas nuances e o processo de formação requer novas competências e atribuições, a ansiedade
pode apresentar-se de maneira mais acentuada, configurando-se como algo natural ou patológico. Objetivo: Por isso, o objetivo desse estudo é compreender a manifestação da ansiedade em
estudantes universitários. Metodologia: Tratou-se de um estudo bibliográfico, sendo realizadas
buscas de materiais da literatura nacional, nas bases de dados: Scielo, Pepsic, Lilacs, através das
seguintes palavras-chaves: Ansiedade em universitários. Ansiedade e graduação. Resultados:
Com isso, tornou-se possível constatar que acadêmicos possuem níveis mais elevados de ansiedade e depressão, assim como estão mais propensos a quadros posteriores, resultantes dessas
patologias. As condições de saúde mental destes estudantes, estão intrinsicamente relacionadas
ao processo de ensino aprendizagem (como: a agenda de atividades que deve ser cumprida),
criando, portanto, um ciclo de retroalimentação. Situações externas de magnitude considerável,
podem implicar também num aumento das cargas estressoras e do aparecimento ou agravamento de depressão e ansiedade. Conclusão: Por fim, é importante construir métodos que permitam
analisar de forma consistente os aspectos preponderantemente expressos como fundamentais no
entendimento e controle da ansiedade no meio acadêmico, assim como, a construção de ferramentas de inquérito específicas para essa população, proporcionando a aplicabilidade de técnicas
e estratégias de prevenção ao desenvolvimento de ansiedade nesse público. Apoio: FACITE

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

365

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Análise quantitativa da produção
científica mundial acerca de
parasitoses em crianças
Alexandre Wallace Dias Cozer, Thalisson Artur Ribeiro Gomides (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: produção científica, doenças parasitárias, crianças
Introdução: As doenças parasitárias são infecções causadas por helmintos e protozoários que
podem levar a quadros clínicos diversos em humanos. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas
estejam infectadas pelo mundo e as crianças se destacam como grupo com maior susceptibilidade, devido às inadequadas práticas de higiene pessoal e cuidado com a saúde. Nas suas formas
mais graves, essas doenças geram gastos elevados ao Estado, especialmente com assistência
médico-hospitalar. Sendo assim, torna-se importante identificar a realidade atual sobre a produção
científica com relação ao tema. Objetivo: Caracterizar quantitativa e qualitativamente a produção
científica mundial sobre parasitoses em crianças. Metodologia: Estudo bibliométrico a partir dos
descritores “Doenças parasitárias” e “crianças” na base de dados Scopus, procurando títulos acadêmicos de qualidade, anais de conferências, publicações, livros e patentes. Resultados: Identificou-se cerca de 3870 produções sobre parasitoses em crianças entre os anos de 2006 a 2020.
No período estudado, 149 países contribuíram com a produção científica sobre o tema, sendo os
Estados Unidos o país com maior produção (719 obras), seguido da Inglaterra (346 obras) e Brasil
(300 obras). Dentre as parasitoses, a esquistossomose foi abordada em 2317 artigos, sendo a
doença mais pesquisada em crianças. Com relação às revistas científicas, o jornal Acta tropica se
destacou com o maior número de publicação (147 obras), seguido da Plos Neglected Tropical Diseases (137 obras). Conclusão: Apesar do crescimento da produção científica sobre parasitoses,
elas ainda permanecem negligenciadas por boa parte da população, quando comparadas a outras
doenças. Desse modo, torna-se essencial ampliar a produção científica para melhor a compreensão e intervenções com relação às doenças parasitárias em crianças
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Implementação da Comissão de
Cuidados com a Pele no Hospital
Unimed de Governador Valadares:
relato de experiência
Ana Carolina Pitanga dos Santos, Ana Jéssica Santos Cabral, Elia Toledo Pitanga dos Santos
(Orientador), Elaine Toledo Pitanga Fernandes (Coorientador)
Palavras-chave: prevenção de doenças, lesão por pressão, segurança do paciente
Introdução: A Comissão de Cuidados com a Pele (CCP) tem como foco a segurança do paciente,
além de atuar na prevenção da lesão por pressão (LPP), patologia que impacta tanto o paciente
quanto a instituição, pois pode elevar o tempo de internação. Assim, essa comissão atua identificando precocemente o paciente com risco de desenvolver lesão aplicando estratégias para prevenção, realizando indicadores, implantando planos de ações, capacitando à equipe hospitalar,
além de tratar pacientes com lesões existentes. Objetivo: Descrever o processo de implantação
da CCP no Hospital Unimed de Governador Valadares e as melhorias alcançadas. Metodologia:
Pesquisa descritiva e documental, do tipo relato de experiência sobre a CCP e suas ações no
período de abril de 2019 a dezembro de 2020, no Hospital Unimed de Governador Valadares.
Resultados: A CCP surgiu em 2019 com o objetivo de padronizar o atendimento a pacientes com
risco de LPP, como também, o fluxo de tratamento das lesões. Em agosto de 2020 a equipe foi
reestruturada, contando com uma médica especialista vascular e três enfermeiras. Nesse período, os indicadores do sistema de gestão apresentaram uma redução de 30% na incidência de
LPP, melhoria no acompanhamento dos pacientes que desenvolveram lesões e redução do tempo
de cicatrização. No entanto, a principal dificuldade encontrada pela CCP foi à adesão da equipe
multidisciplinar e a pandemia de COVID-19. Conclusão: Com a implantação da CCP, suas ações
preventivas e intervenções reabilitadoras, percebe-se que o acompanhamento dos pacientes foi
mediado junto à equipe multidisciplinar hospitalar e houve melhoria geral dos indicadores relacionados às internações e aos desdobramentos das LPP. Representa assim uma experiência inovadora e exitosa no cuidado aos pacientes hospitalizados, ainda que em processo de consolidação.
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Assinatura de Biomarcadores/
Citocinas para auxiliar no
prognóstico de contatos
assintomáticos de pacientes com
hanseníase
Ana Clara Siman Andrade, Pedro Henrique Ferreira Marcal, Dirce Ribeiro de Oliveira, Eloisa Helena Medeiros Cunha, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)
Palavras-chave: hanseníase, monitoramento de contatos, biomarcadores imunológicos/citocinas
Introdução: A hanseníase, doença infectocontagiosa, de evolução lenta, é causada pelo M. leprae. O número anual de novos casos foi estável na última década, indicando que, apesar da
disponibilidade de tratamento por multifármaco a transmissão é contínua. Os contatos de pacientes MB apresentam um risco 5-10 vezes maior de desenvolver a doença do que a população em
geral. Objetivo: Estabelecer uma nova assinatura de biomarcadores/citocinas, que possa auxiliar
no prognóstico de contatos assintomáticos com infecção subclínica. Metodologia: Análise de 66
indivíduos residentes em Gov. Valadares e entorno. Para os ensaios imunológicos selecionou-se
37 participantes, contatos de paciente paucibacilar (CPB) e multibacilar (CMB). Foram avaliadas
as citocinas (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ e IL-17) pelo método CBA em sobrenadante de
cultura de PBMC controle (CC) e estimulada (ML) in vitro. Resultados: Houve diferença estatística
nos níveis de IL-17 e IFN-γ ao comparar os CPB e CMB, sugerindo um perfil mais inflamatório nos
CMB. Na cultura ML, os CPB exibiram alta produção de IL-2 e IL-10 e os CMB de IL-2, IFNγ, TNF-α
e IL-6. Analisando o diagrama de Venn, com os dados da CC, as citocinas seletivas nos CPB foram
IL-6 e IL-2 e nos CMB foram TNF-α, IL-10 e IL-17, enquanto que IFN-γ foi comum aos grupos. Na
ML, a IL-10 foi seletiva nos CPB e IFN-γ, TNF-α e IL-6 seletivas nos CMB, a IL-2, foi identificada
em ambos. No perfil inflamatório, o grupo não inflamado foi constituído de 30% de CPB e 70% de
CMB, e o grupo inflamado de 20% CPB e 80% CMB. Conclusão: A vigilância epidemiológica dos
contatos é uma das alternativas mais eficientes no controle da hanseníase. A assinatura de marcadores imunológicos torna-se uma ferramenta acessível para identificação de infecção subclínica
e prognóstico. Apoio: UFJF/GV/PROEX/PROPP.
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Reflexos da pandemia do covid-19
na saúde mental da população
Anna Luiza Ferraz Valente, Ana Clara Novais Viana, Luís Gustavo de Freitas Fonseca
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pandemia, saúde mental, covid-19
Introdução: Em 2019, o novo coronavírus iniciou o que hoje conhecemos como a maior pandemia
dos tempos modernos. Notou-se uma mobilização da comunidade científica para estudar a epidemiologia da doença e conter seus avanços, mas em contrapartida, percebeu-se um atraso para
criação de medidas na abordagem da saúde mental da população, apesar das inúmeras consequências desse vírus repercutirem, inclusive, no equilíbrio psíquico. Objetivo: Buscar, dentre artigos
publicados, quais os principais fatores desencadeantes do impacto da Covid-19 na saúde mental e
quais sintomas psicológicos foram mais observados. Metodologia: Revisão bibliográfica feita em
maio de 2021, usando a base de dados Pubmed, com os descritores “pandemic” “mental health”
e “covid-19”, filtrando textos publicados entre 2019 a 2021, na língua inglesa ou portuguesa. Encontrou-se 175 resultados, utilizando 13 deles. Resultados: Estudos apontaram para um impacto
na saúde mental da população devido às medidas extremamente necessárias de distanciamento
e isolamento social adotadas. O medo, ansiedade, depressão, insônia, estresse e transtornos alimentares, foram relatados como consequência da pandemia em diversos artigos. Dentre os resultados de um estudo brasileiro realizado em 2020, os fatores causais de efeitos psicológicos mais
prevalentes são a baixa renda, menores níveis educacionais e a maior duração do distanciamento
social. Conclusão: Tais resultados mostram que os impactos mentais da pandemia precisam ser
vistos como um problema de saúde pública, principalmente nas populações socioeconomicamente
vulneráveis. Faz-se necessário entender os abalos psicológicos gerados, para que sirva de base
para possíveis medidas preventivas e terapêuticas, de forma a utilizar dessa experiência negativa
como lição valiosa em possíveis futuras pandemias.
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Aspectos epidemiológicos da
hanseníase em um estado do
nordeste brasileiro
Annarelly Morais Mendes, Bianca Barroso de Sousa, Janine de Araujo Ferro, Keuri Silva Rodrigues, Robson Pereira Assunção
Palavras-chave: hanseníase, epidemiologia, saúde pública
Introdução: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, endêmica, de notificação
compulsória, negligenciada e considerada um sério problema de saúde pública. O agente etiológico da Hanseníase é o Mycobacterium leprae, conhecido como bacilo de Hansen. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos casos notificados da Hanseníase no estado do Maranhão, no
período de 2010 a 2019. Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico, de caráter descritivo, com
uma abordagem quantitativa, cujos dados foram extraídos do Sistema de Informações de Agravos
de Notificação (SINAN), disponibilizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS). Resultados: Entre os anos de 2010 e 2019, foram notificados 21.088 casos
de Hanseníase. O maior número de notificação da doença foi no ano de 2015, com 4.474 (21,2%)
casos. Observou-se que 12.345 (58,5%) dos casos eram indivíduos do sexo masculino, 6.700
(31,8%) se apresentam na faixa etária de 40-59 anos, 14.354 (68%) se autodeclararam pardos, e
com a escolaridade, entre 1º a 4º série incompleta do ensino fundamental com 4.556 (21,6%), das
notificações. Relacionada as formas clinicas, a Dimorfa esteve presente em 11.857 (56,2%) dos
indivíduos. Quanto ao modo de entrada em 16.593 (78,7%) eram casos novos. Acerca da classificação operacional do diagnóstico, 16961 (80,4%) eram multibacilar. Diante da incapacidade de
cura, 8.115 (38,5%) estavam em branco, a maioria dos indivíduos evoluíram para cura, 15.228
(72,3%). Conclusão: A Hanseníase perdura como um sério problema de saúde pública no Brasil
e está presente em condições de vulnerabilidade, além de contribuir para a perpetuação da desigualdade social. Neste interim, medidas para prevenção, maior acesso aos serviços de saúde,
rastreio e tratamento devem ser implementadas, visando a redução dos casos desta doença.
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Sífilis congênita: qualidade da
assistência pré-natal
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, cuidado pré-natal, qualidade da assistência à saúde
Introdução: A sífilis gestacional consiste num fator de risco para morbimortalidade materna e fetal, devido a transmissão vertical, da mãe para o feto por via transplacentária. Assim, o pré-natal é
o único momento plausível para identificação e redução dos riscos, atentando a triagem sorológica
e o tratamento adequado das gestantes e parceiros. Objetivo: Analisar a qualidade da assistência
pré-natal prestada às gestantes com sífilis. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica, com
análise de artigos indexados nas bases de dados BVS, Google Acadêmico, SciELO e Periódicos
CAPES. Descritores utilizados para a pesquisa: sífilis, sífilis congênita, cuidado pré-natal, qualidade da assistência à saúde. Seguindo os critérios de inclusão/exclusão, os artigos deveriam estar
disponíveis na base de dados indicadas, na íntegra, na língua portuguesa e publicados entre 2010
e 2020. Resultados: Foram encontrados 18 artigos relacionados aos descritores citados, sendo
que 14 atendiam aos critérios de inclusão. As principais falhas observadas durante a assistência
pré-natal em gestantes com sífilis estão ligadas à falta de atualização dos profissionais de saúde
no manejo das Infecções Sexualmente Transmissíveis, falha na busca ativa, diagnóstico tardio,
falta de exames sorológicos das gestantes, falta de penicilina para tratamento, falta de adesão ao
tratamento pela gestante e parceiro, falha no monitoramento pós-tratamento de sífilis na gestante
(VDRL de controle), falha na educação em saúde, entre outros fatores. Conclusão: As falhas na
assistência pré-natal comprometem a efetividade do tratamento da sífilis durante a gestação podendo ocasionar problemas mais sérios como a sífilis congênita. Desse modo, faz-se necessário
implementar estratégias que visem a organização do serviço de saúde.
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A relação da sífilis congênita e
o tratamento adequado da sífilis
gestacional
Beatriz Alves de Pinho Bicalho, Leonardo Oliveira Leão e Silva, Marileny Boechat Frauches, Valeria de Oliveira Ambrosio (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sífilis, sífilis congênita, falha de tratamento, cuidado pré-natal
Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica causada pela bactéria Treponema pallidum, com transmissão sexual e vertical. Nas gestantes, quando a sífilis não é tratada ou o esquema de tratamento é realizado de forma inadequada, a infecção é transmitida por via transplacentária ao concepto, ocasionando a sífilis congênita. Objetivo: Relacionar a falha no tratamento
de gestantes com sífilis à ocorrência de sífilis congênita. Metodologia: Trata-se de um estudo de
revisão bibliográfica de artigos indexados na base de dados da BVS, Google Acadêmico, SciELO
e Periódicos CAPES. Os descritores utilizados para a pesquisa foram: sífilis, sífilis congênita, falha
de tratamento, cuidado pré-natal. Seguindo os critérios de inclusão/exclusão, os artigos deveriam
estar disponíveis na base de dados indicada acima, na íntegra, na língua portuguesa, publicados
entre 2014 e 2020. Resultados: Foram encontrados 19 artigos relacionados aos descritores citados, sendo que 11 atendiam aos critérios de inclusão. Desses, 10 demonstraram que a realização
do tratamento das gestantes aconteceu de forma inadequada e apenas um apresentou tratamento
adequado. Evidenciou-se que houve maior incidência na inadequação do tratamento das gestantes, desse modo, podendo acarretar desfechos adversos ao concepto como abortamento, prematuridade, óbito e sífilis congênita. Conclusão: Diante do cenário encontrado, acredita-se que deve
ser feita uma atualização dos profissionais de saúde, visando aprimorar os conhecimentos acerca
do assunto, manejo adequado do esquema de tratamento da sífilis e busca ativa que, consequentemente, irá melhorar a assistência e prevenir casos de sífilis congênita.
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Importância do uso de causas
múltiplas de morte para
avaliação de óbitos por abuso de
substâncias psicoativas
Bruna Teixeira de Oliveira, Suely Maria Rodrigues, Leonardo Oliveira Leão e Silva, Elaine Toledo
Pitanga Fernandes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: multiple causes, death, mental disorder
Introdução: A análise de mortalidade sob o enfoque das causas múltiplas de morte (CMM) permite a identificação da situação de saúde com maior precisão, pois utiliza todos os diagnósticos
presentes nas declarações de óbito. Dessa forma, em uma situação de óbito por causa externa
(acidente automobilístico), é possível avaliar a presença do uso de substâncias psicoativas (SPA).
Objetivo: Identificar na literatura os determinantes que demonstram a importância da avaliação
segundo CMM para aperfeiçoamento dos indicadores sobre mortalidade por SPA. Metodologia:
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada entre abril e maio de 2021, utilizando-se os descritores “multiple causes”, “death”, “mental disorder” na plataforma de busca PubMed.
Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: publicação na língua inglesa, texto completo
disponível, período entre 2012 e 2021. Resultados: Foram encontrados 30 estudos, após avaliação dos critérios de inclusão utilizou-se de 7 estudos para construção da revisão. Observou-se
que a identificação do uso de SPA, com uso de testes específicos, principalmente em acidentes
automobilísticos, ocorre após a inclusão da causa de morte como causa externa. Tais registros,
como demonstrado pela literatura, após avaliação por CMM, mostraram um aumento nos indicadores de mortalidade por SPA, tanto em homens quanto em mulheres. Conclusão: O estudo por
CMM demonstra ser uma ferramenta relevante para formulação de políticas públicas direcionadas
ao uso de SPA, bem como para subsidiar melhorias nos serviços ofertados a essa população. Ou
seja, melhores indicadores são importantes para a administração nacional de saúde, permite comparações internacionais e políticas de prevenção melhor direcionadas.
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Causas múltiplas de morte e
mortalidade por uso abusivo de
álcool e outras drogas: estratégia
de resgate de óbitos
Bruna Teixeira de Oliveira, Suely Maria Rodrigues, Leonardo Oliveira Leão e Silva, Elaine Toledo
Pitanga Fernandes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: causas múltiplas de morte, uso e abuso de álcool e outras drogas, coeficiente de
mortalidade específico
Introdução: É indiscutível que a prevalência dos óbitos associados o Uso e Abuso de Álcool e
outras Drogas (UAAD) se expandiu. Como tradição, para cálculo dos indicadores de mortalidade
é utilizado da declaração de óbito (DO) apenas as causas básicas de óbito. No entanto, o UAAD
não é selecionado como causa básica, sendo caracterizado como causas associadas na DO. Objetivo: Avaliar a adoção das Causas Múltiplas de Morte (CMM) para cálculo dos indicadores de
mortalidade por UAAD. Metodologia: Estudo observacional, descritivo, com abordagem quantitativa, com a utilização de base de dados secundário. As DOs foram retiradas do SIM, disponível
para acesso público no DATASUS. Para análise de dados foi adotado a estatística descritiva com
a utilização do software R para execução dos procedimentos. Resultados: O UAAD foi citado
como causa básica em 1.509 DOs no ano de 2017. Quando adotado a metodologia de CMM, com
a recaptura de óbitos utilizando todas as partes da DO, o número subiu para 6.103 DOs, aumento
de 300% no número de DOS aptas para cálculo dos indicadores de mortalidade. Além disso, foi
possível identificar as principais causas de morte associadas ao óbito por UAAD, a citar: R99 (mau
definidas), A41 (Septicemia), R09 (problemas circulatórios), I21 (IAM), R57 (choque). Conclusão:
Os resultados demonstram a importância da utilização da CMM para cálculo dos indicadores de
mortalidade para UAAD, já que possibilitou recaptura expressiva de novas dos para integrarem os
cálculos. Essa mudança permitirá diminuir as perdas e subnotificações existentes, para ajustar as
políticas públicas e propor ações preventivas em saúde pública e a formulação de atividades de
prevenção para fatalidades associadas ao UAAD.
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Atenção multiprofissional de
saúde à população carente das
comunidades periféricas
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Jesus Vieira
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Palavras-chave: saúde, periferia, comunidades, interprofissionalidade
Introdução: A população que vive em comunidades, passam por diversas dificuldades, como
injustiças sociais e ambientais. Dentro dessas adversidades, encontra-se a falha atenção primária multiprofissional à saúde. O acompanhamento em saúde está ligado às ações básicas para
assistência a esta população para melhora direta do estado psicológicos e demais patologias,
com o atendimento de profissionais de diversas áreas, como Fisioterapia, Nutrição e Odontologia.
Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre as condições do atendimento multiprofissional
de saúde da população que vive nos centros periféricos e quais suas principais dificuldades, com
ênfase na saúde pública. Metodologia: Busca de artigos científicos completos, indexados na base
de dados Google Acadêmico, PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com período
de publicação entre 2000 e 2021, utilizando-se descritores “Comunidades”, “Periferia”, “Saúde e
favelas”. Os critérios de inclusão foram selecionados através da leitura do título e posterior resumo dos estudos. Artigos que não consideravam a saúde pública como enfoque foram excluídos.
Resultados: Com a dificuldade de atendimento às demandas dos moradores, escassez de profissionais de saúde atuantes e falta de materiais básicos, a saúde da população periférica se encontra em situação de desigualdade em relação aos centros urbanos. Conclusão: As dificuldades
encontradas nos atendimentos da atenção primária a saúde em âmbito multiprofissional, deixa a
população das comunidades carentes deste recurso, que concomitantemente as condições precárias de saneamento e de políticas públicas efetivas, deixa a população à mercê de complicações
em saúde, tanto psíquicas quanto a saúde física e fisiológica geral.
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Implicações da hidranencefalia
em paciente recém-nascido
Daniel Rodrigues dos Santos, Maressa Ribeiro Vieira, Marcus Moraes de Jesus (Orientador)
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Palavras-chave: hidranencefalia, recém-nascido, líquido cefalorraquidiano
Introdução: A hidranencefalia é uma rara encefalopatia, com prevalência estimada de 1 em 10
mil nascimentos. Sua etiologia é multifatorial, mas a principal está relacionada à oclusão bilateral
das artérias carótidas internas, o que leva à hipóxia e consequente substituição do parênquima. O
diagnóstico pode ser feito no pré-natal através de ultrassonografia (USG) ou ressonância magnética. Objetivo: Relatar caso de hidranencefalia, fruto de uma gestação sem pré-natal, no Hospital
Municipal de Governador Valadares-MG, e as implicações psicossociais e legais desse caso. Metodologia: Análise do prontuário e revisão da literatura por meio das plataformas Scielo e PubMed. Resultados: Trata-se de um recém-nascido, nascido em 01/11/2019, masculino, pré-termo,
parto normal, recebeu 4 e 8 de APGAR, hipotônico, respiração irregular necessitando de ventilação com pressão positiva com O2 apresentando boa resposta. Evoluiu no 3º dia com icterícia, dificuldade de sucção, sendo encaminhado à Unidade Intermediária. No 4º dia apresentou apneia e
foi transferido à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), onde foi confirmado o diagnóstico
de hidranencefalia através da USG transfontanelar e Tomografia Computadorizada de crânio. No
9º dia, apresentou sepse de foco urinário com cultura positiva para Klebsiella pneumoniae. Foi realizado antibioticoterapia, evoluindo bem e cessando quadros de apneia. Até o presente momento
o paciente se encontra na UTIN, com tratamento sintomático e recebendo dieta por sonda, devido
ausência de sucção. Conclusão: O trabalho demonstra a importância da realização do pré-natal
completo para o diagnóstico precoce da patologia ainda no ambiente intrauterino, a fim de informar o prognóstico a família, orientar quanto aos cuidados necessários ao recém-nascido, oferecer
suporte psicológico e a possibilidade do aborto legal.
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A pandemia do COVID-19 como
um fator agravante a saúde
mental dos idosos
Danilo Viana de Souza, Ingredy Silva Dourado, Thailine Karen dos Santos Andrade, Adrianne Modesto Moreira (Orientador)
Palavras-chave: saúde mental, idosos, pandemia covid-19, isolamento social
Introdução: Com o início da pandemia do novo coronavírus, surgiu também o medo recorrente
com relação ao futuro e o exacerbado desenvolvimento de transtornos mentais pré-existentes.
Idosos e pessoas com comorbidades foram consideradas do grupo de risco, o que intensificou o
isolamento social e a preocupação com essa classe, fazendo com que os níveis de ansiedade,
estresse e solidão aumentassem. Objetivo: Evidenciar a influência e os impactos do isolamento
social durante a pandemia do covid-19 na saúde mental dos idosos. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica, com os descritores: saúde mental, idosos, pandemia COVID-19 e isolamento
social, com busca de artigos publicados nas plataformas SCIELO, google acadêmico, Revista de
Enfermagem e Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Resultados: Com base nas pesquisas,
a solidão que já era um problema presente na terceira idade, se intensificou ainda mais com o distanciamento social. Muitos idosos interromperam suas atividades rotineiras, passeios, viagens e
interações com outras pessoas do seu ciclo social (família e amigos), sendo essas, muitas vezes,
as únicas atividades de lazer realizadas por esse público. Além disso, fatores como baixa escolaridade, fragilidades, condições crônicas e más hábitos de vida contribuem para um agravamento
na saúde mental dos idosos, tais como: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobia social,
entre várias outras. Conclusão: Por isso, essa pesquisa traz reflexões sobre a necessidade de
implementar atividades online e presenciais onde o idoso possa interagir com outras pessoas de
forma segura e dinâmica, além de ofertar cartilhas informativas sobre recomendações para promoção de saúde mental e fatores de proteção e prevenção a transtornos mentais, visando a melhoria
da qualidade de vida.
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As novas perspectivas de
financiamento da atenção
primária na saúde brasileira
Dayanna Mirella Vieira de Oliveira Fernandes, Luiz Patricio Neto (Orientador)
UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos
Palavras-chave: política nacional, atenção primária, perspectivas
Introdução: Instituído por meio da portaria 2.979, em novembro de 2019, o programa “Previne
Brasil” substitui os critérios até então utilizados no PAB fixo e variável para financiamento de custeio da APS no SUS.A mudança no financiamento leva em consideração o fato de que há 21 anos
nenhuma alteração na forma como ele é feito aconteceu, sendo a última em 1998, quando o Ministério da Saúde criou a mudança do Piso de Atenção Básica (PAB) Fixo e Variável, estimulando
as equipes não por faixa de cobertura, mas por unidade, pagando um valor por equipe de Saúde
da Família que estivesse credenciada no (Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde – SCNES) em uma UBS. O novo financiamento a partir do ano de 2020, a APS terá um
modelo misto de financiamento composto por três componentes: a capitação ponderada, o pagamento por desempenho, e o incentivo para ações estratégicas. Esse modelo é também utilizado
por países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE). Objetivo:
Conhecer os objetivos propostos para o novo financiamento da atenção básica da saúde. Metodologia: Revisão narrativa, foram realizadas buscas nas bases de dados da SciELO e outras
revistas de natureza científica. A busca limitou-se ao estudo publicado entre novembro de 2019 à
fevereiro de 2020. Resultados: Um total de 6 artigos foram escolhidos, ao trazer o financiamento
da APS brasileira ao século XXI, o Ministério da Saúde e a equipe da Secretaria de Atenção Primária à Saúde pretendem fortalecer os atributos da Atenção primária. Conclusão: Conclui-se que
as medidas estabelecidas na portaria inovam ao modificar o financiamento da APS ao cadastrar
toda a população e voltar as ações, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam
dos cuidados de saúde.
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Síndrome de Burnout em
professores
Edivânia Rosa de Lima, Adrianne Modesto Moreira (Orientador)
Palavras-chave: síndrome de burnout, professores e burnout, saúde mental dos professores
Introdução: Entende-se por síndrome de Burnout, um distúrbio psíquico que está intrinsecamente
relacionado ao trabalho. São suas principais características/sintomas: exaustão mental, cansaço
físico, insônia, dificuldade de concentração, perda de apetite, irritabilidade, agressividade e lapsos
de memória, acometendo em sua maioria as classes de profissionais da saúde e principalmente,
da educação. Objetivo: Por isso, o objetivo desse trabalho é explanar sobre os impactos do Burnout na vida dos professores. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada nas
seguintes bases de dados: Scielo, Pepsic, Lilacs e Medline, através das palavras – chaves: Síndrome de Burnout, Professores e Burnout, Saúde Mental dos Professores Resultados: Os profissionais da educação encontram-se extremamente vulneráveis a serem acometidos pela síndrome
de Burnout em razão do atual contexto social e educacional brasileiro, o que os coloca em uma
posição de exposição ainda maior a aquisição da síndrome. Consequentemente, apresentando
diversos transtornos à escola e ao professor, interferindo na obtenção de objetivos pedagógicos,
pois estes profissionais apresentam sentimentos de desumanização, apatia e alienação, podendo
causar posteriormente outros problemas de saúde, fazendo com que o professor falte muito ao
trabalho ou até mesmo venha a abandonar a profissão Conclusão: Para esses profissionais e
demais, há tratamento que pode ser ofertadopor psicólogos/as e psiquiatras. Contudo, é de suma
importância que os mesmos sejam orientados sobre causas, métodos de prevenção, sintomas e
tratamento para essa síndrome, e, sobretudo, que reconheçam a sua condição para de fato desfrutar de tratamento adequado, na perspectiva de voltar a se relacionar socialmente e executar as
suas atividades profissionais com entusiasmo e motivação.
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Atuação da enfermagem na
atenção primária à saúde durante
a pandemia da COVID-19
Fernanda Ferreira Batista, Mariana Peres Santos, Micael Alves dos Santos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: atenção primária à saúde, profissionais de enfermagem, pandemia
Introdução: A pandemia da COVID-19, doença causada pelo corona vírus SARS-CoV-2, possui
consideráveis taxas de mortalidade e alta transmissibilidade. Diante disso, os profissionais de enfermagem, que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS), executam ações para conter o avanço
da enfermidade e diminuir as chances de agravamento de pacientes infectados. Objetivo: Apontar
as ações desenvolvidas pela Enfermagem no enfrentamento à COVID-19 na APS descritas na literatura. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão integrativa com busca nas bases de dados
das plataformas BVS- Biblioteca Virtual em saúde e SCIELO - Scientific Electronic Library Online.
Os dados foram coletados em abril de 2021, utilizando os descritores: “Atenção primária à saúde”, “Profissionais de enfermagem” e “Pandemia”. Como critério de inclusão foram considerados:
idioma português, texto completo, publicados no período temporal de 2020 e 2021. Resultados:
De acordo com os 9 artigos estudados, verificou-se que o combate à COVID-19, na APS, requer
cuidados e ações que envolvem a Enfermagem. A literatura apontou iniciativas relevantes, como:
identificação e triagem de casos suspeitos, acompanhamento de casos leves em isolamento domiciliar, educação em saúde acerca da prevenção e prescrição da assistência de Enfermagem aos
pacientes infectados ou suspeitos. Isso contribuiu com a resolutividade da APS e o enfrentamento
da pandemia. Conclusão: Os profissionais de enfermagem têm tido grande relevância na execução de ações importantes que auxiliam na contenção da proliferação da covid-19, principalmente
no núcleo de atuação das APS.
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Atendimento humanizado da
equipe de enfermagem como
diretos humanos do paciente
Flavio Gomes Pereira, Andreyna Aparecida Rodrigues de Moura, Joyce Darlin Pereira Coelho,
Aline Valeria de Souza (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: enfermagem, direitos humanos, paciente
Introdução: O atendimento humanizado ao paciente é um processo de fundamental importância
para a equipe de enfermagem, pois eles precisam avaliar os sentimentos, dúvidas e as percepções que estejam relacionadas ao paciente. Nessa percepção o enfermeiro irá por meio de atitudes de gentileza e acolhedora tornando o tratamento do paciente mais eficaz. Objetivo: Mostrar a
importância do atendimento humanizado, que pode fazer diferença nos cuidados e no prognóstico
dos pacientes desde a chegada na recepção até a alta hospitalar. Metodologia: Nesse estudo
utilizamos de pesquisar teórica descritiva. Na qual citamos o manual de direitos humanos, Cofen
2016, Google 2021, e o artigo sobre atendimento humanizado ao paciente site da FBM (faculdade
da polícia militar),, pesquisado no site dia 09/03/2021 Resultados: O atendimento humanizado ao
paciente deve ser afetivo e acolhedor pela equipe de enfermagem, pois esses direitos do paciente
estão pautados nos direitos humanos e no manual dos direitos humanos da enfermagem, então
diante disso o paciente tem seu direito respaldado por lei, uma vez que nos manuais subscreve que “o paciente não merece ser submetido a tratamento desumano ou situação degradante”.
Conclusão: O atendimento humanizado pela equipe de enfermagem deve ser compreensivo para
que se estabeleça um relacionamento humano no que tange aos cuidados deste a entrada do
paciente até sua alta hospitalar. Contudo muitas das vezes o paciente não consegue manifestar
seus anseios, valores, crenças e opinião, cabe a equipe de enfermagem ser o mediador desse
relacionamento humano.
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Paciente com transtorno mental:
reflexões sobre os direitos
humanos
Gabriel Muniz Garcia, Cirlene Martins sos Santos Silva, Julia Bonjardim Soares, Lívia Lanes Campos Neijame, Aline Valeria de Souza (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: paciente psiquiátrico, direitos humanos, reforma psiquiátrica, enfermagem
Introdução: A reforma psiquiátrica no Brasil teve início no final da década de 70, trazendo consigo através dos direitos humanos, melhoria para os pacientes psiquiátricos. A enfermagem tem
um papel fundamental na conquista desses direitos. Objetivo: Apresentar a reforma psiquiátrica
como cumprimento dos Direitos Humanos dos pacientes psiquiátricos. Metodologia: Estudo descritivo com total de cinco artigos das plataformas SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e
Google acadêmico, com descritores: paciente psiquiátrico, direitos humanos, reforma psiquiátrica
e enfermagem, sem período temporal definido. Resultados: A história da saúde mental no Brasil é
marcada por momentos pré e pós a reforma psiquiátrica. Antes da reforma os pacientes não eram
tratados de forma igualitária, como os descritos e barbares ocorrido no Hospital Colônia de Barbacena, no estado de Minas Gerais, em que os pacientes eram tratados de forma desumana, maus
tratos com as crianças, as superlotações dos leitos, falta de saúde básica e condições sanitárias,
tortura e exploração faziam parte do cotidiano dos indivíduos que viviam naquele “hospital”. A partir da reforma psiquiátrica os profissionais da saúde bem como os enfermeiros foram capacitados
para melhor atendimento aos pacientes psíquicos, assim como a ampliação da qualidade de vida
dos portadores de transtornos mentais, favorecendo a inclusão social dos mesmos, apesar de até
a atualidade os estigmas permanecerem. Conclusão: A enfermagem teve importante contribuição
na reforma psiquiátrica através da enfermeira Anna Justina Ferreira Nery, pioneira da enfermagem
no Brasil, que promoveu mudança nos cuidados e garantia dos direitos dos pacientes psiquiátricos.
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Práticas humanizadoras na
assistência ao parto normal
Gianne Tavares Neves, Isadora Nunes Ribeiro, Giovanna Aniele Martins Pinheiro, Maria Aparecida
de Lima (Orientador), Flavia Rodrigues Pereira (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: humanização, parto normal, práticas humanizadoras
Introdução: A humanização engloba práticas baseadas no respeito e singularidade de cada indivíduo, proporcionando um ambiente mais colaborativo e harmonioso. No parto normal, a humanização envolve ações que respeitem o processo natural do trabalho de parto e um atendimento que
considere as necessidades físicas da parturiente, seu estado emocional e bem-estar do neonato.
Objetivo: Descrever ações de humanização do atendimento ao parto normal e os desafios encontrados pelos profissionais da maternidade para colocá-las em prática. Metodologia: Trata-se
de uma revisão bibliográfica, realizada em abril de 2021 com artigos indexados nas plataformas
SCIELO, BVS e diretrizes governamentais sobre parto normal humanizado, com descritores: humanização, parto normal e práticas humanizadoras, sem período temporal definido. Resultados:
As ações de humanização do parto normal integram um atendimento profissional respeitoso e que
reconheça a dignidade das parturientes, incluindo-as na tomada de decisões durante o trabalho
de parto e momento do parto. Logo, deve existir uma comunicação efetiva entre profissional e parturiente durante todo seu acolhimento. Entretanto, a humanização do atendimento é prejudicada
pela mecanização do parto, pois ocorre a padronização da assistência por meio de intervenções
previamente estabelecidas. Além disso, a grande demanda de pacientes, associada às jornadas
exaustivas dos profissionais, pode causar a precarização do trabalho, o que acarreta sobrecarga
física, psíquica e, consequentemente, um atendimento não humanizado. Conclusão: As práticas
humanizadas pela equipe assistencial durante o trabalho de parto e no momento do parto demandam um cuidado singular para cada parturiente, transmitindo segurança e acolhimento, sem uma
padronização rígida e com um atendimento colaborativo entre profissionais e parturientes.
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Planejamento familiar e suas
diferentes abordagens no Brasil
Giovanna Aniele Martins Pinheiro, Thamara Rita da Silva Moreira, Gianne Tavares Neves, Aline
Valeria de Souza (Orientador), Flavia Rodrigues Pereira (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: planejamento familiar, direitos reprodutivos e dignidade humana
Introdução: O planejamento familiar, para a Constituição Federal (CF) Brasileira de 1988, é fundamentado nos princípios da dignidade humana e do seu exercício livre. O conceito e entendimento do planejamento familiar pode ser influenciado por múltiplas variáveis como as instituições
Estado e Igreja, profissionais de saúde e usuários. Objetivo: Caracterizar diferentes abordagens
sobre planejamento familiar no Brasil. Metodologia: Estudo de revisão de literatura, de 10 artigos
das plataformas SCIELO, BVS e quatro sites de órgãos públicos, sem período temporal, com os
descritores: planejamento familiar, direitos reprodutivos, dignidade humana e conceitos. Resultados: A CF no artigo 226, afirma que o planejamento familiar é uma decisão do casal e que o Estado deve disponibilizar recursos educacionais e científicos necessários, garantindo-lhe o direito de
escolha. A Lei 9.263/96 assegura que é direito de toda pessoa ter acesso à informação e recursos
para que possam escolher entre ter ou não filhos, sendo ofertados todos os métodos e técnicas,
comprovados cientificamente, para concepção e anticoncepção. A Igreja Católica reprova alguns
métodos contraceptivos, levando como ofensa grave à dignidade humana. Para os profissionais
de saúde há carência de capacitação acerca do planejamento familiar atrelados aos direitos sexuais, reprodutivos e autonomia no atendimento dos casais. Já as mulheres, historicamente, têm
discutido os seus direitos relacionados à autonomia, suas opções reprodutivas e sexuais, mas
acreditam que ainda não são experimentados com totalidade. Conclusão: Embora existam diferentes abordagens sobre o planejamento familiar no Brasil, ele deve ser trabalhado pautado em
informações com evidências científicas, favorecendo o direito de escolha das pessoas envolvidas,
mesmo diante de outras perspectivas religiosas.
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Direitos humanos e pessoas em
situação de rua: o que dizem as
fontes jornalísticas em Minas
Gerais, nos anos de 2020 e 2021
Giovanna Aniele Martins Pinheiro, Fernanda Ferreira Batista, Mariana Peres Santos, Flavia Rodrigues Pereira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: população em situação de rua, direitos humanos, Minas Gerais
Introdução: A Declaração Universal de Direitos Humanos afirma que todos têm direito à alimentação, moradia, saúde, dignidade humana, dentre outros. No entanto, alguns grupos populacionais estão ainda distantes da manutenção destes direitos, como a população em situação de rua
(PSR), caracterizada pela pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos e fragilizada pelo
comprometimento de sua dignidade. Objetivo: Levantar as situações sobre violação, preservação
ou outros relatos sobre direitos humanos da PSR em Minas Gerais (MG), nos anos de 2020 e
2021. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e documental de 05 reportagens publicadas em 2020 e 2021, em jornais e fontes da internet que trataram da PSR de MG e a
relação aos direitos humanos, realizada em abril de 2021. Resultados: De acordo com os dados
levantados, em Minas Gerais 11 municípios concentram a PSR, com maioria do sexo masculino e
pretos/pardos, com destaque para Belo Horizonte. As situações recorrentes como baixo acesso às
refeições, locais ideais para higiene pessoal, pernoite e demais serviços essenciais foram as mais
impactadas com a pandemia, acrescidas da demora de organização do atendimento de saúde
para os sintomáticos da COVID-19. Desse modo, com a ajuda de movimentos sociais e instituições, a PSR tem reivindicado pela garantia de seus direitos, em relação aos serviços essenciais,
jurídicos e resolução acerca da violência contra as mulheres em situação de rua. No entanto,
alguns municípios têm ampliado os serviços essenciais e técnico assistencial nesse período de
estudo. Conclusão: A PSR, assim como toda pessoa humana deve ter seus direitos fundamentais
garantidos, mas a pandemia da COVID-19 contribuiu para que muitos deles fossem ainda mais
negligenciados, cabendo ao poder público garantir e ampliar o acesso aos serviços pela PSR.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

385

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Importância da orientação de
enfermagem sobre autocuidado
em pacientes com Úlcera Venosa
Crônica: uma revisão de literatura
Gisella Felisberto Lima, Ronald Emerenciano dos Santos, Karolyne Stefane Freitas Soares, Ana
Maria de Souza Germano (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: autocuidado, úlcera venosa, orientação de enfermagem
Introdução: O autocuidado é um dos aspectos do viver saudável e está relacionado com práticas
de cuidados dedicados a si mesmo com o intuito de preservar e cultivar sua saúde e uma boa
qualidade de vida. O enfermeiro no manejo de lesões cutâneas deve promover a cicatrização
efetiva, prevenir o agravamento dessas lesões, orientar sobre as formas de autocuidado a fim de
reduzir as recidivas. Objetivo: Descrever a importância da orientação para a prática do autocuidado em portadores de úlceras venosas. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica com
abordagem qualitativa de caráter exploratório e descritivo com base científica: Google Acadêmico.
Resultados: A Teoria do Autocuidado é baseada no princípio onde o paciente pode cuidar de si
mesmo, para o desempenho das atividades de vida diária em benefício do seu próprio bem estar.
Cabe ao enfermeiro, executar o plano de cuidados, prevenção no manejo de feridas, em especial
a úlcera venosa crônica, por necessitar de um longo período de tratamento e cuidados contínuos.
Todas essas intervenções quando realizadas de forma sistematizada e eficaz se caracterizam
tecnologias do cuidado em enfermagem de acordo aos preceitos ético-científicos. Conclusão:
O enfermeiro assume um papel importante no cuidado e recuperação dos pacientes com úlceras
venosas crônicas: medidas que contribuem para o retorno venoso, controlem os fatores sistêmicos
e promovam a cicatrização da ferida. Dessa forma é de extrema relevância a orientação em saúde, visando o desenvolvimento da prática do autocuidado pelos pacientes com feridas crônicas,
garantindo adesão e boa evolução ao tratamento.
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Revisão integrativa da literatura:
variações anatômicas dos
ramos do arco aórtico e suas
implicações clínicas
Gustavo Miranda de Oliveira, Thaina Steffani Souza Barbosa, Maria Eduarda Ferreira Silva, Lucca
Ferrari Poggiali, Luana de Oliveira Jacome Costa
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: anatomia, arco aortico, aorta torácica
Introdução: Na anatomia humana, a expressão “variação anatômica” se refere a uma irregularidade da morfologia normal de um órgão ou estrutura de um indivíduo. Tais variações são frequentes
em literatura, principalmente nos ramos que se originam do arco aórtico. Sabe-se que, normalmente, nesse trecho da artéria aorta, se originam o tronco braquiocefálico (TB), a carótida comum
esquerda e a subclávia esquerda. O primeiro citado curva-se ligeiramente para a direita e divide-se
em carótida comum direita e subclávia direita. Entretanto, são frequentes as variações anatômicas na trajetória dos ramos citados, principalmente no tronco braquiocefálico e na carótidacomum
esquerda Objetivo: Demonstrar a aplicabilidade clínica dessas variações anatômicas, mediante
apresentação destas Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos em plataformas como Scielo,
Pubmed, Google acadêmico. Sendo selecionados artigos entre os anos de 2010-2019. Resultados: Na revisão bibliográfica, revelou-se a descrição e frequência das oito principais variações
anatômicas do arco aórtico humano, sendo a mais encontrada a artéria carótida comum tendo
origem junto ao TB, tendo uma incidência de 10,5% entre as variações. Conclusão: Com a análise dos artigos presente na revisão, conclui-se que as variações anatômicas na origem dos vasos
do arco aórtico podem ser frequentes em seres humanos. Dessa maneira, ao relatar variações
anatômicas no arco aórtico, se mostra relevante para diagnósticos clínicos e tratamentos cirúrgicosao diminuírem riscos de doenças e lesões vasculares, além para a agregação de conhecimento
acadêmico.
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Conduta frente à traumatismo
dentário por queda de bicicleta –
relato de caso
Haila Soares Santana, Vitória Netto de Albuquerque, Maria Luiza Stoupa de Sá Otoni, Graciane
Ester Rosa de Queiroz (Orientador)
Palavras-chave: odontologia, traumatismos dentários, qualidade de vida
Introdução: Os casos de traumatismo dentário são considerados acometimentos de urgência
e emergência odontológica de grande relevância, uma vez que, são considerados problema de
saúde pública de alta prevalência. A faixa etária mais acometida caracteriza-se por crianças e
adolescentes, em virtude das principais causas do traumatismo dental que se dão por acidentes,
atividades esportivas e violência. Objetivo: Diante desse contexto, o objetivo do presente trabalho
é relatar o caso clínico de um paciente adolescente que sofreu traumatismo dentário decorrente
de queda por bicicleta. Metodologia: Paciente do sexo masculino, 12 anos de idade, acompanhado da responsável legal, compareceu ao Projeto de Extensão em Traumatismos Dentários da
Faculdade Vértice/UNIVERTIX, queixando-se de “quebra dos dentes após cair de bicicleta”. Resultados: Em anamnese, o paciente relatou queda de bicicleta em pista asfaltada dois dias anteriormente ao atendimento, no qual o mesmo havia procurado atendimento hospitalar de urgência.
Quando questionado sobre dores ou incômodos, o paciente relata a ocorrência de sintomatologia
apenas momentânea ao acidente. Em exame físico e clínico, foi possível identificar escoriações
pelo corpo e face, além de fraturas dentárias não complicadas nos elementos dentais 21 e 22.
Após a realização de exames radiográficos dos dentes acometidos, e da aceitação do tratamento
e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pela responsável do paciente, optou-se pela reconstrução direta em resina composta para melhoria estética da condição bucal.
Conclusão: O paciente encontra-se em acompanhamento pós-trauma para a certificação da não
ocorrência de maiores acometimentos e da efetividade do tratamento.
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O climatério e a menopausa: o
entendimento e a percepção da
mulher em relação à suas fases
evolutivas
Ingrid Gabriel Grigorio, Valeria de Oliveira Ambrosio (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: climatério, menopausa, saúde da mulher, enfermagem
Introdução: O climatério é o período de transição da fase reprodutiva para a fase pós-menopausa
na mulher, assim, a menopausa é um evento que acontece dentro do climatério, sendo caracterizada como a última menstruação. Porém, muitas mulheres não conhecem o período do climatério,
chamando-o popularmente de “menopausa”, e consequentemente, não possuem conhecimento
sobre as alterações que este período pode ocasionar, como as alterações hormonais, que podem
causar desconforto e ressecamento vaginal, alteração de humor, perda de libido, além dos sintomas comuns como o calor e sudorese excessiva. Objetivo: Dimensionar o grau de conhecimento
das mulheres sobre os sintomas do climatério, conhecer as ferramentas de apoio à saúde da
mulher e os cuidados de enfermagem. Metodologia: Estudo exploratório quantitativo, realizado
através de pesquisa de conhecimento geral utilizando redes sociais para quantificação de dados.
Resultados: Em uma pesquisa realizada através de uma rede social em 3 de dezembro de 2020,
utilizando como ferramenta de divulgação os stories e as enquetes como recurso de resposta, foi
colocada ao público a seguinte indagação: Você sabe o que é climatério? O storie foi visto por 296
pessoas, 25 votaram sim, sabem o que é o climatério, e 88 votaram não, somando 113 votantes,
dentre estes 79 eram mulheres e 34 homens além de 183 que ignoraram. Conclusão: Evidenciou-se o pouco conhecimento das mulheres sobre o climatério, com isso, não buscam o tratamento
dos sintomas perceptíveis e não percebem a relação da transição com as alterações fisiológicas e
emocionais, o que pode acarretar a prejuízos na satisfação pessoal e até mesmo em seus relacionamentos. Fazendo necessário a elaboração de estratégias para a saúde da mulher, com o intuito
de prevenção de desconfortos e promoção de bem-estar neste período.
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A efetivação do direito do cidadão
pelo transplante de medula óssea
pelo Sistema Único de Saúde
Jaqueline Godinho Stefano, Flavio Gomes Pereira, Vitória Oliveira Araújo, Aline Valeria de Souza
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: transplante, medula óssea, direitos humanos, sistema único de saúde.
Introdução: O transplante de medula óssea é indicado para o tratamento de doenças hematológicas, oncológicas, imunodeficiências e doenças hereditárias. A Constituição Brasileira de 1988,
refere que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”. Por meios de muitas
discussões e lutas judiciais dos cidadãos, foi instituído em 2006 a realização do transplante de
medula óssea no Brasil pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivo: Descrever as normas
jurídicas e estruturais para a efetivação do transplante de medula óssea no SUS. Metodologia:
Estudo de revisão e análise documental, com os descritores: transplante, medula óssea, direitos
humanos, Sistema Único de Saúde. Total de 08 materiais incluindo artigos e documentos oficiais,
sem período temporal definido. Resultados: A política de normatização e efetivação de transplantes de medula óssea e órgãos no Brasil pelo SUS está fundamentada na legislação: 9.434/1997
e lei 10211/2021, tendo como garantia a gratuidade da doação em relação aos doadores vivos. E
estabelece os direitos aos pacientes implantados e os que estão na fila de espera, como direitos
à aposentadoria pela Previdência Social, tratamento, medicamentos. Contudo dentre as normas
a mais importante para as atividades de transplante de medula óssea é a Portaria de N° 931 de
2006, que regulamenta a efetivação dos processos administrativos e procedimentos técnicos para
o transplante de medula óssea. Conclusão: Com relação a evolução da ciência e de novas tecnologias potenciais a serviço da saúde, é nítida e necessária a regulamentação jurídica do transplante de medula óssea. Uma vez que o direito do cidadão é respaldado na Constituição, sendo dever
do Estado a oferta e promoção à saúde.
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Abordagens para o manejo de
pacientes em Cirurgia Oral e
Maxilofacial durante a pandemia
por COVID-19: quais são as
evidências disponíveis?
Jonata Leal dos Santos, Caroline Rodrigues Thomes, David Wilkerson Dos Santos Silva, Elisama
de Oliveira Mendes, Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa (Orientador)
Pitágoras
Palavras-chave: cirurgia oral e bucomaxilofacial, covid-19, odontologia
Introdução: A intensa disseminação do vírus SARS-CoV-2 é considerada como um enorme desafio a ser enfrentado pelos sistemas de saúde mundialmente. Dentro desse contexto, os cirurgiões
orais e maxilofaciais, especialmente, devem estar cientes dos novos desafios que o risco de transmissão do vírus entre pacientes e equipe médica, e vice-versa. Objetivo: Analisar as abordagens
de pacientes em Cirurgia Oral e Maxilofacial durante a pandemia por COVID-19 por meio de uma
revisão de literatura. Metodologia: Trata-se de uma busca bibliográfica no portal eletrônico PubMed por meio das palavras-chave “COVID-19” AND “Dentistry” AND “Bucomaxylofacial Surgery”,
buscando artigos publicados em inglês entre 2020 a 2021. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, foram selecionados 5 artigos para leitura e análise na íntegra. Resultados: Os cuidados
de saúde devem se concentrar em pacientes com COVID-19 gravemente enfermos. A escassez
de recursos pode exigir o adiamento de cirurgias eletivas para reduzir a pressão sobre o sistema
de saúde e as consultas ambulatoriais devem ser reduzidas. É importante ter um conceito claro e
bem comunicado para priorizar procedimentos em cirurgia oral e maxilofacial, considerando que
o uso de equipamento de proteção individual deve ser selecionado e usado de forma adequada,
assim como a lavagem de mãos, levando em consideração a proteção dos pacientes, bem como
da equipe médica, de infecções desnecessárias e o mantimento do sistema de saúde funcionando
de maneira eficaz. Conclusão: O enfrentamento do COVID-19 de forma adequada, necessita de
mudanças significativas na infraestrutura das unidades ambulatoriais, unidades de internação e
salas de cirurgia. Além disso, as demandas por equipamentos de proteção individual aumentaram
significativamente. Apoio: Faculdade Pitágoras Imperatriz
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Métodos de prevenção para
traumatismos dentários nos
esportes: revisão de literatura
Jonata Leal dos Santos, Caroline Rodrigues Thomes, David Wilkerson Dos Santos Silva, Elisama
de Oliveira Mendes, Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa (Orientador)
Pitágoras
Palavras-chave: cirurgia oral e bucomaxilofacial, lesões em atletas, odontologia
Introdução: Lesões dentárias e faciais são altamente relacionadas às atividades esportivas. Ainda existe uma grande disparidade de definições de trauma dentário na literatura científica, o que
torna difícil delinear uma verdadeira prevalência geral. As consequências dessas lesões podem
envolver dor severa, impactos emocionais e psicológicos, assim como implicações econômicas.
Objetivo: Analisar os aparelhos para prevenir lesões dentárias causadas por atividades esportivas
por meio de uma revisão de literatura. Metodologia: Trata-se de uma busca bibliográfica no portal
eletrônico PubMed por meio das palavras-chave “Dental Trauma” AND “Dentistry” AND “Athletic
Injuries”, buscando artigos publicados em inglês entre 2019 a 2021. Foram selecionados 5 artigos
para leitura e análise na íntegra. Resultados: Os dois principais aparelhos para prevenir traumatismos dentários são os protetores faciais e protetores bucais. Os protetores faciais são gaiolas
pré-fabricadas ou feitas sob medida em metal, composto ou, plástico de policarbonato transparente. Os guardas faciais e os capacetes têm sido eficazes na eliminação de praticamente todas as
lesões oculofaciais nos esportes de contato. As proteções faciais completas demonstraram reduzir
significativamente o risco de lesões dentofaciais sem aumentar o risco de lesões no pescoço ou
concussões, enquanto os protetores bucais são considerados o principal aparelho para a prevenção e redução da gravidade das lesões orais relacionadas ao esporte. Conclusão: A probabilidade de ocorrência de lesões faciais e dentários coloca os cirurgiões-dentistas na primeira linha para
tratar danos que possam alterar e comprometer a função e a estética do paciente. Portanto, os
atendimentos odontológicos pelos cirurgiões seriam necessários em casos de avulsão, perda de
dente, tecido mole e duro. Apoio: Faculdade Pitágoras Imperatriz
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A Política Nacional de Atenção à
Saúde Auditiva e a realidade dos
atendimentos aos surdos nos
serviços de saúde pública
Larissa Silva Teixeira, Tiago de Castro Silva, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador), Aline Valeria de Souza (Coorientador), Elaine Toledo Pitanga Fernandes (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: libras, surdez, serviços de saúde pública, política nacional de atenção à saúde
auditiva, comunicação
Introdução: A Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva visa a melhoria da qualidade de vida
das pessoas com deficiência auditiva. O Ministério da Saúde implantou tal política, para aperfeiçoar intervenções de saúde auditiva no SUS, tendo como diretrizes: as estratégias de promoção
e qualidade de vida, a organização da linha de cuidados em todos os níveis de atenção e de
atendimento, a identificação de patologias e situações de risco, a definição de critérios técnicos
para o funcionamento e a avaliação dos serviços de reabilitação auditiva, para promover a ampla
cobertura no atendimento aos pacientes, dentre outras. Objetivo: Identificar a relação da Política
Nacional de Atenção à Saúde Auditiva com a realidade que os surdos enfrentam no atendimento
nos serviços de saúde pública. Metodologia: Estudo qualitativo, de revisão bibliográfica, a partir
de produções vinculadas ao projeto de pesquisa “Libras, Surdez e Saúde Pública em Governador
Valadares”, da Universidade Vale do Rio Doce (2019-2020). Resultados: Tal política é positiva
pois obriga o atendimento de saúde auditiva na atenção básica, média e de alta complexidade,
de forma gratuita e norteada pelos princípios de integralidade, equidade e universalidade do SUS.
Entretanto, ainda há estabelecimentos de saúde que não cumprem o que é previsto pelo Ministério
da Saúde. Conclusão: A comunicação é ferramenta essencial, e na saúde, processo básico para
se ter uma prestação de cuidados de qualidade. A falta de diálogo em Libras é uma das principais
barreiras vivenciadas pelas pessoas surdas em seu direito de atendimento na rede pública de
saúde, devido a falta de conhecimento ou não utilização da Libras por boa parte dos profissionais,
acarretando dificuldade de comunicação e dependência de terceiros para mediar o atendimento.
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As consequências da falta de
comunicação entre profissionais
de saúde e pacientes surdos em
serviços de saúde pública
Larissa Silva Teixeira, Tiago de Castro Silva, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador), Aline Valeria de Souza (Coorientador), Elaine Toledo Pitanga Fernandes (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: libras, surdez, serviços de saúde pública, acessibilidade comunicativa, qualificação dos profissionais da saúde
Introdução: No Brasil, há políticas que asseguram o acesso dos surdos ao atendimento à saúde,
como a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva – PNASA (Portaria MS nº 2.073, de 2004).
Tal legislação dispõe ações de saúde auditiva no SUS e organização das redes de atendimento a
fim de garantir promoção, proteção, diagnóstico e reabilitação auditiva. Já a Lei 8080/1990, em seu
art. 7º, trata os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS): universalidade, integralidade e equidade. O Decreto Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, por sua vez, garante o
direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Objetivo: Identificar dificuldades
vivenciadas por pessoas surdas no atendimento em serviços de saúde pública. Metodologia: Estudo qualitativo, de revisão bibliográfica, a partir de produções vinculadas ao projeto de pesquisa
“Libras, Surdez e Saúde Pública em Governador Valadares”, da Universidade Vale do Rio Doce
(2019-2020). Resultados: As produções indicam que a falta de diálogo em Libras é uma das
principais barreiras vivenciadas pelas pessoas surdas em relação ao seu direito de atendimento
na rede pública de saúde, cuja privação impede o diagnóstico adequado e o tratamento de possíveis doenças. A assistência integral e humanizada à saúde é um dos pilares da Atenção Básica. A
maioria dos surdos que utilizam a atenção primária como forma de assistência, enfrenta a falta de
conhecimento ou não utilização da Libras por boa parte dos profissionais de saúde. Conclusão:
Se faz necessário garantir a acessibilidade comunicativa nos serviços de saúde pública. No caso
de pessoas surdas isto ocorre com a habilitação em Libras, a qualificação dos profissionais por
meio de educação permanente e a existência de tradutores-intérpretes de Libras nas equipes dos
serviços de saúde.
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Direitos relacionados ao pósmorte por COVID-19
Lavinia Queiroga Da Silva, Luana Martins Pereira, Iara Ribeiro De Souza, Aline Valeria de Souza
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direito humano, covid-19, corpo humano pós-morte, dignidade
Introdução: A pandemia da COVID-19 tem mostrado uma alta taxa de mortalidade e esse quadro
trouxe consigo discussões quanto ao processo de sepultamento do corpo, pois as medidas de
segurança adotadas afetaram os rituais tradicionais. Os eventos e rituais fúnebres são importantes na superação do luto, e a falta destes gera estresse e ansiedade nos familiares. Objetivo:
Apresentar os direitos relacionados a dignidade humana com relação ao corpo humano pós-morte
em tempos de pandemia. Metodologia: Estudo de revisão de literatura e análise documental com
descritores: direito humano, COVID-19, corpo humano pós-morte e dignidade humana. Compõem
este estudo artigos e documentos oficiais. Resultados: As recomendações sanitárias determinam que os velórios sejam suspensos e sepultamentos sejam realizados em tempo e número
de pessoas reduzidos (máximo até 10 pessoas), locais ventilados e de preferência abertos com
urnas lacradas, evitando aglomeração. Não é recomendado o embalsamento do corpo, porém
é permitido o translado desde que não ultrapasse 24h até o sepultamento. Há questionamentos
quanto a ausência de lei que respeite as práticas e rituais religiosos em relação aos velórios e
sepultamentos. A lei da liberdade religiosa é garantida na Constituição Federal em seu artigo V,
porém em tempos de pandemia há conflitos com a saúde pública. Está em tramitação o Projeto de
Lei 2463/20 que assegura às famílias de vulnerabilidade econômica o funeral digno. Conclusão:
A proibição de velar os óbitos fundamenta-se em resguardar a Saúde Pública, porém devem ser
pensados políticas públicas que assegurem os direitos do familiar com estratégias para possibilitar
a manutenção de práticas religiosas. O momento fúnebre deverá sempre visar os direitos do corpo
e a dignidade humana, aliado as medidas de segurança.
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Distribuição geográfica da
infestação por Aedes aegypti em
Governador Valadares no ano de
2018 em relação ao LIRAa
Laís Porto Agostinho, Kályta Michaelly Silva Glória, Flavia Rodrigues Pereira (Orientador), Monica
Valadares Martins (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: arboviroses, distribuição geográfica, Governador Valadares
Introdução: A configuração climática e os comportamentos das comunidades são os principais
agravantes das arboviroses, que propiciam o aumento dos reservatórios do Aedes aegypti, sua
proliferação e o número de casos registrados nos distintos territórios, caracterizando-as como
problema de saúde pública. Objetivo: Apresentar a distribuição do Aedes aegypti nos bairros de
Governador Valadares em relação ao LIRAa, no ano de 2018. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo dos dados pertinentes ao Levantamento de Índice Rápido do Aedes
aegypti (LIRAa) e da distribuição geográfica de infestação pelo Aedes aegypti em Governador Valadares, apresentados em Nota Técnica, divulgada pela Gerência Epidemiológica referente ao ano
de 2018. Resultados: Os maiores índices de infestação registrados foram no estrato 9, composto
pelos bairros Jardim do Trevo, Santa Paula, Planalto, Turmalina, Posto Planalto, Retiro dos Lagos,
Sertão do Rio doce e Córrego dos Borges com 18,3% em janeiro e 14,6% em abril, e no estrato 5
composto pelos bairros Nova Vila Bretas, Mãe de Deus, Santo Antônio, Altinópolis com 16,4% no
mês de outubro. O estrato 8 composto pelos bairros Capim, Conjunto SIR, Universitário, Sítio das
Flores, Santos Dumont I, Santos Dumont II, SION, Belvedere, CARDO e Floresta apresentou o
menor índice do ano, em agosto, com 0,6%. Conclusão: A distribuição geográfica apontada pelo
LIRAa no município não foi homogênea, mas se concentrou nos bairros periféricos, apontando a
necessidade de intervenções educativas que possam modificar o comportamento da comunidade
em relação aos reservatórios do Aedes aegypti, que potencialmente poderão contribuir para um
número alto de casos de arboviroses.
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Universidade Vale do Rio Doce

Iniquidades em saúde:
determinação social de qualidade
de vida no pós desastre de
Mariana
Lilian Costa e Silva, Monica Valadares Martins
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: iniquidades, qualidade de vida, whoqol, saúde pública
Introdução: O rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, ocorrido em 05 de novembro de 2015, foi considerado por muitos, como o maior desastre da história brasileira, causando
enormes perdas ambientais, biológicas, psicológicas e sociais aos moradores da região. Com o
rompimento, foram despejados resíduos de extração de minério de ferro que atingiu toda a bacia
hidrográfica do Rio Doce sendo assim, elencando o município de Governador Valadares localizado
no leste de Minas Gerais. Objetivo: Identificar a qualidade de vida de indivíduos atingidos pelos
rejeitos da Samarco no município de estudo, a partir das iniquidades desenvolvidas. Metodologia:
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e de corte transversal com abordagem qualitativa.
A coleta de dados será baseada em entrevista conduzida por um roteiro estruturado a partir do
instrumento World Heath Organization Quality of Life que se destina a avaliação da qualidade de
vida. Os sujeitos serão os indivíduos que foram diretamente atingidos pelo desastre ambiental de
Mariana no município estudado. Resultados: Espera-se fornecer orientações que possibilitem
aos gestores públicos repensar as ações socioambientais visando a qualidade de vida de indivíduos com probabilidade de se envolver em desastres com rejeitos químicos bem como, aperfeiçoar
a prestação das ações de saúde realizadas em comunidade sujeitas a risco ambiental e propor
avanços para a gestão dos serviços de saúde. Conclusão: Para desencadear qualidade de vida
aos indivíduos atingidos pela barragem de Fundão é necessário combinar ações interdisciplinares e intersetoriais, reorientando a assistência em saúde para a promoção da qualidade de vida
e redução das vulnerabilidades e riscos à saúde a que foram expostos, desde o rompimento da
barragem.
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Fatores de risco para obesidade
infantil uma revisão narrativa
Livia Cristina Conegundes da Silva, Michelle Cornélio Canedo Martins
Pitágoras
Palavras-chave: saúde pública, prevenção, obesidade, avaliação nutricional
Introdução: A obesidade, especialmente a infantil é hoje considerada uma doença que requer
atenção na área da saúde pública. A literatura indica um aumento nos índices epidemiológicos
relacionados a essa doença, o que torna o cenário da atenção à saúde preocupante. Objetivo:
Abordar os fatores que contribuem para o diagnóstico de obesidade infantil. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura com descritores: obesidade, infantil, prevenção nas seguintes
bases de dados: SciELO (Scientific Electronic Library Online), Google Acadêmico e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), onde foram selecionados 5 artigos escritos em português que retratassem
a temática, publicados e indexados nos bancos de dados entre 2015 a 2020. Resultados: De
acordo com a literatura revisada, algumas causas são determinantes para a obesidade infantil,
como o desmame precoce, a introdução de alimentos complementares inapropriados, fatores genéticos, comportamento alimentar adotado pela família, o estilo de vida da criança, uso frequente
de telas (vídeo games, TV, Tablet), baixa qualidade dos alimentos ingeridos e à falta de exercícios
físicos. O sobrepeso infantil é um fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças, como
a hipercolesterolemia, a hipertensão arterial, e outros distúrbios cardiovasculares. Adicionalmente,
aumenta as chances do excesso de peso na fase adulta, o que tem atingindo patamares assustadores. Conclusão: Com o crescimento da obesidade infantil relacionado ao moderno estilo de
vida, é relevante a avaliação nutricional desde o pré-natal com os cuidados que a mãe deve ter
com seu ganho de peso e a alimentação balanceada, ações estratégicas para manter o aleitamento materno exclusivo até 6 meses, a promoção de hábitos saudáveis, o estabelecimento de rotinas
e atividade física para as crianças. Apoio: Faculdade Pitágoras de Governador Valadares
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A utilização de métodos de
gamificação no processo
de ensino aprendizagem em
uma disciplina específica na
graduação de enfermagem: um
relato de experiência
Livia Cristina Conegundes da Silva, Michelle Cornélio Canedo Martins, Alexandre Almeida de Siqueira (Orientador)
Pitágoras
Palavras-chave: métodos de gamificação, engajamento, papel do professor, ensino superior
Introdução: A gamificação é a utilização de elementos de games (jogos) em ambientes diversos,
incluindo desde simples diversão até educação. O professor tem papel determinante para a inclusão do estudante, visto que tais métodos voltados para a área do ensino possui um campo em
potencial a ser considerado e explorado, podendo vir a ser uma ferramenta eficaz para o ensino
e aprendizado. Objetivo: Apresentar a importância da utilização dos métodos de gamificação
como alternativa de ferramenta de ensino. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência que
utilizou o método de gamificação: o Kahoot uma plataforma de aprendizado baseada em jogos e
o Ideabord aplicativo que cria, edita, compartilha ideias de forma divertida e visual, nas aulas da
disciplina Fundamentos Semiológicos de Enfermagem com os estudantes, no período de março
de 2020 a dezembro de 2020. Resultados: Observou-se que a utilização da tecnologia apoia a
educação em diversos aspectos onde a gamificação possibilita o desenvolvimento de situações
do ensino e aprendizagem. Favorece o engajamento dos estudantes que experimentam um sentimento positivo de realização, competência e ressignificação da experiência vivenciada, além do
espírito de competição que gera entre eles, isso ajudou a se motivarem para os próximos desafios.
Em avaliação realizada através do Google Forms para saber o feedback dos estudantes quanto à
utilização das ferramentas, por unanimidade responderam que ficaram satisfeitos. Conclusão: A
utilização de gamificação aponta para resultados positivos para favorecer o raciocínio e tomada de
decisão podendo ser utilizado como estratégia instrucional promissora. Neste contexto, o papel do
professor é fundamental, pois é ele quem apresenta novas maneiras de ensinar. Ele é o responsável por motivar e criar no estudante o interesse em adquirir conhecimento. Apoio: Faculdade
Pitágoras de Governador Valadares
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A atuação do profissional
enfermeiro no cuidado à gestante
com COVID-19
Lorrayne Batista de Morais, Bruna Teixeira de Oliveira, Maria Júlia Silva Gonçalves, Sheila Aparecida Ribeiro Furbino (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: covid-19, cuidado, enfermagem, gestante
Introdução: A Organização Mundial de Saúde foi informada pela China em 2019 sobre o novo
coronavírus, infecção que acomete o sistema respiratório e que se espalhou pelo continente, sendo denominada COVID-19. Em março de 2020 a infecção foi declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Objetivo: Identificar e conhecer a atuação do enfermeiro no cuidado da
gestante e do recém-nascido em tempos de pandemia de COVID-19. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa sistemática e qualitativa de artigos completos em português e inglês, pesquisados
nas plataformas Scielo, Google acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde, publicados no ano de
2020. Os descritores utilizados foram: Covid-19, cuidado, enfermagem, gestante. Resultados:
A partir da análise dos dados coletados, percebeu-se as principais vias de transmissão e quais
acometimentos podem ser gerados ao binômio mãe e filho. Sendo esses os principais desafios
encontrados pelos profissionais da saúde para o direcionamento de casos, constatando que, pela
intervenção, pode-se evitar uma onda maior de ocorrências, uma vez que seja prestado os devidos cuidados e orientações a essas gestantes através de uma assistência adequada, humanizada
e que possibilite o acesso aos serviços obstétricos. Conclusão: Conclui-se, portanto, que é de
suma importância a adesão de medidas preventivas que intensifique a educação em saúde, a
humanização e os cuidados desenvolvidos pelos profissionais enfermeiros ao binômio mãe e filho
durante a pandemia COVID-19, intervindo em possíveis infecções e prevenindo futuros e recorrentes agravos da patologia.
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O processo de humanização na
organização da rede de atenção
psicossocial
Lorrayne Batista de Morais, Bruna Teixeira de Oliveira, Maria Júlia Silva Gonçalves, Sheila Aparecida Ribeiro Furbino (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: cuidado de enfermagem, humanização, saúde mental, raps
Introdução: A reforma psiquiátrica propõe um modelo de atenção centrado nos serviços comunitários promovendo mudanças no cuidado do paciente com transtornos mentais, deslocando-o
dos hospitais psiquiátricos para inseri-los na sociedade, promovendo assim a saúde integral e de
qualidade ao paciente. Objetivo: Identificar as ações de humanização realizadas pelo profissional
enfermeiro na assistência ao paciente da Rede de Atenção Psicossocial. Metodologia: Trata-se
de revisão bibliográfica investigativa, indireta e qualitativa de artigos completos em português publicados em revistas científicas pesquisados nas plataformas, BVS, SciELO, CAPES, e Google
acadêmico, publicados nos anos de 2015 a 2020. Os descritores utilizados na busca foram: cuidado de enfermagem, humanização, saúde mental, RAPS. Resultados: As principais ações do
enfermeiro identificadas na literatura levantada são a democratização terapêutica aos pacientes
psiquiátricos com foco no cuidado humanizado e individual, além da inserção da família ao plano
de tratamento. As novas estratégias de cuidado tornam evidente que o novo modelo terapêutico
é norteado pela humanização. Entretanto, existem alguns desafios que circundam e impedem a
eficácia dessa nova terapêutica, como a associação da solução dos problemas aos medicamentos
e as fragilidades nas competências e habilidades dos enfermeiros para lidar com o novo enfoque
da assistência em saúde mental. Conclusão: Conclui-se que, a partir do novo modelo terapêutico adotado após a reforma psiquiátrica, as ações do enfermeiro se baseiam em princípios da
humanização. Contudo, torna-se pertinente a compreensão de que esse cuidado humanitário aos
indivíduos emerge somente quando as barreiras de inclusão social e à saúde são superadas.
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Materiais educativos em saúde
sobre a tuberculose para
população privada de liberdade:
uma estratégia de promoção e
educação em saúde
Luana kelby Carvalho de Andrade, Ingrid Gabriel Grigorio, Fernanda Ferreira Batista, Mariana Peres Santos, Flavia Rodrigues Pereira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: material educativo em saúde, população privada de liberdade, tuberculose
Introdução: O material educativo em saúde vem sendo compreendido como um facilitador de
aprendizado sobre determinado assunto. Para que isso aconteça, os materiais precisam ser pensados de acordo com o perfil do público-alvo e o tema central escolhido. Isso se aplica na produção
de um material educativo sobre tuberculose (TB) na população privada de liberdade (PPL). Objetivo: Ressaltar a importância da elaboração de materiais educativos em saúde para a PPL, como
estratégia de promoção e educação em saúde. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura
com busca nas bases de dados do Google acadêmico e BVS, utilizando os descritores: “Material
educativo em saúde”, “população privada de liberdade” e “tuberculose”. Como critério de inclusão
foram considerados: idioma português, artigos publicados com o recorte temporal de 2015 a 2020.
Resultados: De acordo com os 15 artigos estudados, foi possível compreender a importância dos
materiais educativos durante o tratamento da TB na PPL como estratégia de educação em saúde.
A informação a respeito da doença de forma didática e acessível a esse público, auxilia no seu
combate, quando tal material é preparado com linguagem cotidiana e lúdica, respeitando seu nível
de escolaridade e facilitando sua adesão ao tratamento, mesmo em liberdade ou na identificação
de outros casos que apresentem sintomas respiratórios, no sistema prisional. Conclusão: Assim,
é importante que a elaboração de materiais educativos na PPL sobre TB aconteça, considerando o
nível educacional dos pacientes para que, de fato, haja a educação em saúde e, em consequência
dela, maior adesão ao tratamento e cura dentro das unidades prisionais.
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A importância do tratamento da
tuberculose pulmonar em tempos
de pandemia Covid-19
Luana kelby Carvalho de Andrade, Ronald Emerenciano dos Santos, Kálita Alves Pereira, Lucas
Ornélio, Sheila Aparecida Ribeiro Furbino (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: tuberculose, tratamento, enfermagem, covid-19.
Introdução: A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo microrganismo
Mycobacterium tuberculosis, conhecido como bacilo de Koch, assim como a COVID-19 é causada
pelo novo coronavírus SARS-CoV- 2, ambas patologias afetam os pulmões e o meio de transmissão é através do contato de pessoa a pessoa, pela transmissão direta. Objetivo: Descrever
a importância do tratamento da tuberculose pulmonar em tempos de pandemia Covid-19. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa de caráter exploratório
com levantamento nas bases científicas da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Google Acadêmico,
MEDLINE PUBMED, SCIELO, Manuais e livros sobre Tuberculose e COVID-19. Resultados: O
tratamento da tuberculose pulmonar tem a cura e a redução da transmissibilidade como principais
objetivos. Vale ressaltar, que tanto a TB quanto a COVID-19 têm em comum a transmissão por
via aérea e alguns sintomas semelhantes, como tosse seca, febre e falta de ar. Sendo assim, é
de extrema importância a preparação dos sistemas de saúde para atender a coexistência das
duas infecções, para que se consiga manejar adequadamente as pessoas acometidas e evitar a
disseminação ainda maior, uma vez que a TB é problema de saúde pública e não deve ser negligenciada mesmo em tempos de pandemia da COVID-19. Conclusão: Conclui-se que existe uma
similaridade entre as patologias, sendo de extrema importância o diagnóstico da TB, mesmo em
tempos de pandemia de COVID-19, uma vez que os portadores da doença podem ter sequelas
permanentes caso contraiam o novo coronavírus. Sendo assim é necessário o diagnóstico precoce de ambas as patologias para iniciar o tratamento.
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A importância da enfermagem na
consulta de pré-natal
Lucas Ornélio, Ana Alice da Silveira Magalhaes, Gisella Felisberto Lima, Valeria de Oliveira Ambrosio (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: enfermagem, pré-natal, consulta de enfermagem
Introdução: A gestação é um período de mudanças na vida da mulher, entre elas físicas, psicológicas e sociais. O pré-natal é essencial para que a mulher se prepare para ser mãe, e é por
meio das consultas e outras ações desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde que a gestante é
acompanhada quanto ao desenvolvimento de sua gestação e as condições do bebê. Dessa forma,
a assistência da equipe de saúde pode ser considerada como uma ferramenta para a prevenção
de complicações no decorrer da gestação e parto. O enfermeiro realiza ações de maneira eficaz,
resguardando a gestante de negligências, imperícias e imprudências, atuando de forma ética
e responsável, para assegurar um nascimento saudável. Objetivo: Descrever a importância e
a atuação do(a) enfermeira na consulta pré-natal. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, com levantamento nas bases científicas da Biblioteca Virtual
de Saúde (BVS), Google Acadêmico, MEDLINE PUBMED, SCIELO no período de 2016 a 2020.
Resultados: Na consulta de enfermagem, identificou ações de promoção da saúde mãe e filho,
prevenção de intercorrências, além das demais ações específicas do enfermeiro como: exame
físico, solicitação de exames complementares, realização de testes rápidos, prescrição de medicamentos padronizados no pré-natal, vacinação das gestantes, atividades educativas, individuais
e em grupos. Conclusão: Uma assistência pré-natal de qualidade é realizada através de envolvimento de todos no processo, sendo eles profissionais, usuárias, familiares, dispondo-se de todos
os meios existentes na comunidade e no ambiente para facilitação das ações e melhora da satisfação das usuárias, através de atendimento eficaz, integral e igualitário.
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Dengue na infância: relato de
caso
Maressa Ribeiro Vieira, Larissa Araújo Alves, Lilian Santos Belchior, Daniel Rodrigues dos Santos,
Williane Coelho de Figueiredo (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: dengue, relato de caso, pediatria, dengue clássica
Introdução: A dengue é uma arbovirose considerada um grave problema de saúde pública causada pelo Flavivírus, podendo acometer diversas faixas etárias e apresentar um amplo espectro
clínico, variando de casos assintomáticos a graves. O diagnóstico é baseado no quadro clínico
associado a achados laboratoriais e fatores epidemiológicos. Seu tratamento é sintomático e nos
casos mais graves, necessita de suporte de vida. Objetivo: Relatar e discutir caso de paciente
pediátrico do Município de Governador Valadares - Minas Gerais. Metodologia: Análise de prontuário eletrônico e revisão bibliográfica sistemática e transversal. Resultados: Relato de Caso:
Paciente pediátrico, feminino, 6 anos e 3 meses, deu entrada no hospital com quadro clínico característico de Dengue Clássica, confirmado com antígeno NS1, após segunda visita ao hospital.
Apresentou piora e foi internada por 4 dias, durante a internação evoluiu com um quadro de plaquetopenia, sendo que, no último dia cursou com melhora da febre e de outros achados clínicos,
recebendo alta hospitalar no quarto dia de internação. Discussão: Após a revisão do prontuário e
da bibliografia, é constatado que a dengue no paciente pediátrico é de difícil diagnóstico, devido
ao fato, da sobreposição de sintomas em relação a outras síndromes febris. Portanto, é necessário
um amplo conhecimento da clínica e dos protocolos de tratamento para melhor estadiamento e
conduta, evitando assim iatrogenias. Conclusão: Faz-se necessário o investimento em recursos
públicos para a kncriação de vacinas, educação em saúde e em medidas de profilaxia para otimizar o controle dos casos de Dengue.
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Pesquisa com seres humanos no
Brasil
Maria Eduarda Cândida Menezes, Beatriz Gonçalves Fernandes, Sabrina Pereira Figueiredo
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pesquisa, seres humanos, direitos humanos
Introdução: A pesquisa com seres humanos ao decorrer da história passou por diversas atrocidades que infringiram os Direitos Humanos. Dessa forma, no Brasil, foi possível observar o desenvolvimento de normas éticas jurídicas para nortear esse tipo de pesquisa, evitando assim que erros
do passado fossem repetidos. Objetivo: Sendo assim, objetivamos evidenciar a importância de
tais normas com relação a pesquisa com seres humanos no Brasil. Metodologia: A pesquisa é do
tipo bibliográfica, onde foram utilizados os termos “pesquisa com seres humanos e direitos humanos” nas buscas em banco de dados como CAPES e SCIELO, e por fim selecionados somente os
artigos que abordassem tal temática. Resultados: Em virtude dos experimentos realizados com
seres humanos e o desrespeito à integridade destes, foram criadas regulamentações coerentes
com os avanços tecnológicos e com os novos conceitos da bioética mundial, no Brasil, tais regulamentações foram adotadas como referencial ético até 1988. Os presentes dados abordam que
após a criação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) foram formuladas novas normas para pesquisas envolvendo seres humanos, as quais se enquadram nos quatro princípios básicos da bioética que são a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Além disso, é possível
observar a criação do CONEP e do CEP, órgãos que regulamentam e coordenam as pesquisas envolvendo seres humanos no país. Conclusão: Diante disso, conclui-se que os estudos realizados
com seres humanos no Brasil evoluíram gradativamente ao longo dos anos, promovendo, assim,
a criação de normas e instituições que garantem a privacidade e os direitos individuais de todos os
envolvidos na pesquisa, respeitando os princípios éticos e bioéticos na realização de cada uma.
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A dignidade humana na atuação
do profissional de enfermagem
Mariana Araújo e Silva, Isabela Peixinho Magalhaes, Lavínia Millena Soares Mourão, Amanda Nathelly Alves, Aline Valeria de Souza (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: atuação de enfermagem, direitos dos pacientes, dignidade humana
Introdução: Em 2016 o Conselho Federal de Enfermagem criou um manual que aborda os direitos
humanos e a interconexão com a assistência do profissional enfermeiro, visando o enfrentamento
à violação de direitos humanos relacionados ao exercício profissional e à efetivação dos cuidados
de saúde de populações vulneráveis. Objetivo: Descrever a atuação do profissional enfermeiro
na garantia dos direitos humanos dos pacientes. Metodologia: Trata-se de revisão de literatura
de seis documentos como artigos na plataforma SciELO (Scientific Electronic Library Online) além
de portarias e manuais, com descritores: direitos humanos, enfermagem e dignidade humana.
Resultados: A dignidade da pessoa humana é o vetor de todos os direitos e garantias individuais,
dessa forma, os valores e os compromissos éticos dos profissionais da enfermagem, assim como
os direitos, partem desse mesmo ponto. Na busca por sistemas de saúde efetivos, o enfermeiro
tem o papel de promover os direitos humanos dos usuários dos serviços de saúde, prestando um
atendimento humanizado, atencioso e respeitoso às crenças do paciente, garantindo a dignidade
pessoal, sigilo e o segredo profissional, conforme descrito no código de ética e nos artigos 3º e
25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No primeiro, é defendido o direito à vida, e no
segundo, o direito à saúde e ao bem-estar. Conclusão: O cumprimento efetivo dos direitos humanos é uma das principais metas das instituições de saúde que buscam assegurar uma assistência
de qualidade, entretanto, a dignidade humana é pouco abordada no cotidiano dos profissionais de
enfermagem que necessitam de formação, capacitações anuais, através de programas de educação que incluam tópicos concernentes aos Direitos Humanos dos profissionais e dos pacientes.
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Violência obstétrica direcionada
às mulheres negras: uma
investigação ainda alarmante no
Brasil
Mariana Peres Santos, Fernanda Ferreira Rocha Evangelista, Heloine Martins Leite (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: mulheres negras, parto, violência obstétrica
Introdução: Historicamente, a mulher sempre foi subjugada, e teve seus corpos violados. Contudo, quando se trata da mulher negra, as estatísticas são bem mais assustadoras, já que a sociedade é patriarcal e racista. Na violência obstétrica não é diferente, os estudos demonstram que o tom
de pele da mulher vai dizer muito sobre a frequência da agressão sofrida. Objetivo: Realizar um
levantamento dos principais tipos de violência obstétrica sofridas pelas mulheres negras no Brasil
Metodologia: Estudo de revisão integrativa de artigos encontrados na plataforma de pesquisa
SCIELO- Scientific Electronic Library Online. Foram encontrados 17 artigos, e desses, 7 atendiam
aos critérios de inclusão: período de 2016 a 2020, estudos brasileiros e descritores “violência obstétrica e mulheres negras”. Resultados: De acordo com o Ministério da Saúde, pode-se entender
violência obstétrica como sendo um tipo de violência física, psicológica, verbal, ou sexual, que
acontece pelos profissionais da saúde durante a gravidez ou parto. Todos os artigos selecionados
relatam que mulheres negras são as que mais sofrem algum tipo de violência obstétrica. Cinco deles relatam que as mulheres pretas realizam menos consultas de pré-natal, 78,5%, não realizando
6 consultas ao final do pré-natal. Dados de outra pesquisa afirmam que a assistência durante o
parto ocorreu com menos prevalência em mulheres negras, 61,2% dos casos. Os dados reforçam
ainda que o tempo de espera para o parto foi maior para as mulheres pretas/pardas com 16,6%.
Nas literaturas estudadas uma proporção maior de mulheres pretas/pardas não teve acompanhante no parto, sendo 68,0% delas. Conclusão: A violência obstétrica contra a mulher preta é muito
alarmante. Provou-se que algumas entidades de saúde no Brasil praticam atos ilegais contra essas
mulheres no momento mais vulnerável: a gravidez.
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Fatores de risco da tuberculose
na população privada de liberdade
Mariana Pinheiro Caldas, Luana kelby Carvalho de Andrade, Ingrid Gabriel Grigorio, Mariana Peres Santos, Flavia Rodrigues Pereira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: tuberculose, população privada de liberdade, fatores de risco da tuberculose
Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, transmitida por via aérea e
causada pela bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Na população privada de liberdade
(PPL) a incidência de TB é um problema de saúde pública em geral e que deve ser integrado à
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
Prisional (PNAISP). Objetivo: Conhecer os principais fatores de risco para o desenvolvimento da
Tuberculose na PPL. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura com busca nas bases de
dados do Google acadêmico e Scielo. Os dados foram coletados em abril de 2021, utilizando os
descritores: “População privada de liberdade e tuberculose” e “Fatores de risco da tuberculose”.
Como critério de inclusão foram considerados: texto completo, idioma português, retratando a temática em estudo, publicados com o recorte temporal de 2015 a 2020, como critério de exclusão:
textos duplicados, incompletos e que não tratavam do tema específico em estudo. Resultados:
Diante dos sessenta e dois artigos pesquisados, observou-se que na PPL os casos notificados de
TB vêm aumentando e estão relacionados aos fatores de risco que contribuem para o adoecimento, sendo eles: a convivência com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), a superlotação de
celas e pouca ventilação das mesmas, o uso de drogas e a precariedade socioeconômica. Conclusão: Assim, diante dos fatores de risco presentes na PPL, ela se torna ainda mais vulnerável
para o aumento dos casos notificados de TB, o que demanda uma ampliação de medidas de busca por sintomáticos respiratórios, detecção dos casos novos e manejo do tratamento diretamente
observado e demais ações de controle da doença, em consonância com o PNAISP e diretrizes
nacionais da TB.
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Contribuições da psicologia na
terceira idade
Nubia Mendonça Oliveira Dias, Wanessa de Vasconcelos Silva Sampaio, Adrianne Modesto Moreira (Orientador)
Palavras-chave: a psicologia na terceira idade, contribuições da psicologia na terceira idade, e
psicologia e terceira idade
Introdução: No Brasil, nos últimos anos, houve um significativo aumento da expectativa de vida.
Em detrimento a esta ocorrência, desenvolveu-se o surgimento de novas demandas e de novos
problemas: desigualdades sociais, preconceitos e falta de políticas públicas voltadas a terceira
idade, são alguns deles, causando diversos impactos no processo de envelhecimento, sobretudo,
na saúde mental e na qualidade de vida desse público. Objetivo: Discutir o a atuação do profissional de Psicologia no acompanhamento, estudo e informação sobre o desenvolvimento de cada
estágio da vida dos indivíduos. Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico, em que foram
feitas buscas de materiais científicos, brasileiros, nas bases de dados: Scielo e Pepsic. Utilizando os descritores: Psicologia na terceira idade, contribuições da psicologia na terceira idade, e
Psicologia e terceira idade. Resultados: Após a averiguação dos materiais ficou evidenciado a
importância da Psicologia do Envelhecimento e suas influências sob a qualidade de vida, identidade e aspectos que a terceira idade carrega, como a compreensão do desenvolvimento humano, a
heterogeneidade intra/interindividual do envelhecimento que é vista a partir da consideração das
influências de natureza socioculturais, socioeconômicas, psicossociais e biológicas atuantes ao
longo de toda a vida. Além da agregação de conhecimentos a outras áreas e a promoção de um
olhar e atenção diferenciada a esse público em relação não somente a saúde física, mas objetivando a geração de qualidade de vida. Conclusão: Conclui-se então, que a ciência psicológica é
de suma importância para o estudo do processo de envelhecimento, auxiliando nas interlocuções
com vários outros campos de saberes, para que se possa almejar abarcar toda a singularidade
que essa fase do desenvolvimento humano possui.
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Contribuições da Análise do
Comportamento a Educação
Nubia Mendonça Oliveira Dias, Adrianne Modesto Moreira (Orientador)
Palavras-chave: contribuições da análise do comportamento para a educação, educação e análise do comportamento
Introdução: A Análise do Comportamento é uma ciência respaldada nos estudos do cientista
norte americano Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990) dentro das concepções filosóficas do
Behaviorismo Radical. Uma das grandes áreas de interesse e contribuição de Skinner foi a Educação, através de seus estudos e experimentos na área ele foi capaz de estabelecer princípios de
aprendizagem, com o intuito de realizar modificações e aquisições de comportamentos que aperfeiçoariam a qualidade da educação formal. Objetivo: Por isso, o objetivo desse resumo é apontar as contribuições da Análise do Comportamento para a educação e ressaltar os benefícios e a
necessidade desse diálogo teórico-prático para a sociedade Metodologia: A pesquisa e leitura do
material foram feitas através de banco de dados nacionais como: Scielo, Lilacs, Pepsic.Utilizando
os descritores: Contribuições da Análise do comportamento para a Educação, Educação e Análise
do comportamento. Resultados: Durante a leitura do material foi possível compreender que o
conhecimento e as práticas educativas surgiram com objetivo de serem acumuladas, aprimoradas
e propagadas de geração para geração, fazendo-se insubstituível e essencial para a preservação
e conservação da cultura. Um dos trabalhos e contribuição mais importante em relação a educação foi o livro: Tecnologia do Ensino (1968), onde Skinner nos apresenta uma nova metodologia
chamada instrução programada conjuntamente com as maquinas de ensinar, que apesar de publicado há 61 anos atrás, os mesmos problemas da época ainda se revelam muito presentes em
nossa realidade atual. Conclusão: Por fim ressalta se que Skinner com a sua proposta objetivou
o aperfeiçoamento e a maximização da educação, permitindo que a escola possa ser campo para
outras atividades que não somente a de ensino.
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Direitos e desafios da equipe
de saúde no atendimento préhospitalar de urgência
Pedro Furbino de Almeida, Carolina Soares Vial, Ana Carolina Pereira de Lima, Aline Valeria de
Souza (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: urgência, direitos, desafios, pré-hospitalar, municípios microrregionais
Introdução: O APH (Atendimento Pré Hospitalar) é um conjunto de procedimentos direcionados à
assistência de um indivíduo em situação de emergência. A equipe deverá tomar decisões rápidas
com ética e respeito aos direitos do paciente. A Portaria nº 2.048 do ano de 2002 declara que o
paciente possui o direito de receber um atendimento de urgência digno, em condições humanas
e com todas as qualificações existentes. Objetivo: Evidenciar as dificuldades enfrentadas pela
equipe de atendimentos emergenciais na assistência e resgate ao paciente de municípios de microrregiões dependentes de um polo da região de saúde. Metodologia: Trata-se de uma revisão
bibliográfica de leis e artigos, sem período temporal definido, com os descritores urgência, direitos,
desafios, pré-hospitalar e municípios microrregionais, na plataforma SciELO (Scientific Electronic
Library Online) e site do Ministério da Saúde. Resultados: As principais dificuldades enfrentadas
pela equipe e pacientes estão relacionadas a problemas estruturais, como a falta de profissionais,
materiais de trabalho e transporte. Há também o empecilho na organização do serviço, ou seja, na
sua gestão de atendimentos, encaminhamentos e triagem, e a possibilidade da má distribuição de
recursos financeiros disponibilizados pelo Estado para o município, refletindo em um atendimento
primário insuficiente para a microrregião e sobrecarregando os polos de atendimento. Conclusão:
Conclui-se que, apesar de direito constitucional e atendimento que cumpra os princípios do SUS,
os profissionais encontram vários desafios como falta de recursos ou tempo de distância entre as
cidades, o que dificulta a atuação dos profissionais de saúde de tais cidades. Sobretudo, é inaceitável que por conta destas adversidades o paciente seja prejudicado, sendo essencial o conhecimento do suporte básico de vida.
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Perfil sociodemográfico das
famílias de alto risco classificadas
pelo Programa Saúde em Casa
com casos confirmados da
Covid-19 em Machacalis/MG
Pedro Santiago Pereira Zanelatto Carneiro, Diego Soares Ferraz, Mariane Dantas Archanjo, Roberto Carlos de Oliveira (Orientador), Belinda Farias Nicolau (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: covid-19, pandemia, estratégia da saúde da família, assistência social
Introdução: A pandemia causada pelo SARS-CoV-2, revelou-se uma emergência de saúde pública global. Objetivo: Considerando as estratégias de vigilância em saúde da atenção básica e de
promoção da segurança social implantadas para o enfrentamento da pandemia em Machacalis,
este estudo tem por objetivo descrever o perfil sociodemográfico das famílias classificadas de alto
risco pela Estratégia da Saúde da Família (ESF). Metodologia: Estudo transversal descritivo das
famílias que tiveram casos confirmados para Covid-19 no período de 23/03/2020 a 29/04/2021.
Variáveis das famílias analisadas: classificação de risco, número de pessoas e casos confirmados,
sexo, faixa etária e comorbidades de seus moradores. Resultados: De 143 famílias que tiveram
casos positivos de Covid-19, 9(6,3%) famílias eram de risco alto, correspondendo a uma população de 30 pessoas com 16 casos confirmados. As famílias compostas por três pessoas foram mais
frequentes, com 33,3% (3), por duas e por cinco pessoas 22,2% (2) cada, famílias com uma e com
seis pessoas 11,1% (1) cada. A distribuição por sexo foi de 70% (21) para os homens. Quanto à
faixa etária, os idosos com 65 anos ou mais aparecem em 36,7% (11) das famílias, seguidos das
faixas de 40-49 e de 50-64, com 13,3% (4) cada. Comorbidades: hipertensão arterial 53,3% (16),
diabetes mellitus 26,7% (8). Quanto ao número de casos intradomiciliares, quatro famílias tiveram
somente um caso confirmado, três tiveram dois casos confirmados e duas três casos. Destaca-se
nestas nove famílias 7 contatos próximos rastreados positivaram, sendo 6 assintomáticos. Conclusão: As estratégias de vigilância em saúde da ESF e da assistência social nestas famílias devem focar no rastreamento de contatos próximos assintomáticos e a presença de grupos de risco:
idosos e comorbidades.
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Dificuldades na implementação
da SAE como instrumento de
autonomia do enfermeiro na
assistência ao covid 19: uma
revisão bibliográfica
Ronald Emerenciano dos Santos, Karolyne Stefane Freitas Soares, Lucas Ornélio, Valeria de Oliveira Ambrosio (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: autonomia do enfermeiro, covid-19, sae (sistematização assistencial de enfermagem)
Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é o instrumento de trabalho
do enfermeiro com objetivo de identificação das necessidades do paciente apresentando uma proposta ao seu atendimento e cuidado. A aplicação sistemática do processo de enfermagem é um
meio pelo qual se pode conquistar a autonomia. Objetivo: Descrever as dificuldades da atuação
do enfermeiro na assistência ao COVID-19 utilizando a SAE como instrumento de autonomia. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa de caráter descritivo
nas bases científicas BVS, Google Acadêmico, MEDLINE, PUBMED, SCIELO, e livros da área.
Resultados: Na adaptação às condições da pandemia do COVID-19, os profissionais de enfermagem têm enfrentado dificuldades na aplicação da SAE relacionadas à assistência, pela indisponibilidade de recursos, alta demanda de atendimentos, estruturas precárias dos hospitais, jornadas
excessivas, salários baixos, baixa ou inexistente estrutura de apoio ao descanso nos hospitais, sofrimento psíquico, dentre outros. Diante dessa calamidade, a autonomia do profissional enfermeiro
tem sido colocada à prova, necessitando de inovações assistenciais para facilitar a comunicação
e o atendimento, realizando a padronização e simplificação dos processos de trabalho através do
SAE. Conclusão: Na luta contra COVID-19, os profissionais de enfermagem necessitam estar
aptos a tomarem decisões importantes quanto ao tratamento, notificação, manejo, identificação
entre outras ações. A implantação da SAE, atualmente, é considerada um desafio, pois exige do
enfermeiro empenho e criatividade na elaboração e execução de estratégias inovadoras e participativas. Faz-se necessário a prestação de uma assistência de qualidade e efetiva a pacientes
com a COVID-19.
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Relatar um atendimento domiciliar
em tempos de pandemia, como
estratégia para o cuidado, no
projeto de extensão
Ronald Emerenciano dos Santos, Karolyne Stefane Freitas Soares, Gabriel Martins Soares de
Lima Almeida, Monica Valadares Martins, Ana Maria de Souza Germano (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: visita domiciliar, território, pandemia, cuidado
Introdução: O ambulatório de lesões da Univale, em março de 2021, suspendeu suas atividades
devido à pandemia por COVID 19. Nesse período, uma usuária relatou à enfermeira dificuldades
de acesso para continuidade do tratamento. Com lesão crônica e apresentando piora na evolução,
a enfermeira iniciou o tratamento de ferimento em membro inferior. Com histórico de evolução da
lesão desde 2008, há referência de quase total cicatrização em meados de 2013, mas a piora é
recidivante. Fatores interferem na cicatrização de feridas como autocuidado, condição sócio econômica, nutrição, edema, cronicidade, localização, infecção. Objetivo: Relatar a estratégia utilizada para o cuidado e proporcionar o estudo de caso nas aulas virtuais aos acadêmicos do projeto
de extensão do ambulatório. Metodologia: Qualitativa e descritiva, através de relato de caso, com
base na literatura sobre tratamento de feridas e registros. Resultados: Em visita domiciliar pôde-se constatar a realidade cruel retratada num barraco de madeira de dois cômodos, um tanque
para lavar louças e roupas, um banheiro cercado de entulhos e lixo, no meio do morro em bairro da
cidade. Com o auxílio doença suspenso por falta de um atestado médico e sem o digno acesso, a
usuária era impedida de receber os cuidados necessários e praticar o autocuidado tão importante
à sua recuperação. Feito contato com assistente social do município para a inclusão da usuária
em programa de habitação, acesso ao atendimento médico, cesta básica e curativos no domicílio,
até a volta dos atendimentos presenciais. Conclusão: A visita domiciliar possibilitou o reconhecimento do território, a criação de estratégias de ação para minimizar os fatores que interferem na
cicatrização de feridas e no autocuidado, além do estudo de caso discutido em aulas virtuais.
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Impacto da diabetes mellitus nos
indicadores de morbimortalidade
e internação
Rosimara Moraes Bonfim, Leonardo Oliveira Leão e Silva (Orientador), Marileny Boechat Frauches (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: diabetes mellitus, amputação, pé diabético
Introdução: O Diabetes mellitus (DM), por seu comprometimento circulatório, é a principal causa de amputações de membros inferiores (MMII), especialmente em idosos. Objetivo: Avaliar
o impacto da DM nos indicadores de morbimortalidade e internação hospitalar em Governador
Valadares (GV) e Minas Gerais (MG) no ano de 2019. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, com abordagem quantitativa e uso de dados secundários. Foram utilizados os
registros de autorizações de internação hospitalar (AIH) e declarações de óbitos (DO) disponíveis
eletronicamente no SIH-SUS e SIM, respectivamente. Foram utilizadas as seguintes informações
de MG e GV, para ano de 2019: total de óbitos, óbitos por DM, internações por DM, pé diabético,
amputações MMII e pés. Resultados: Foram registrados 141.022 óbitos em MG, sendo 6.117
(4,3%) causados pelo DM. Em GV observou-se total de 2.007 óbitos, sendo 159 (8%) pelo DM. As
internações por DM e suas complicações foram 2.293, sendo 6,5% das 34.999 de MG, já em GV
foram 24 (1%). As AIHs de amputação por DM corresponderam a 2% do total de MG (751) sendo
08 (1%) em GV. Verifica-se proporcionalmente o dobro de óbitos pelo DM em GV quando comparado à MG. Enquanto em MG o percentual é 4%, em GV é de 8%. Conclusão: A autora atua junto
a equipe hospitalar responsável pelos procedimentos avaliados no trabalho, dessa forma, tendo
em vista sua experiência e realidade vivenciada na prática, observa a ocorrência de subnotificação
das amputações. Em 2019 os serviços de cirurgia realizaram mais de 08 amputações, sendo uma
complicação frequente nos casos internados. Por ser uma doença crônica e por sua relevância na
saúde pública, sugerimos aprofundamento das informações para melhora dos subsídios no planejamento de medidas de cuidado, especialmente face aos óbitos em GV.
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Oncologia Pediátrica: uma
abordagem pluralista do câncer
infanto-juvenil e as vivências
que envolvem a tríade paciente,
família e equipe de saúde
Sarah Kellen Pereira Prates, Yasmin Luiza Peruzzo
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: oncologia pediátrica, câncer infantil, cuidados paliativos
Introdução: O processo de adoecimento por câncer carrega consigo sentimentos de preocupação, angústia e culpa. O medo frente a morte é característico de uma vivência de sofrimento físico,
psicossocial e espiritual, o que se acentua ao considerar que o paciente é uma criança. Assim, o
câncer na infância atua diretamente sobre as perspectivas de um conjunto complexo que envolve
o paciente e todos os indivíduos próximos a ele. Objetivo: Explorar as nuances da oncologia pediátrica, bem como discorrer acerca das reações dos profissionais frente ao adoecimento e ao luto
de seus pacientes, ressaltar sobre o limite do envolvimento médico-paciente e analisar a criança,
junto à família, no que tange aos sofrimentos enfrentados. Metodologia: Foram realizados estudos por meio de revisão bibliográfica em bases de dados científicos e de caráter exploratório.
Para a busca, utilizou-se a Revista Bioética e sites como SCIELO, Pepsico e Google Acadêmico.
Resultados: Constatou-se que o câncer na criança leva a situações que extrapolam a doença ao
atingirem o psicológico da família e equipe de saúde empenhada no cuidado, em virtude da estabilidade emocional necessária. Conclusão: Do diagnóstico ao tratamento, é preciso que a equipe
seja clara quanto ao prognóstico da criança, de modo que a família entenda os aspectos médicos
acerca da doença e de suas perspectivas de melhora. Nesse sentido, é fundamental enxergar os
familiares como parte do adoecimento, visto que toda sua estrutura é abalada. Por fim, exalta-se
a equipe multidisciplinar que, ao vivenciar o sofrimento da criança em seu exercício, volta-se ao
primordial: a pessoa em si, e salienta-se os cuidados paliativos na noção de que o cuidar não se
limita à perspectiva de cura, mas de promover bem-estar até o fim dos dias.
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Análise sobre tríade letal no
trauma: uma revisão de literatura
Talita Costa Barbosa, Lindemberg Barbosa Júnior, Joseana Gomes Salustiano (Orientador)
Palavras-chave: trauma, coagulopatias, acidose, hipotermia, traumatismos abdominais
Introdução: A morte decorrente de traumatismos é um problema de saúde pública mundial. Entre a faixa etária de 5 a 44 anos, o trauma é a principal causa de morte, sendo responsável por
cerca de 10% de todos os óbitos. Estudos mostram que o sangramento é um dos principais responsáveis pelos óbitos ocorridos nas primeiras 24 horas após o trauma. As vítimas de trauma,
com as lesões de maior gravidade, podem apresentar um sangramento importante, associada a
alterações hematológicas induzidas pelo próprio tratamento para restabelecer a perfusão adequada, resultando no distúrbio de coagulação de dificil controle, por consequência levando à morte.
Objetivo: Realizar uma revisão de literatura para explanar acerca da ocorrência de tríade letal em
pacientes acometidos por um trauma. Metodologia: O estudo realizado foi uma revisão narrativa.
Os recursos utilizados foram literaturas pesquisadas em bases de dados do Pubmed, BVSalud,
Scielo, a partir dos descritores: “Trauma”, “Coagulopatias”, “Acidose”, “Hipotermia”, “Traumatismos
abdominais”. Foram incluídos trabalhos de relato de caso, revisão de literatura, artigos na íntegra,
na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Resultados: O trauma é uma das causas de morte na
população, em todas as idades. Em alguns acontecimentos com trauma abdominal grave, a chamada “tríade letal”, caracterizada por hipotermia, acidose metabólica e coagulopatia, é uma emergência, e contribui para a piora da doença e morte. Uma das condutas adequadas é o controle
da hemorragia, além de evitar a perda adicional de calor. Conclusão: Dessa maneira, conclui-se
que a aplicação da cirurgia de controle de danos já é rotina no manejo de pacientes com trauma
abdominal. E apesar das complicações e de seu potencial de morbidade, esta continua sendo a
medida que permite aumentar a sobrevida dos doentes.
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Cirurgia TIPS para controle de
complicações de hipertensão
portal: uma revisão de literatura
Talita Costa Barbosa, Lindemberg Barbosa Júnior, Joseana Gomes Salustiano (Orientador)
Palavras-chave: shunt porto-sistêmico intra-hepático transjugular, hipertensão portal, sangramento por varizes esofagianas
Introdução: Os pacientes com patologias hepáticas tais como cirrose, podem desenvolver varizes
esofagianas e cerca de um terço das mortes são secundárias a cirrose com hipertensão portal.
Existem diversas formas de tratamento terapêutico, tais como farmacológico, endoscópico, o tamponamento por balão, shunt intra-hepático transjugular portossistêmico (TIPS), tamponamento
por balão. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura para explanar acerca da cirurgia shunt
porto-sistêmico intra-hepático transjugular em casos de complicações de hipertensão portal para
entendimento desse evento. Metodologia: O estudo realizado foi uma pesquisa bibliográfica. Os
recursos utilizados foram literaturas pesquisadas em bases de dados do Pubmed, BVSalud, Scielo, a partir dos descritores: “Shunt porto-sistêmico intra-hepático transjugular”, “Hipertensão portal”, “Sangramento por varizes esofagianas”. Resultados: O shunt intra-hepático portossistêmico
(TIPS) é um tratamento aceito e eficaz para o tratamento de complicações da hipertensão portal
em pacientes com afecções hepáticas tais como cirrose. O uso dessa técnica tem sido aumentado
no tratamento de complicações da hipertensão portal, como ascite, hidrotoráx hepático, síndromes
de Budd-Chiari e hepatorrenal. O grande impasse dessa terapia continua sendo a obstrução do
shunt por trombose ou hiperplasia intimal, para a qual sua revisão e vigilância contínua por imagem são necessárias. O TIPS funciona como um shunt portocava látero-lateral com alta eficácia
em descomprimir o sistema porta. Conclusão: De acordo com os estudos analisados, conclui-se
que a TIPS é uma peça fundamental para o tratamento de complicações relacionadas a hipertensão portal, devendo ser realizada de maneira racional, integrada e sequencial ao tratamento
clínico, endoscópico e cirúrgico.
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Autismo e suas interfaces no
âmbito familiar e social
Thailine Karen dos Santos Andrade, Ingredy Silva Dourado, Danilo Viana de Souza, Adrianne Modesto Moreira (Orientador)
Palavras-chave: espectro autista, autismo e relações familiares, autismo e sociedade
Introdução: O Transtorno do Espectro Autista está relacionado ao neurodesenvolvimento, ocasionando dificuldades na comunicação e socialização, comportamentos repetitivos e limitados, geralmente manifestados na primeira infância. Vários fatores influenciam para que ocorra desentendimentos e receio ao lidar com um membro autista, o que acaba gerando uma situação conflituosa
nas relações familiares, que logo se estende para a sociedade como forma de estigma. Objetivo:
O presente estudo objetiva mostrar a perspectiva e impactos na relação familiar com filhos autistas, além de enfatizar a importância da compreensão do tema para um bom convívio social. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica utilizando os descritores: espectro autista, autismo
e relações familiares, autismo e sociedade, diante de consultas de materiais científicos nas bases
de dados: Scielo e Pepsic. Resultados: Estudos apontam que muitas famílias possuem dificuldades em aceitarem e saberem administrar as características apresentadas pelos filhos autistas.
As rotinas familiares também são colocadas em questão: intimidade do casal abalada, falta de
comunicação no dia a dia, entre vários outros como, por exemplo, a desinformação que gera o preconceito e que pode comprometer o convívio familiar/social, além de interferir no desenvolvimento
da criança. Conclusão: O diagnóstico precoce é uma das melhores formas para uma boa relação
entre os outros membros da família e da sociedade com a criança do espectro autista, visto que
isso irá permitir aprender métodos essenciais para o desenvolvimento infantil, minimizando maiores danos na vida adulta. Além disso, consultas regulares com especialistas e acompanhamento
psicológico são fundamentais para compreensão e entendimento acerca do autismo.
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Adolescência e automutilação:
impactos da pandemia do
COVID-19
Thailine Karen dos Santos Andrade, Ingredy Silva Dourado, Danilo Viana de Souza, Adrianne Modesto Moreira (Orientador)
Palavras-chave: automutilação, pandemia e covid-19, saúde mental e adolescência
Introdução: A automutilação, conhecida também como autolesão e autoagressão, consiste no
comportamento não fatal em que o indivíduo, normalmente adolescente, lesiona a si próprio de
várias maneiras. Essa conduta pode ser influenciada por diversos fatores ao decorrer da vida, tais
como: as incertezas, o medo, a solidão entre outras questões, que foram agravadas e/ou potencializadas pela pandemia do COVID-19, impactando na saúde mental de muitos jovens. Objetivo:
Objetiva-se evidenciar os impactos da pandemia do novo coronavírus como fator de agravamento
para a automutilação em adolescentes. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica com descritores: automutilação, COVID-19, saúde mental e adolescência. Com busca de artigos publicados
nas plataformas Scielo, FioCruz e Revista Estilos da Clínica. Resultados: A automutilação quase
sempre se inicia na adolescência, e com o surgimento da pandemia do COVID-19 houve alguns
impactos que agravaram a incidência do comportamento autolesivo, como: isolamento social, incertezas do futuro, perda de entes e amigos, problemas familiares, restrições de atividades, fatores socioeconômicos e educacionais, entre outros que afetaram de forma direta a saúde mental da
população brasileira. O uso excessivo da internet também corroborou para a potencialização da
automutilação no contexto pandêmico, visto que muitas fakenews disseminaram o medo, causando desespero na população. Conclusão: Tendo em vista os impactos da pandemia do COVID-19
no agravamento da automutilação, se faz necessário o desenvolvimento de estratégias de prevenção e conscientização, através de cartilhas educativas, interações online e acompanhamento psicológico constante, a fim de reduzir o sofrimento emocional, fortalecer os laços sociais e promover
a saúde mental, que está sendo tão afetada durante este momento pandêmico.
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Avaliação de parâmetros
imunológicos e genéticos na
susceptibilidade à hanseníase
Thais Daiane de Morais Souza, Cibele Velloso Rodrigues, Márcio Luís Moreira de Souza, Thaisa
Netto Valente Frossard, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: hanseníase, reconhecimento padrão, ia, citocinas, tnf, il-10, snps, polimorfismo
Introdução: A hanseníase, dermatoneuropatologia de transmissão ativa, caracteriza-se por diversas manifestações clínicas em função da resposta imune do hospedeiro contra o Mycobacterium
leprae. A resposta do Tipo Th1 é eficaz em limitar a doença, enquanto que a resposta Tipo Th2
caracteriza-se por baixa imunidade mediada por células e alta resposta humoral. O papel dos
fatores genéticos do hospedeiro no desenvolvimento da hanseníase tem sido bem estabelecido
através de polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs) em genes característicos da resposta
imune como o gene da IL-10. Objetivo: Identificar associação de parâmetros imunológicos (IL-2,
IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ e IL-17) e genéticos (SNPs do gene IL-10) na susceptibilidade à
hanseníase. Metodologia: Foram selecionados indivíduos com hanseníase e respectivos controles. Após assinatura do TCLE, foi coletado sangue para separação das PBMC para cultura com
e sem estímulo de antígeno de M. leprae. A quantificação de citocinas foi realizada por CBA. O
gDNA extraído do sangue foi utilizado para genotipagem de variantes do gene IL-10 pela técnica
de qPCR. Utilizou-se IC bootstrap para comparação de grupos. Resultados: O grupo dos casos
apresentou maior produção de TNF que o grupo dos controles, especificamente nos indivíduos
com genótipos G/A, A/C, T/G e A/G dos SNPs rs1554286, rs3024490, rs1800872 e rs1800871
respectivamente. Porém, o grupo dos controles apresentou maior produção de IL-4 que o grupo
dos casos com genótipo T/T no SNP rs1800872. Não foram observadas diferenças significativas
entre casos e controles nas demais citocinas em relação aos SNPs estudados. Conclusão: A alta
produção de TNF parece não configurar, necessariamente, uma resposta imunológica eficiente ao
M. leprae em certas variantes genéticas do gene IL-10. Apoio: UFJF-GV
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Interferência do aborto na saúde
da mulher: reflexões sobre
os Direitos Humanos e outros
impactos
Thaissa Kellen Ribeiro Soares, Gabrielly de Almeida Ribeiro, Hauanny Caroliny de Oliveira Santos,
Sara Rodrigues Oliveira, Aline Valeria de Souza (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direitos humanos, aborto, saúde da mulher
Introdução: O aborto no Brasil teve destaque na década de 1970 com o movimento feminista que
lutava para uma mudança do código penal em relação à saúde da mulher, porém algumas mulheres continuam sofrendo os impactos na saúde física, emocional e relacional. Objetivo: Apresentar
os impactos e direitos sobre aborto na saúde da mulher e na sociedade. Metodologia: Estudo de
revisão bibliográfica, com descritores: direitos humanos, aborto, saúde da mulher, total de sete artigos nas plataformas SCIELO (Scientific Electronic Library Online), além de portarias e legislações.
Resultados: Atualmente, no Brasil, o aborto já é permitido: a mulher que apresenta uma gestação
que é decorrente de um estupro, uma gestação que causa risco de vida a ela, e na ocasião de feto
anencefálico. O tema merece atenção nos impactos físico, emocional e relacional em decorrência
do aborto, principalmente no que se refere ao aborto clandestino. O aborto mal realizados, traz
a mulher maior risco de sequelas, tais como, perfuração do útero, retenção placentária seguida
de infecção, peritonite, tétano e sepse. Além dessas complicações a mãe corre risco de morte,
por questões de higiene do local, dos materiais utilizados e também o risco cirúrgico do procedimento. Frequentemente são relatados sentimentos de culpa, depressão, tristeza e angústia como
consequências psicológicas, o que indica uma possível influência da visão negativa empregada
pela sociedade. Conclusão: Os Direitos Humanos garantem à mulher em situações específicas a
realização do aborto com segurança física, o que contribui a favor da saúde da mulher, porém não
são garantidos por lei a assistência aos danos emocional e relacional, sendo necessários avanços
para a garantia da saúde integral da mulher.
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Mortalidade por neoplasias
malignas do colo do útero
no município de Governador
Valadares/MG
Thalyssa dos Santos Mendes, Juliana Lana Rodrigues de Araújo, Victória de Cássia Ribeiro Corbelli, Eduarda Guedes Ribeiro Pascoal, Lilian Costa e Silva (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: neoplasias malignas, colo do útero, mortalidade, indicadores de saúde
Introdução: A neoplasia maligna de colo de útero é o tipo mais frequente entre as mulheres, que
consiste em um tumor procedente na parte inferior do útero e pode ser descoberto no exame preventivo (Papanicolau), capaz de identificar alterações celulares pré-malignas nas mulheres. O vírus HPV (Papilomavírus Humano) pode ser associado à prática da relação sexual com o desenvolvimento do câncer pelo aparecimento de verrugas, condilomas e avanço do carcinoma, podendo
levar a óbito. Objetivo: Descrever os índices de mortalidade por neoplasias malignas do colo do
útero no Município de Governador Valadares no período de 2000 a 2019. Metodologia: Pesquisa
descritiva de dados secundários por meio da plataforma DataSUS, TabNet e TabWin. Foram analisados dados referentes à mortalidade por neoplasias malignas do colo do útero entre os anos de
2000 a 2019 a partir das variáveis: raça, escolaridade e faixa etária. Resultados: Durante os 20
anos analisados constatou-se um total de 126 óbitos no município de estudo. O ano que apresentou mais mortes foi 2017 (4,69), depois 2019 (3,93), em seguida 2001 (3,91), havendo oscilações
na taxa de mortalidade nos outros anos. O ano que possui menos falecimentos é o de 2009 com
apenas 1 óbito. Evidenciou-se que mulheres pardas com nenhuma ou escolaridade de 1 a 3 anos
e acima de 60 anos são as mais acometidas pela neoplasia maligna de colo de útero. Conclusão:
Conclui-se que a idade é um fator de risco para o óbito por Câncer do Colo de Útero, dado que a
regressão espontânea da infecção pelo HPV se dá até os 30 anos, a qual interfere na evolução do
câncer. Além disso, mulheres pardas e o tempo de escolaridade influenciam nos dados, visto que
o defasado conhecimento adquirido por essa parcela populacional influencia no acesso e busca
por exames de detecção precoce do câncer.
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Assinatura de Biomarcadores/
Quimiocinas para auxiliar
no prognóstico de contatos
assintomáticos de pacientes com
hanseníase
Victor de Lima Rodrigues, Lorena Bruna Pereira de Oliveira, Dirce Ribeiro de Oliveira, Eloisa Helena Medeiros Cunha, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientador)

Palavras-chave: hanseníase, monitoramento de contatos, biomarcadores imunológicos/quimiocinas
Introdução: A hanseníase, doença infectocontagiosa, de evolução lenta, é causada pelo M. leprae. Apesar da disponibilidade de tratamento (PQT) a transmissão é contínua. Sabe-se que os
contatos de pacientes MB apresentam um risco de 5 a 10 vezes maior de desenvolver a doença
do que a população em geral. Objetivo: Estabelecer uma nova assinatura de biomarcadores/quimiocinas, que possa auxiliar no prognóstico de contatos assintomáticos com infecção subclínica.
Metodologia: Análise de 66 indivíduos residentes em Governador Valadares e entorno. Para os
ensaios imunológicos selecionou-se 37 participantes, contatos de paciente paucibacilar (CPB) e
multibacilar (CMB). Foram avaliadas as quimiocinas (CXCL8/IL8, CCL5/RANTES, CXCL9/MIG,
CCL2/MCP-1 e CXCL10/IP-10) pelo método CBA em sobrenadante de cultura de PBMC controle (CC) e estimulada (ML) in vitro. Resultados: Mais de 50% dos contatos foram considerados
altos produtores para as quimiocinas MCP-1 e IL-8 na cultura CC. Ocorreu uma maior secreção
de MCP-1 no grupo CPB. Na cultura ML, o grupo CPB apresentou maior secreção das quimiocinas MCP-1 e IL-8. Na cultura CC como na ML, o grupo CPB apresentou frequência acima de
50% de altos produtores para as quimiocinas IP-10, MIG, IL-8 e MCP-1, enquanto que no grupo
CMB não ocorreu nenhuma frequência acima de 50% de altos produtores. A RANTES foi considerada quimiocina de interseção entre os dois grupos. Avaliou-se o perfil inflamatório dos grupos.
Constatou-se que o grupo não inflamado (NI) foi constituído de 30% de indivíduos CPB e 70% de
indivíduos CMB, enquanto o grupo inflamado (I) apresentou 20% de indivíduos CPB e 80% de
indivíduos CMB. Conclusão: A assinatura de marcadores imunológicos torna-se uma ferramenta
acessível para identificação de infecção subclínica e prognóstico da doença. Apoio: UFJF\GV\
PROEX\PROPP
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O papel do Enfermeiro em casos
de mulheres vítimas de violência
sexual: uma revisão de literatura
Waleria Batista de Paula, Gisella Felisberto Lima, Ronald Emerenciano dos Santos, Valeria de
Oliveira Ambrosio (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: violência sexual, papel do enfermeiro, enfermagem
Introdução: A violência sexual (VS) contra mulheres é considerada um problema de Saúde Pública mundial. A violência contra a mulher pode ser física, psicológica, sexual e outros tipos, atingindo
mulheres de todas as classes e idades. O primeiro contato que essa mulher encontra na unidade
básica de saúde é o enfermeiro que, de forma humanizada, é capaz de identificar possíveis sinais
de violência sexual. Objetivo: Evidenciar o papel do enfermeiro em casos de vítimas de violência
sexual identificando as ações de enfermagem. Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa com
abordagem qualitativa de caráter descritivo com levantamento bibliográfico ultilizando os seguintes descritores: Violência sexual, Politicas publicas, Direitos humanos, Enfermagem. Foram utilizadas bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), SciELO, MEDLINE PUBMED e Google
acadêmico. Resultados: O enfermeiro deve estar capacitado em atender a vítima para que ela
possa confiar e se sentir segura em relatar o caso e denunciar os abusos sofridos. As ações de
enfermagem estão voltadas para o tratamento das lesões, prevenção das infecções sexualmente
transmissíveis (ISTs), e no auxílio da prevenção da gravidez indesejada. O cuidar de enfermagem,
à mulher vítima de VS leva a compreensão das ações dos profissionais de enfermagem que não
devem estar centradas apenas no cuidado técnico, mas em uma prática cotidiana do cuidar acolhedor e humano, permitindo uma relação de partilha de valores e emoções. Conclusão: Cabe ao
profissional enfermeiro proceder uma postura acolhedora e com respeito, realizando a consulta de
enfermagem, o preenchimento da ficha de notificação compulsória e encaminhamentos necessários ao caso.
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ST 22. JUVENTUDES: diálogos
interdisciplinares sobre saúde,
direito e educação

Proponentes: Aline Valeria de Souza, Eunice Maria Nazarethe Nonato, Jorddana Rocha de Almeida, Edmarcius Carvalho Novaes
Ementa: Interessa a 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 produtos de suas experiências de socializações. A proposta de diálogo interdisciplinar
deverá ser baseada nos eixos: saúde (com destaque aos aspectos biopsicossocial 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 as diversidades de gênero, raça e classe social).
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Territorialidades vividas e
adoecimento funcional em
unidade socioeducativa no
interior de Minas Gerais
Adriana Mara Pimentel Maia Portugal
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: acautelamento, territorialidades, saúde
Introdução: O presente estudo visa conhecer a relação entre a experiência profissional de agentes socioeducativos e possíveis vinculações com processos de saúde/adoecimento. Desta forma,
indaga-se se, à semelhança do ambiente prisional, as territorialidades vivenciadas pelos servidores da unidade socioeducativa pesquisada resultam em adoecimento. O trabalho é fruto de
dissertação de mestrado apresentada em outubro de 2020 ao programa de Gestão Integrada do
Território da Universidade Vale do Rio Doce. A pesquisa valeu-se de contribuições do campo da
Psicologia e da Geografia cultural. Objetivo: Compreender a relação entre as territorialidades
vivenciadas e o processo de saúde/adoecimento. Metodologia: pesquisa de natureza qualitativa,
de corte transversal, baseada em estudo observacional e descritivo. Resultados: foram identificadas 6 territorialidades: medo, afetividade, aprisionamento, distanciamento do sonho, ausência de
sentido no trabalho, território do acautelamento como adoecedor. Conclusão: As territorialidades
vivenciadas relacionam-se com o adoecimento funcional, que é uma realidade. Das narrativas dos
servidores entrevistados o medo é uma constante, a sensação de estarem presos, o trabalho que
executam não é aquele que sonharam para a vida e se torna um trabalho sem sentido porque a
maioria dos adolescentes que por lá passam voltam a delinquir por não ter uma política que os
acompanhe pós medida socioeducativa. O resultado do estudo indica que na unidade socioeducativa pesquisada o trabalho mantém semelhanças com o trabalho em unidades prisionais e que
o adoecimento se mostra vinculado àquele território. As narrativas falam do adoecimento físico
e mental apontando para a necessidade de adoção de medidas que envolvam o cuidado com o
servidor.
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Adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas:
impactos em tempos de pandemia
Aline Valeria de Souza, Edmarcius Carvalho Novaes, Eunice Maria Nazarethe Nonato(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: adolescente, medida socioeducativa, covid-19
Introdução: A COVID-19 é atualmente um dos maiores agravos na Saúde Pública. A alta transmissibilidade afetou diretamente o sistema prisional brasileiro e o sistema socioeducativo que é
destinado aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Objetivo: Identificar
os impactos das medidas preventivas de COVID-19 no território destinado ao acautelamento de
jovens. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada em revisão de literatura, que
incluiu seis artigos, portarias e manuais, nas plataformas SCIELO (Scientific Electronic Library
Online) e BVS (Biblioteca virtual de saúde). Os descritores foram: adolescente, medida socioeducativa, COVID-19 Resultados: A fragilidade do sistema socioeducativo favorece agravos e transmissão de doenças, por celas superlotadas, mal ventiladas, com falta de informações e acesso à
serviços de saúde de qualidade. No contexto da pandemia, a arquitetura e condições sanitárias
potencializam a contaminação pela COVID-19, pois o isolamento social caracteriza-se como a
principal medida preventiva, o que impacta diretamente nos direitos previstos na execução da medida, com as determinações sanitárias para o cancelamento de atividades. Além do aumento de
casos de infectados, destaca-se o comprometimento da saúde mental dos jovens, provocada pela
quebra das relações com familiares e comunidade. Conclusão: A situação de vulnerabilidade dos
adolescentes acentuou-se na pandemia, sendo necessário novas estratégias conjuntas que (re)
signifiquem a atuação dos diversos atores envolvidos no sistema socioeducativo. Há necessidade
de reorganização de tarefas, de formação profissionais, adequações de infraestrutura, de forma a
vislumbrar o efetivo atendimento as propostas da medida socioeducativa, assegurando direitos e
garantias fundamentais, especialmente as relacionadas a prevenção da COVID-19
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A afetividade no espaço escolar: o
que compreendem os professores
da Educação Infantil?
Ellery Henrique Barros da Silva, Jerônimo Gregório da Silva Neto, Ravena Feitosa Gonçalves
Palavras-chave: afetividade, educação infantil, docência
Introdução: A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança e afeto é constituído como uma forma de mediação para toda
a integração social da criança. O trabalho é resultado de estudos empreendidos acerca do papel
desenvolvido por meio da afetividade na Educação Infantil. Objetivo: Assim, possui como escopo averiguar a percepção dos professores da Educação Infantil sobre a afetividade no ambiente
escolar. Metodologia: A metodologia utilizada foi a do tipo qualitativa e quanto aos objetivos da
pesquisa é classificada como descritiva. Os participantes foram 03 (três) professoras da educação
infantil da rede municipal de ensino no município de Floriano/PI. O instrumento de coleta utilizado
foi uma entrevista semiestruturada. O procedimento de análise dos dados foi a técnica de análise
Hermenêutica de Profundidade. Resultados: Os resultados indicaram que os laços afetivos constituídos nos primeiros anos escolares contribuem de forma significativa para o desenvolvimento e
aprendizagem da criança. Além disso, a investigação também apontou as atividades lúdicas como
as brincadeiras, músicas e rodas de conversa como sendo ferramentas utilizadas em sala de aula
por parte das interlocutoras com o intuito de fortalecer a afetividade nas relações desenvolvidas no
espaço escolar. Conclusão: Desse modo, conclui-se que a afetividade é um aspecto fundamental
a ser praticado diante das práticas pedagógicas de ensino, uma vez que contribui para a aprendizagem e desenvolvimento psicossocial do educando.
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Representação social para
adolescentes: uma revisão
integrativa
Gabriela Maria Rodrigues Moreira, Laine Helen Cunha de Lima, Denise Caldeira da Silva, Andresa
de Carvalho Ferreira, Aline Valeria de Souza (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: representação social, adolescentes, jovens, percepção
Introdução: A adolescência é a fase marcada pela passagem da infância para a fase adulta, caracterizada por crises, turbulências e instabilidade física e emocional. A representação social para
este grupo torna-se necessária para definir conceitos, afirmações e explicações e é por meio dela
que o indivíduo se identifica com seu grupo social. Objetivo: Compreender as diferentes representações sociais para jovens à luz da literatura. Metodologia: Revisão integrativa, com descritores:
representação social, adolescentes, jovens e percepção. Selecionado 12 artigos nos últimos 10
anos, nas plataformas SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual de
Saúde). Resultados: As representações sociais de adolescentes encontradas na literatura abordam temas de saúde pública como: consumo de drogas, gravidez, imagem corporal e doenças
como: hanseníase, HIV/AIDS, lúpus eritematoso sistêmico, tratamento oncológico, COVID-19 e
suicídio. Para os adolescentes o consumo de drogas lícitas é considerado aceitável, enquanto as
ilícitas possuem representação negativa. A gravidez na adolescência é ambivalente entre o desejo
que impulsiona a prática sexual e a gestação que traz o medo das perdas afetivas e psicossociais.
A imagem corporal para eles é um sinônimo de beleza. Para esse público as doenças em sua
maioria representam medo, ameaça, algo ruim e assustador. O suicídio representa a importância
das relações primordiais de acolhimento, escuta e auxílio. Conclusão: Conclui-se que existem vários estudos sobre a representação social de adolescentes com temas variados. Vale ressaltar que
apesar da adolescência ser uma fase de conflitos e instabilidade os jovens conseguem distinguir
o certo e o errado, portanto, é necessário proporcionar espaços de discussões sobre temas que
favoreçam o diálogo aberto do adolescente.
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Impactos da educação política na
juventude de Conselheiro Pena
Guilherme Rosa Thiago
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: juventude, políticas públicas, educação política, escola do legislativo, politize
Introdução: Em 2019 o Índice de Democracia do Brasil alcançou a menor pontuação já registrada. O povo não confia em seus representantes eleitos. Em sentido oposto Conselheiro Pena
aproxima seus jovens da política através da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores e
da ONG Politize. Objetivo: Verificar os impactos das atividades de Educação Política na Juventude de Conselheiro Pena. Metodologia: Pesquisa documental na base de dados da Escola do
Legislativo e da ONG Politize no município. Resultados: Em 2018, a ONG realizou 9 atividades
presenciais de Educação Política em Parceria com a Escola do Legislativo, impactando mais de
450 jovens e atingindo 52% dos alunos matriculados no ensino médio. As atividades realizadas
alcançaram 90% de aprovação, com 94% dos participantes afirmando que mudariam seu comportamento frente à política. No mesmo ano, a Escola do Legislativo estruturou dois projetos: Câmara
Mirim (ensino fundamental) e Parlamento Jovem (ensino médio). Em 2019, a ONG desenvolveu
11 atividades presenciais, impactando 555 jovens. Em paralelo, Vereadores Mirins realizaram um
projeto para recolhimento de pilhas e baterias. Jovens Parlamentares criaram o projeto Geladeira
de Livros, ampliando o acesso à leitura. Em 2020 um Jovem Parlamentar candidatou-se ao Legislativo municipal, obtendo 129 votos. No mesmo ano surgiu a Embaixada Politize de Conselheiro
Pena, promovendo a formação de lideranças públicas locais, com 10 jovens construindo projetos
de políticas públicas para a cidade. Conclusão: A juventude de Conselheiro Pena está mais engajada com a gestão das políticas públicas municipais em decorrência das atividades de Educação
Política realizadas. A continuidade das iniciativas tornará a cidade mais democrática e participativa, na contramão do país.
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As multiterritorialidades infantis e
os conflitos de terras indígenas
Gustavo Henrique Soares Ramos, Patrícia Henriques Oliveira, Eunice Maria Nazarethe Nonato
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: território da violência, conflitos de terras indígenas, multiterritorialidades infantis
Introdução: Sabe-se que ao tratarmos da cultura indígena trabalhamos com territórios bem específicos, vez que a relação das tribos para com o espaço habitado ultrapassa um uso mecânico
e ganha proporções metafísicas. Aqui se destaca o aprofundamento desta relação para com o
espaço por parte dos infantes uma vez que o vínculo territorial por estes experimentado é fator de
grande importância na sua construção psicológica e espiritual. Objetivo: Analisar às violências
territoriais indígenas vivenciadas nos conflitos de terra, levando em conta a repercussão de tais
embates sobre os infantes pertencentes a tais comunidades. Metodologia: A base do presente trabalho reside no referencial teórico do plano de ensino da Disciplina Território da Violência
do programa de mestrado em Gestão Integrada de Território pela Univale, além da busca por
pesquisas acadêmicas referentes às palavras-chave “território da violência”, multiterritorialidades
infantis”, “conflito de terras indígenas” no Google Acadêmico, para a construção de um roteiro
de documentário abordando o tema do presente resumo. Resultados: A interligação temática
proposta foi encontrada em um dos resultados obtidos na pesquisa sendo este o livro “territórios,
multiterritorialidades e memórias dos povos guarani e kaiowá: diferenças geográficas e as lutas
pela des-colonização na reserva indígena e nos acampamentos – tekoha – Dourados/MG”. O referido livro e todo referencial teórico estudado até aqui na Disciplina Território da Violência serão
de grande valia para a construção de um roteiro. Conclusão: Todos os conflitos enfrentados pelos
indígenas refletem na vida de suas crianças, as quais sofrem uma mudança substancial em suas
relações sociais, culturais e de poder que redefinem não somente os aspectos psicológicos da
criança, mas também suas relações com o espaço.
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Juventudes e violação de direitos:
todo jovem tem direito a viver sua
juventude?
Jorddana Rocha de Almeida, Eunice Maria Nazarethe Nonato
Palavras-chave: juventude, violação de direito, territórios de violência
Introdução: Os estudos da Sociologia da Juventude demarcam o reconhecimento dos/as jovens
como sujeitos de direitos, em constante processo de formação e transformação. É preciso levar
em conta que os contextos nos quais se constitui sujeito são vários e diferentes. Dentre eles existem os contextos das desigualdades sociais, de desumanização e de homogeneização, nos quais
seres humanos, especialmente as juventudes das camadas populares, são proibidos de ser, privados de desenvolver as suas potencialidades, de viver uma vida justa. É população que mais morre
e é encarcerada no Brasil. Objetivo: Compreender a vivência da condição juvenil em contextos
de violação de direitos, estabelecendo uma análise sobre a relação entre juventude e territórios de
violência. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e análise documental de dados secundários para
construção de um roteiro de documentário (curta-metragem) sobre o tema, como produto final da
análise e trabalho da disciplina Territórios da Violência. A produção áudio-visual se realizará com
base em imagens, áudios e vídeos com direitos autorais liberados. Resultados: Dentre os aspectos que atravessam a vivência da condição juvenil, a violência se impõe para uma parte significativa, especialmente de jovens negros/as, empobrecidos/as, moradores de periferias, territórios marcados pela precariedade de recursos, bens e serviços elementares para uma sobrevivência digna.
A violência é colocada nesta análise como toda e qualquer atitude, omissão e situação de violação
dos direitos sociais básicos e da dignidade da pessoa humana. Conclusão: A experiência juvenil
vivida pela maioria desses/as jovens é marcada pela necropolítica, com crescentes inconstâncias
e descontinuidades de acessos e suportes concretos que oportunizem o rompimento de um ciclo
de experiências pautadas em ausências e violações. Apoio: IFMG Campus Sabará
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Território, identidade e educação
no contexto do acautelamento
Karolyne Stefane Freitas Soares, Lorrayne Batista de Morais, Aline Valeria de Souza (Orientador),
Eunice Maria Nazarethe Nonato (Coorientador), Edmarcius Carvalho Novaes (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: identidade, território, juventude, acautelamento.
Introdução: A construção de uma identidade vai além da simples demonstração de uma personalidade e é construída no território onde as relações sociais e o próprio acautelamento se
entrecruzam. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada durante atividade de roda de conversa
realizada com jovens de uma instituição pública socioeducativa. Metodologia: Estudo descritivo,
tipo relato de experiência vivido em roda de conversa com 46 adolescentes em regime de acautelamento, no dia 26 de novembro de 2019 na instituição Socioeducativa São Francisco de Assis,
em Governador Valadares, Minas Gerais. Resultados: O momento caracterizado por diálogo e
discussão entre professores, acadêmicos e jovens em medida de acautelamento, permitiu a exposição dos conceitos de espaço, território e identidade. Os jovens puderam relatar suas vivências
nos espaços que inclui a família, os amigos e a escola, além do contexto interno representado pelo
acautelamento. Nos espaços de educação onde se passa grande parte da vida cria-se uma identidade que pode ser constantemente modificada e pode ser compreendida no momento em que se
estabelece diálogos com os jovens. A participação de acadêmicos possibilitou o diálogo íntimo e
aberto na compreensão do tema proposto e pautas como reconhecimento da identidade a partir do
território, metodologias de ensino, e necessidades de personalização da educação nos espaços
de privação de liberdade foram levantados. Conclusão: As atividades pedagógicas garantidas
por lei ao jovem acautelado devem contribuir para o processo de autoconhecimento e reflexões
sobre sua identidade e desenvolvimento, porém devem ser repensadas a partir da necessidade e
interesse pessoal.
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O acesso à universidade e a
suscetibilidade aos transtornos
psicológicos: uma revisão
bibliográfica
Karolyne Stefane Freitas Soares, Ronald Emerenciano dos Santos, Ana Karoline Sabino da Silva
Gomes, Késsia Stefany Rodrigues Pereira, Valeria de Oliveira Ambrosio (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ensino superior, danos, jovens, transtornos psicológicos
Introdução: A entrada no Ensino Superior representa uma fase importante de transição para a
vida adulta, para a maior parte dos jovens, esta fase representa a procura de um nível educacional
mais elevado e a criação de perspectivas de emprego. Entre os desafios da educação superior,
estão as questões de separação da família de origem, a dificuldade de desenvolvimento de relacionamentos pessoais mais íntimos e os transtornos psicológicos. Objetivo: Analisar os fatores
que causam transtornos psicológicos nos jovens que estão se preparando para o ensino superior.
Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa de caráter exploratório com levantamento nas bases científicas do Google Acadêmico e SCIELO. Resultados:
Existem vários fatores que causam instabilidade e transtornos psicológicos na vida do jovem sendo eles a competição para admissão nas instituições com médias elevadas, o afastamento da família e amigos, o pouco preparo para a vida sozinho, o que pode desencadear situações de crise.
O medo do futuro e a pressão por bom desempenho educacional está deixando esses jovens mais
vulneráveis psicologicamente. Os transtornos psicológicos são silenciosos e muitas vezes gera
vergonha para quem sofre, se não identificada por familiares, amigos e colegas de trabalho, a depressão, ansiedade, bipolaridade pode levar a um suicídio quase sempre inesperado. Conclusão:
Cabe à escola, aos professores e familiares ficarem atentos aos sinais de transtornos psicológicos
para detecção precoce e assim evitar que esses jovens cheguem ao seu limite. Associado a esses
fatores, a maioria dos estudantes estão passando por mudanças da fase da adolescência para a
fase adulta, resultando em repercussões individuais que causam crises, além dos fatores familiares e sociais.
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Segregação socioespacial e
exclusão social decorrentes de
politicas públicas do Estado
Leandro Xavier Timoteo, Eunice Maria Nazarethe Nonato, Denise Cristina Rocha Muniz
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: segregação socioespacial, exclusão social, território
Introdução: A segregação socioespacial e a exclusão social são o resultado de diversas incoerências presentes nos espaços urbanos, que separam a população com base em questões sociais,
econômicas e raciais. Objetivo: Analisar políticas públicas promovidas pelo Estado e seus efeitos
socioespaciais. Metodologia: Revisão bibliográfica considerando artigos científicos publicados
nos últimos 5 anos sobre os temas segregação socioespacial e exclusão social no Brasil. Resultados: O padrão de urbanização das cidades brasileiras ocorreu por um modelo centro x periferia,
subsidiando a segmentação nos espaços urbanos. A população da periferia se torna vítima de
uma sociedade opressora e desigual à medida que o Estado não cumpre o papel garantir o direito
à cidade. Agentes econômicos com interesses capitalistas influenciam a organização espacial das
cidades e muitos governos potencializam estes interesses em seus instrumentos de planejamento
e políticas públicas, como planos diretores, zoneamento urbano, leis de uso e ocupação do solo.
Embora haja ações governamentais para enfrentamento da exclusão social, há inúmeros desafios
para sua manutenção. As favelas são geralmente destituídas de infraestrutura urbana adequada
e criam um ambiente propício para o desenvolvimento da criminalidade, que é combatida com a
intervenção estatal opressiva, atingindo tanto os criminosos quanto os trabalhadores. Conclusão:
O estudo feito permitiu concluir que a segregação socioespacial e a exclusão social além de possibilitar análise relacionadas à desigualdade econômica e social, possibilitam compreender sua
influência na qualidade de vida das pessoas e na interação entre diferentes grupos sociais. Desse
modo, pesquisas com esta temática são importantes contribuições para os estudos territoriais.
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Juventude Negra: da
marginalização à emancipação
social
Mac Wallace Milord Amorim, Steffany Oliveira de Vasconcelos, Daniel Vieira Benedito, Michelle de
Souza Ferraz, Isabela Gomes Pereira
IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Palavras-chave: consciência crítica. emancipação. juventude negra. marginalização
Introdução: Este resumo é parte do artigo que relata a experiência vivida pelos estudantes no
Projeto de Extensão GEJNGV (Grupo de Estudos da Juventude Negra de Governador Valadares)
realizado pelo IFMG-GV em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) e E. E. Dr. Antônio Ferreira Lisboa Dias. Objetivo: Formar um Grupo de Estudos com a juventude negra marginalizada para debater sua vulnerabilidade social e estratégias de emancipação
diante desse quadro. Metodologia: Revisão bibliográfica, círculo de cultura e enquete ao público
(Governador Valadares). Resultados: Vários temas foram pesquisados. Das enquetes realizadas
sobre Cotas para Negros na Universidade: a maioria dos negros dos bairros periféricos é contra
outros desconhecem essa política, nenhum branco a favor. No centro da cidade e em bairro de
classe alta, a maioria dos negros é a favor e os brancos contra. Observação: enquete com 107
pessoas com questionário de 5 questões para cada pessoa, total de 535 questões respondidas.
Conclusão: Identificamos na narrativa da juventude negra que esta se encontra alheia à consciência de classe e de raça, silenciada pelas ideologias legitima e naturaliza a desigualdade social.
Contudo, o caminho para emancipação não é um ato de “depositar” a crença da emancipação,
pensando conquistar a confiança dos marginalizados, mas dialogar com eles. Nesse sentido, refletir sobre a consciência crítica e emancipação social se dá no descortinar dos processos alienadores, e no romper das contradições da relação entre oprimido e opressor, de superar a negação
a igualdade e justiça social dos negros na sociedade. Apoio: IFMG
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ST 23. Fonoaudiologia como base
para a saúde

Proponentes: Luciana Silveira e Silva Castro, Rodrigo Dias Godinho

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 nas áreas 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, instituições de longa permanência, indústrias. Nesta sessão temática, serão apresentadas e discutidas a diversidade da atuação da Fonoaudiologia,
sua interdisciplinaridade com outras áreas e contribuições nas políticas públicas no que se refere
à saúde e educação.
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O papel fundamental do
fonoaudiólogo na comparação e
verificação de locutores na perícia
fonética
Iane Gomes de Souza, Samira Cristina Raymundo de Oliveira, Alba Alves Pereira Leandro, Yasmim Vitória Alves Campos, Flavia Raminho Baldow Botelho (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: fonoaudiologia, perícia, voz, verificação de locutor, comparação de locutores
Introdução: A perícia criminal tem o fim de compor provas para esclarecer crimes. O exame de
identificação e análise de falantes auxilia na verificação de possíveis evidências. Por isso, é crucial sua realização pelo fonoaudiólogo de forma interdisciplinar, por meio do confronto entre os
padrões comunicativos de voz, fala e linguagem, em Perícias da Voz. Objetivo: Evidenciar a relevância do fonoaudiólogo na perícia fonética para aferir e detectar o locutor. Metodologia: Análise
bibliográfica de autores que tratam do tema, utilizando-se as bases de dados: Revista Distúrbios
da Comunicação e Revista Language and Law/Linguagem e Direito. Resultados: A detecção de
um criminoso por meio da voz, tem sido realizada nas perícias forenses, pois ela apresenta características possíveis de comparação, tendo em vista que o Fonoaudiólogo é o profissional da
comunicação humana, com competência para atuar nesse setor, seu auxílio numa equipe multidisciplinar na fonética forense é essencial para solucionar um crime, desta maneira contribuindo
na formação da materialidade. Além disso, o profissional da voz deve ter cuidados quanto ao seu
registro para ser efetivado de modo adequado, a fim de que as provas não sejam excluídas dos
processos criminais e analisadas de forma imparcial. Conclusão: Observou-se que a atuação do
fonoaudiólogo nas equipes multidisciplinares forenses é crucial para comparar os padrões vocais
e comprovar a culpa ou inocência de um indivíduo envolvido em um processo criminal, uma vez
que ele consegue analisar no exame fonético a qualidade vocal, a acústica, articulação e outros,
do suspeito. Além disso, há escassez de literatura sobre a temática, deve-se verificar a adequabilidade dos materiais utilizados na perícia e promover uma análise imparcial do investigado.
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ST 24. Disfunção
Temporomandibular/Dor Orofacial
e Sono

Proponentes: João Pedro Moniz Galvão de Albuquerque, Rosimary Almeida Ferreira

Ementa: Essa sessão temática dedica-se à abordagem e discussão de assuntos concernentes
à Disfunção Temporomandibular e Dor orofacial assim como o Sono. A abordagem de indivíduos
que apresentam disfunções temporomandibulares, dores orofaciais e distúrbios do sono possui
aspectos relevantes que devem ser observados em todos os níveis de atenção à saúde, com base
no rigor técnico, científico e nas habilidades e competências necessárias para realização de procedimentos clínicos preventivos e curativos adequados. Esta sessão tem por objetivo possibilitar
trocas de experiências e discussões entre profissionais, estudantes e pesquisadores, a partir da
apresentação de trabalhos relativos a conscientização, abordagens diagnósticas e terapêuticas
em Odontologia e também da sua interdisciplinaridade com outras áreas da saúde.
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Tratamento de disfunção
temporomandibular com o uso da
toxina botulínica tipo A
Cristiane De Oliveira Pinto, Elisama de Oliveira Mendes, Antonio Gonçalves Oliveira Neto
Pitágoras
Palavras-chave: toxina botulínica tipo a, disfunção temporomandibular, dor facial
Introdução: Disfunção temporomandibular (DTM) é um conjunto de distúrbios envolvendo os
músculos mastigatórios, articulação temporomandibular e estruturas associadas levando a dor e
a disfunção miofascial. Por se tratar de uma doença multifatorial não há na literatura um tratamento definitivo para DTM, tendo então, diversos meios terapêuticos disponíveis, sendo um deles o
emprego da toxina botulínica tipo A (BTX-A). Objetivo: Avaliar a eficácia da toxina botulínica tipo
A como um tratamento para a disfunção temporomandibular e as dores musculares faciais. Metodologia: Realizou-se busca bibliográfica nos portais eletrônicos Scielo e Google Acadêmico nos
idiomas inglês e português no período entre 2017 a 2021, com as palavras chaves “Toxina Botulínica” e “Disfunção Temporomandibular”. Resultados: A aplicação de toxina botulínica é levemente
invasiva e reversível após alguns meses, com efeitos colaterais raros, não sendo sistêmicos ou
permanente, o que a torna, portanto, uma boa opção para a odontologia em pacientes com DTM.
O efeito benéfico é consequente da ação que a toxina desempenha, pois inibe a liberação da
acetilcolina para causar paralisação e relaxamento muscular, assim como reduz a liberação de
substâncias inflamatórias (calcitonina, substância P e glutamato) que causam dor. Conclusão: A
toxina botulínica tipo A para o tratamento da DTM e dores musculares faciais tem resultado positivo, uma vez que se mostra eficaz no controle de dores faciais associadas à hiperatividade muscular. Quando a disfunção envolve mais articulações, além da desordem muscular, é necessário um
aprofundamento maior nos estudos científicos a respeito de sua eficácia.
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Relação entre cefaleia e disfunção
temporomandibular (dtm): uma
revisão de literatura
Heloiza Castilhoni Belique, Marcos Túlio Castro Peixoto, Gabriel Lima Martins
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: disfunção temporomandibular, cefaleia, dor muscular
Introdução: Disfunção Temporomandibular (DTM) pode ser definida como um conjunto de manifestações clínicas decorrentes da má função da ATM e da musculatura mastigatória geradas
por agentes agressores à integridade morfológica ou funcional desse sistema. Essa disfunção
frequentemente se associa com cefaleia e dor muscular na face e pescoço. A presença desses
sinais e sintomas acaba por limitar ou mesmo incapacitar o indivíduo em suas atividades fisiológicas. Objetivo: Analisar a associação existente entre cefaleia, dores musculares e disfunção
temporomandibular. Metodologia: Revisão de produções científicas indexadas na base de dados
do PubMed, Scielo e MedLine, usando os descritores headache e temporomandibular disorder.
Dos 17 artigos encontrados, 7 atenderam aos critérios de inclusão: de 2010 a 2021, e inglês ou
português. Artigos com questionários não validados ou que não avaliaram a relação entre DTM,
cefaleia ou dor foram excluídos. Resultados: Três dos sete artigos constataram que o sintoma
mais frequente na DTM é a cefaleia, e que essa disfunção está relacionada a cefaleias e cervicalgias mais intensas e crônicas se comparada a pessoas sem DTM. Em contrapartida, dois estudos
relataram a relação inversa, ou seja, que a cefaleia torna os parâmetros da dor mais intensos e
frequentes, complicando a DTM. Outro estudo encontrou relação entre cefaleia tensional e DTM,
entretanto a temporalidade dos eventos não foi identificada. Por outro lado, a presença de cefaleia
na amostra do último artigo não se associou a presença de DTM, contrariando resultados das outras pesquisas. Conclusão: Conclui-se que, há correlação entre dores de cabeça e DTM e que a
sobreposição desses eventos dolorosos costuma resultar em maior intensidade e cronicidade da
dor. Portanto, é desejável um tratamento precoce e multidisciplinar nesses pacientes.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

443

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Incidência de DTM em estudantes
com estresse emocional na
pandemia
João Gabriel Nunes Teixeira, Stefani Santos Oliveira, Beatriz Sales da Silva Santos, Ivan Onone
Gialain (Orientador)
Palavras-chave: bruxismo, angústia psicológica, disfunção temporomandibular, articulação temporomandibular
Introdução: O bruxismo é uma desordem parafuncional que acomete o sistema estomatognático. Com a declaração da pandemia causada pelo vírus SARS COV2 o comportamento humano
foi alterado, consequentemente houve um aumento do estresse diário, prejudicando o bem estar
de muitos estudantes. Dessa forma, potencializou a incidência de hábitos parafuncionais como
apertamento e bruxismo, os quais podem ocasionar as disfunções temporomandibulares (DTM).
Objetivo: Evidenciar os problemas que o bruxismo tem causado nos estudantes durante a pandemia, afim de propor uma interação multidisciplinar entre os psicólogos e cirurgiões dentistas para
o tratamento deste problema. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa na base de dados da
Scielo e Google Acadêmico, utilizando as palavras-chaves: Bruxismo, Estresse emocional, DTM e
ATM. Resultados: Devida mudança no cotidiano de estudantes, houve aumento na incidência de
pensamentos negativos, medo de adoecer e níveis elevados de estresse emocional. Com isso, nota-se o aumento do risco de desenvolver hábitos parafuncionais, como o apertamento, ranger de
dentes e onicofagia, que sobrecarregam a articulação temporomandibular (ATM), ossos gnáticos
e músculos, ocasionando estalidos, dificuldade de abrir a boca, atrofia muscular, otalgia e desgaste dentário. Em razão do maior risco de DTM, torna-se necessário a atuação multidisciplinar do
psicólogo e cirurgião-dentista para intervir nesses problemas. Conclusão: Sendo assim, os profissionais de saúde da odontologia e da psicologia devem intervir em conjunto de forma integrativa e
interativa para realizar o acompanhamento dos estudantes, buscando a resolução das causas que
propiciam a fragilidade psicossocial e efeitos deletérios relacionados ao bruxismo, com o intuito
de amenizar tais problemas.
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Pandemia da Covid 19 e seus
impactos na qualidade e na saúde
do sono
Mellyssa Cota Elias, Mariana Santos Mariana S Santana, Vladmir Machado Rios, Luiza Siqueira
Barreto de Souza
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: pandemia, covid 19, sono
Introdução: O sono é um processo biológico vital para manutenção do metabolismo e da energia,
consolidação da memória e estabilização do humor. Quando alterado, o organismo sofre alterações no funcionamento físico, cognitivo e ocupacional, sendo substrato para patologias de diferentes ordens. A pandemia pelo Sars-cov 2 provocou mudança abrupta da rotina de trabalhadores em
geral, cursando com flexibilização dos horários, maior exposição dos adolescentes às telas, por
conseguinte, distúrbios do sono bem como alterações comportamentais relacionadas à privação
do mesmo. Objetivo: Analisar associação existente entre as situações decorrentes da pandemia
por COVID-19 e o desenvolvimento de distúrbios do sono. Metodologia: Trata-se de revisão narrativa de produções científicas indexadas por meio da pesquisa bibliográfica, documental e eletrônica na base de dados do PubMed e o levantamento foi realizado por meio de busca ativa a partir
dos seguintes descritores: “sleep quality” and “covid19” and “pandemic”, “covid19” and “sleep” and
“teenagers”, “sleep problems” and “COVID-19”. Resultados: Em decorrência da exposição aos
eletrônicos e permanência em quartos escuros, jovens apresentaram redução da produção de
melatonina e aumento dos níveis séricos de cortisol, alterando o ciclo circadiano e, assim, quadros
recorrentes de insônia e distúrbios comportamentais. Já os trabalhadores da saúde, que estão
expostos às situações de estresse, medo, incertezas e dificuldades financeiras, apresentaram o
surgimento de alterações no sono e de transtornos psiquiátricos. Conclusão: Diante desse cenário imposto pela pandemia, é notória a necessidade de se estabelecer e de ampliar uma rotina
saudável que priorize boa alimentação, sono de qualidade e prática regular de exercícios físicos.
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Parkinson e suas implicações
orais
Stefani Santos Oliveira, João Gabriel Nunes Teixeira, Beatriz Sales da Silva Santos, Ivan Onone
Gialain (Orientador)
Palavras-chave: parkinson, saúde bucal, disfunção temporomandibular
Introdução: A doença Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa que afeta principalmente os movimentos voluntários, causando complicações sistêmicas e locais, como na cavidade
oral. Objetivo: Evidenciar apresentações orais da DP e as complicações advindas do seu tratamento medicamentoso. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados SciELO
e PUBMED. Foram encontrados artigos sobre a sintomatologia oral e bruxismo secundário a DP.
Resultados: A DP é um distúrbio neurodegenerativo que causa alterações no controle motor
e alterações psíquicas. A cavidade oral e o sistema estomatognático apresentam complicações
secundárias como o bruxismo, mialgia e doenças relacionadas ao acúmulo de biofilme devida dificuldade de higienização, como cárie e periodontite. A etiologia do bruxismo em pacientes com DP
é multifatorial, incluindo fatores medicamentosos, como a ingestão de dopaminérgicos que podem
causar favorecimento nos movimentos musculares, ou psicológicos, como o estresse, contração
excessiva dos músculos elevadores da mandíbula e aumento excessivo dos tremores. Com isso,
o bruxismo e demais fatores podem levar a desordem temporomandibular (DTM) e desgaste dentário, proporcionando dores orofaciais e promovendo estresses adicionais para o paciente. Conclusão: Pacientes com DP necessitam de atendimento contínuo para diagnóstico e tratamento
do bruxismo, de forma a prevenir o desenvolvimento de lesões nas demais estruturas do sistema
estomatognático, adequação da técnica de escovação, respeitando as limitações de movimento e
profilaxia realizada regularmente no consultório. Desta forma, nota-se a importância da presença
do cirurgião dentista no completo acompanhamento do paciente portador da DP, seja com finalidade preventiva ou mesmo intervindo em lesões iniciais.
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ST 25. Tecnologia e Sociedade

Proponentes: Cristiane Mendes Netto, Anderson Cordeiro Cardoso, Herbert da Silva Costa
Ementa: O desenvolvimento das tecnologias digitais tem possibilitado inúmeras transformações
na sociedade, proporcionando inovações nos setores sociais, econômicos, culturais, educacionais,
dentre outros. A diversidade e o amadurecimento de tecnologias, metodologias e ferramentas facilitam a criação de soluções para aplicações demandadas pela sociedade, mas também desafiam
os profissionais de tecnologia da informação que precisam acompanhar o cenário acelerado, com
criatividade e dedicação para atuar neste segmento. O objetivo desta sessão temática é promover
trocas de experiências e discussões entre profissionais, estudantes e pesquisadores, a partir da
apresentação de trabalhos relacionados ao desenvolvimento e uso de tecnologias.
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Consequências da invasão
de privacidade na internet e a
necessidade de regulamentação
do espaço digital
Ana Clara Cunha Santos, Filipe Vieira Da Silva, Lucas Araujo Machado, Ana Klara Souza Silva,
Rossana Cristina R Morais (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: internet, perigos, invasão de privacidade, leis
Introdução: A Constituição de 1988 garante a privacidade, denotando que a preocupação com
ela não é recente. Uma vez que atualmente o espaço virtual é uma extensão da vida privada,
existe a necessidade de se expandir o direito ao viés digital. Práticas como o compartilhamento
de informações pessoais e/ou íntimas sem a permissão do titular, ataque e roubo de dados de
computadores e o uso indevido dos materiais obtidos configuram invasão de privacidade, mal que
pode trazer muitos perigos aos usuários. Objetivo: Analisar as formas de invasão de privacidade
e como ela afeta a vida dos usuários, assim como sua expansão devido à internet. Metodologia:
Análise de informações acerca dos perigos da invasão de privacidade, bem como as consequências dessa no cotidiano dos clientes, a partir de pesquisas e documentários. Resultados: Várias
são as ameaças da invasão de privacidade online: danos mentais à vítima de exposição de seus
momentos íntimos, aplicação de golpes com o uso dos dados obtidos, manipulação, através da
propagação de ideias que conversem com as opiniões pessoais do indivíduo, e até o roubo de
identidade (phishing). O documentário Invasão de Privacidade (2014) do Conexão Repórter traz
entrevistas de familiares e vítimas da publicação de atos íntimos online e mostra a dificuldade de
readaptação delas à sociedade, enquanto redes sociais, como o Facebook, passam por escândalos de vazamento de dados — o mais recente envolvendo mais de 500 milhões de dados pessoais.
Conclusão: As informações pessoais são preciosas e precisam ser zeladas, por isso os governos
mundiais estabeleceram ou estão no processo de formação de leis que protejam melhor os dados
e deem punições à utilização incorreta dos mesmos.
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Etapas da elaboração do projeto
startup cuja metodologia promove
aprendizado e protagonismo
estudantil, através de pesquisas e
de diálogos autônomos
Ana Clara Cunha Santos, Ana Klara Souza Silva, Filipe Vieira da Silva, Lucas Araujo Machado,
Rossana Cristina R Morais (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: experiência, pesquisa, empreendimento social, reciclagem
Introdução: O projeto Startup tem como objetivo desenvolver a prática extensionista de forma
articulada com o ensino e a pesquisa. A primeira etapa deste semestre, possibilitou aos alunos a
compreensão e pesquisa acerca do empreendedorismo social. Objetivo: Descrever a experiência
vivida durante o projeto Startup I. Metodologia: Relato de experiência. Resultados: O projeto foi
iniciado com pesquisas acerca do conceito de empreendedorismo social e sua importância para a
sociedade e região na qual está localizado, assim como o que o diferencia do empreendedorismo
tradicional. Em seguida, foi necessária a identificação de três empreendimentos do tipo no Brasil
(sendo dois deles obrigatoriamente em Governador Valadares). Após a pesquisa, o grupo escolheu um empreendimento onde foi realizada uma entrevista para a obtenção de mais informações
e identificação de eventuais dores no funcionamento, divulgação ou qualquer outro viés. Selecionou-se a Ascanavi, uma empresa de coleta de resíduos e reciclagem em Valadares, devido à
facilidade de contato e o ramo de atuação significativo. Posteriormente foi escrito um relatório final
reunindo todas as pesquisas realizadas, com maior enfoque nos equipamentos, funcionamento
interno e preenchimento de lacunas identificadas outrora, além da experiência pessoal do grupo
ao elaborar a entrevista e demais etapas. A finalização deu-se em uma apresentação de cinco
minutos pré-gravada, com um resumo de todas as atividades, a uma banca avaliativa da Univale.
Conclusão: A Ascanavi tem um importante papel para o melhor direcionamento do lixo urbano e
para a promoção de renda àqueles que nela trabalham. Na segunda etapa do projeto, será proposto o uso de tecnologias para auxiliar as atividades da entidade.
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Preparação da plataforma
AVA para apresentar modelos
de interfaces considerando a
experiência dos alunos
Anderson Cordeiro Cardoso, Mirele Coura Cavalcante, Wildma Mesquita Silva, Cristiane Mendes
Netto
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: alunos, interface, tecnologia, ambiente virtual de aprendizagem
Introdução: O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) representa a sala de aula para o aluno
na modalidade de Educação a Distância (EaD). Dessa forma, a experiência no uso do AVA pode
impactar de forma direta na motivação e no processo ensino/aprendizagem. Diante da observação
de um aluno sobre uma dificuldade encontrada no atual modelo de interface das disciplinas, surgiu
a ideia de realizar uma proposta de melhoria. Objetivo: Compartilhar a experiência da construção
de uma pesquisa que apresenta 2 modelos de interface para as disciplinas no AVA dos cursos na
modalidade de EaD da Univale. Metodologia: Relato de experiência de abordagem qualitativa e
observacional, com base na preparação de uma pesquisa para avaliação de dois modelos de interface para o AVA. Resultados: Foram elaborados 2 modelos de interface, sendo o 1º: opção de
abrir e fechar as semanas, o 2º: opção de abas das semanas na horizontal. Com a utilização de recursos do Moodle, foi possível construir um bloco para apresentar a pesquisa e disponibilizar para
os usuários no AVA, permitindo a participação direta do aluno, que pôde acessar e experimentar as
duas propostas, para a escolha do melhor processo de navegabilidade. Para registro da avaliação
foi disponibilizado um formulário de pesquisa que, além das duas opções apresentou a de manter
o modelo atual, com todas as semanas dispostas. Conclusão: Essa prática considerou que o envolvimento dos usuários para avaliação de uma experiência de uso de interface é importante para
maior satisfação e atendimento às necessidades. Vale ressaltar que a escolha do melhor modelo
se dará pela escolha da maioria. Este é um processo que poderá provocar alterações no modelo
de interface das disciplinas do AVA para atender às demandas dos usuários e que mostra a busca
da melhoria contínua dos recursos e processos pela instituição.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

450

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

O mercado de commodities e
sua diferenciação através da
tecnologia e inovação
Edson Camargo Soares, Arthur Caetano Pereira Da Silva, Marcos Vinícius Sales Silva, Ruan Vítor
Paes Loredeiro
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: mercado, consumidor, inovação, tecnologia
Introdução: O avanço da tecnologia trouxe junto a mudança do comportamento do consumidor e
seus canais de compra até mesmo no que se diz essencial para o seu dia a dia, bem como o modo
como as empresas se relacionam com ele. Objetivo: Discorrer sobre as ações de inovação e diferenciação de uma empresa que atua no mercado commodities. Metodologia: Relato de uma entrevista semiestruturada. Resultados: Em um mercado concorrido e com alta oferta de produtos,
como o mercado é o de G.L.P., mais conhecido como Gás de Cozinha, o grande desafio do gestor
é manter uma margem de lucro ideal para a sobrevivência do seu negócio. Considerando não ser
possível alterar as características do produto, a alternativa encontrada pelo gestor foi investir em
tecnologia para entregar ao seu consumidor a melhor e mais rápida entrega além da comodidade
de realizar o pedido esteja onde o cliente estiver. Assim, o empreendimento vem se destacando
em um mercado ainda tradicional, fazendo uso das tecnologias disponíveis para se diferenciar na
prestação do serviço e experiência do consumidor. Isso só foi possível através de várias horas dedicadas a ouvir a equipe e também clientes. A prática do brainstorming junto a equipe externa de
vendas da empresa foi crucial para que ele pudesse identificar as maiores oportunidades dentro
do mercado. Conclusão: Apesar de trabalhar com um produto extremamente comum e de alta
oferta, ainda é possível se diferenciar na prestação do serviço entregando ao cliente um excelente
serviço e ao empresário uma margem satisfatória para a sobrevivência do seu negócio. E isso só
foi possível através da utilização de tecnologias disponíveis no mercado.
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O comportamento da sociedade
com a tecnologia num mundo
globalizado e em crise
Edson Camargo Soares, Arthur Caetano Pereira da Silva, Marcos Vinícius Sales Silva, Ruan Vítor
Paes Loredeiro, Rossana Cristina R Morais (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sociedade, internet, globalização, politica, tecnologia
Introdução: A tecnologia e a globalização trouxeram a sociedade um grande poder de mudar
o curso de um país em meio a uma crise, dando a ela voz perante aos políticos que dirigem os
Estados. Objetivo: Discorrer sobre a influência da sociedade brasileira junto a politica e a situação atual da pandemia. Metodologia: Pesquisa bibliográfica de artigos e análises já realizadas e
publicadas. Resultados: Um dos públicos mais engajados na internet, os brasileiros passaram a
mostrar interesse em política. Ganhando força em 2013.Episódios marcantes como denúncias de
corrupção, impeachment de presidentes, escândalos de políticos e empresas estatais. Movimentos contra reajuste de passagens, combustíveis e dentre outros mostraram a força que a internet
e a globalização dela pode mudar o cenário de um país. Hoje presente onde vivemos uma crise
não só politica, mas também na saúde e economia brasileira, lideres de governo e referencias
para a sociedade se divergindo nas opiniões e isso impactando negativamente no controle e combate a pandemia. Notamos que o papel da internet e o processo de globalização permite colocar
à disposição de qualquer pessoa no mundo diversas informações e facilidade, cabendo a ela ter
conhecimento suficiente e recursos disponíveis para o bom uso desta tecnologia. Conclusão: O
período da pandemia em que estamos vivendo trouxe a tona o grande poder que a globalização e
a internet tem não só em nosso dia a dia mas também a politica e aos que exercem ela, trazendo
verdades, formas de conduta sobre determinadas situações e deixando a sociedade mais informada e com poder para exercer mudanças em diversos cenários sendo ele favorável ou não através
de propagação das informações.
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Desenvolvimento de aplicativo
para auxiliar no 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 University
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Tecnologia da Informação nas
Micro e Pequenas Empresas
Giovana Fialho Miranda, Luiz Filipe Aguiar Coelho, Phillip Abreu Bolsanello, Luana Da Silva Freitas
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: micro e pequenas empresas, sistema de informação, empreendedores, gestão
do negócio
Introdução: No mundo moderno em que vivemos, praticamente todas as decisões tomadas pelo
homem são de alguma forma influenciadas pelo uso da tecnologia. Desta forma, visualizamos
com facilidade o uso da tecnologia da informação nas grandes empresas, mas esta ainda não é
realidade da maioria das Micro e Pequenas Empresas (MPE). Objetivo: Analisar a importância
da tecnologia da informação para a gestão das MPE. Metodologia: Pesquisas bibliográficas e
publicações no site do Sebrae. Resultados: As MPE têm muitos desafios a serem enfrentados,
sendo um deles relacionado à estruturação do negócio. Como ter qualidade no serviço, controlar
o estoque, o fluxo de caixa, agilizar os processos, organizar a empresa e sobretudo conhecer as
necessidades dos clientes? Considerando este questionamento, a tecnologia da informação se
apresenta como a solução de muitos problemas relacionados à gestão. Entretanto, mesmo existindo a solução, muitos empreendedores ainda trabalham se baseando no “achismo’’. Ignorando a
evolução tecnológica e acreditando que não serão capazes de utilizar a tecnologia, uma vez que
acreditam ser ela muito cara. No entanto, um sistema de informação bem implantado, com o tempo gera uma base de dados de grande relevância para as estratégias de negócio, possibilitando
um diferencial competitivo, seja devido à agilidade e facilidade na execução das tarefas, melhora
na gestão de produção e custos, além de outras informações que são cruciais para uma MPE.
Conclusão: Muitos sonham em ver seu empreendimento prosperar, mas poucos investem tempo
e recursos no que pode ajudar a transformar um sonho em realidade. Neste caso, a tecnologia da
informação é sem dúvidas uma estratégia fundamental para o crescimento de qualquer empreendimento, haja vista que até na compra de um simples pão francês, há tecnologia.
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Produção, por impressão
3d, de videolaringoscópio de
baixo custo: uso na conduta
de intubação de pacientes com
covid-19
Leandro Carvalho de Moraes, Rodrigo Marques de Oliveira (Orientador), Tatielle Menolli Longhini
(Coorientador)
IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Palavras-chave: covid-19, coronavírus, impressão 3d, videolaringoscópio, intubação
Introdução: Em meados de 2020, a pandemia do coronavírus tomou proporção em nível mundial.
Pacientes infectados, quando em nível grave da doença, apresentam um quadro de insuficiência
respiratória hipoxêmica grave, precisando ser intubados para recuperar a sua capacidade de oxigenação. De acordo com a Associação Médica Brasileira (ABM), pelo menos 10% das pessoas
internadas com Covid-19 precisam ser intubadas, procedimento este executado em Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs). O procedimento de intubação orotraqueal (IOT), é uma prática complexa,
principalmente em função das características anatômicas dos pacientes. Entre os infectados por
Covid-19, há cuidados adicionais para que os aerossóis liberados na conduta não contaminem o
ambiente e os profissionais envolvidos na conduta. Objetivo: Em virtude disso, esse trabalho visa
a produção, por impressão 3D, de videolaringoscópio de baixo custo que facilite conduta de intubação de pacientes com Covid-19. Metodologia: Por isso, buscou-se o desenvolvimento de uma
lâmina de laringoscópio, por impressão 3D que, quando usada com um endoscópio, se transforma
em videolaringoscópio de baixo custo. As imagens, captadas em aparelho celular, auxiliam na
prática de intubação dos pacientes. Resultados: Com isso, reduziu-se drasticamente o tempo do
procedimento de intubação devido a facilidade em se desenvolver a conduta com o instrumento,
sendo reduzidos os erros do processo. Conclusão: Com o desenvolvimento, o produto final (lâmina impressa, juntamente com o endoscópio) custa, em média, R$40,00 (quarenta reais), valor, em
média, 270 vezes mais barato que os videolaringoscópios importados.
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A influência da revolução
tecnológica digital em diferentes
áreas no Brasil e na sociedade
conectada
Lucas Fernandes Ferreira de Almeida, Mayara Damasceno Teles, Gabriel Roberto Santa Barbara,
Matheus Coelho Eurico, Rossana Cristina R Morais (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: tecnologia, sociedade, impactos, ciberespaço
Introdução: Ao decorrer das últimas duas décadas, as mudanças nos hábitos de vida das pessoas têm aberto oportunidades para soluções tecnológicas digitais. Assim, essas impactam a sociedade brasileira de alguma maneira em diferentes setores. Objetivo: Conhecer, interpretar e
compreender os impactos da revolução tecnológica digital na sociedade brasileira. Metodologia:
Pesquisa bibliográfica e análise de resultados de pesquisas já publicadas. Resultados: A revolução tecnológica digital tem impactado a sociedade em diversas áreas. Na educação, foram
desenvolvidas a personalização, a adaptabilidade pelo ensino híbrido, a ascensão dos minicursos
on-line, integração da sala de aula à Internet das Coisas e a imersão ao ciberespaço, democratizando o acesso ao conhecimento para os brasileiros. Na comunicação, a era digital está revolucionando conectabilidade, velocidade, conveniência e dinamismo, exigindo de seus usuários
adaptação ao mundo virtual, aos memes e ao internetês. No setor econômico, modernização das
indústrias, trabalhadores mais qualificados, facilitação de transações econômicas e mais eficiência
na fiscalização de sonegação. Houve também melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS),
possibilitando a sistematização da saúde pública, logo podendo prestar uma assistência adequada
para a população. Conclusão: A partir das pesquisas, é fulcral alegar que, de fato, a sociedade
aponta suas necessidades, e os profissionais com características empreendedoras buscam enxergá-las como oportunidades para solucionar tais anseios, a partir de aprimoramentos, criações
e inovações, nas diferentes áreas listadas acima, o que reduzirá, cada vez mais, as distâncias e
aumentará, sem dúvidas, o ciberespaço e o digital.
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Identificação de uma empresa de
educação que seja considerada
inovadora em Governador
Valadares
Lucas Fernandes Ferreira de Almeida, Mayara Damasceno Teles, Matheus Coelho Eurico, Gabriel
Roberto Santa Barbara, Imirene Lodi dos Santos (Orientador)
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Palavras-chave: tecnologia, inovação, educação, empreendedorismo
Introdução: A inovação tecnológica deve ser constante, visto que se encontra vinculada no processo educativo. A sociedade é dinâmica e exponencial, assim como os jovens. Com isso, uma
empresa do segmento de educação precisou evoluir e realizar inovações no produto, modelo e
prestação de serviço, contudo, sem perder a essência e a identidade institucional. Objetivo: Identificar práticas de gestão que estimulam a inovação em empresas localizadas na microrregião de
Governador Valadares. Metodologia: Relato de experiência de pesquisa realizada com o uso da
técnica da entrevista semiestruturada. Resultados: A empresa reafirmou sua contínua análise de
mercado, ferramentas e recursos, a fim de inovar, com praticidade, caráter disruptivo e de aprimoramento. Para inovar, a empresa define que não é possível ofertar educação em meios cada vez
mais arcaicos, o que lhes exigiu trilhar novos caminhos, a partir das plataformas G Classroom e
Canvas. Dessa forma, pensando na gestão inspiradora de inovação, optou-se pelo mínimo produto viável, e juntaram-se docentes com membros do TI, tal que se florissem ideias inovadoras consoantes ao cenário das TICs, sempre incentivando a participação de ambos na coleta de feedback
útil para a instituição avançar. Um diferencial de mercado, nesse sentido, foi repensado sobre
matrículas, secretarias e contratos em meio on-line, dispondo de colaboradores mais capacitados
e de soluções distinguidoras, sem “reinventar a roda”. Conclusão: O presente trabalho salienta
a importância da implementação de tecnologias assim como do fomento da integração dinâmica
entre setores de uma empresa para o processo de inovação em momentos de crise. A instituição
referida no trabalho exemplifica essa tese, uma vez que não somente a desafiou como também
todo um setor.
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Betoneira de ideias: tecnologias
digitais para uma mistura
interdisciplinar
Mariana Alves Arruda, Karla Nascimento de Almeida, Alexandre Souza Venancio, Sara Moreira
Lopes Addário, Hernani Ciro Santana
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
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Introdução: O Betoneira de ideias é um podcast de divulgação científica focado em estudantes,
egressos ou entusiastas da engenharia. O projeto tem uma abordagem interdisciplinar, simples e
democrática, resultado de uma parceria entre o curso de Engenharia Civil e Ambiental, a Agência
Experimental dos cursos de comunicação da Universidade Vale do Rio Doce e envolve diversos convidados que quinzenalmente conversam sobre temas relacionados à engenharia, carreira,
meio ambiente e pesquisa. Objetivo: Relatar as experiências vivenciadas na produção do Podcast
Betoneira de ideias, refletindo sobre o potencial das tecnologias digitais e tendência de engenharia
para ampliar o diálogo dos cursos com a comunidade externa. Metodologia: Adotou-se metodologia de cunho qualitativo por meio do relato de experiências. Resultados: A produção teve início
na concepção da linguagem do podcast, com criação de vinhetas e vírgula sonora que remetem a
sons do universo da Engenharia. Para mais, é produzido um roteiro com definições dos convidados e temas abordados nos episódios. A obra é finalizada com a edição e com uma arte de capa e
um texto que são postadas junto com o áudio nas plataformas de reprodução de podcasts. Foram
realizados 7 podcasts entre 8 de março a 31 de maio, com periodicidade quinzenal, superando
as expectativas dos ouvintes e dos desenvolvedores. Conclusão: O podcast é uma ferramenta
tecnológica potente para ampliar o diálogo entre universidade e comunidade, propiciando que o
público conheça o dia a dia da engenharia, que não é nada convencional e nem um pouco monótona. Como atividade inovadora, o betoneira de ideias encara o desafio de apresentar conteúdos de
qualidade, de popularizar as atividades, procedimentos e pensamentos acadêmicos de uma forma
equilibrada, apresentando o fascinante universo da pesquisa, ensino e extensão.
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A utilização de ferramentas
tecnológicas educacionais para
o ensino de Medicina em tempos
de pandemia: uma análise
das possibilidades didáticopedagógicas
Philippe Drumond Vilas Boas Tavares
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
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Introdução: A formação de profissionais da área médica é envolta de aspectos fundantes determinantes para sua operacionalização prática no espaço educacional em nível superior, carregando consigo alguns pilares formativos tradicionais ao longo dos anos. Com o aparecimento da
pandemia de Covid-19 e seus impactos devastadores em todas as esferas sociais, ao ambiente
educacional precisou reagir rapidamente para garantir o processo de ensino e aprendizagem de
forma remota. Desta forma, o curso de Medicina que até então se via como área de formação eminentemente prática teve que se reinventar para conseguir acompanhar estas mudanças abruptas.
Objetivo: Neste sentido, o objetivo deste trabalho é evidenciar as práticas de ensinagem adotadas
nos cursos de Medicina no Brasil a partir de março/2020 relacionadas com a adaptação para o
ensino remoto. Metodologia: Por meio de uma revisão bibliográfica de artigos e relatos de experiência publicados em Português ou Inglês nas bases de dados Scielo e Lilacs, a partir do início
da pandemia em março/2020 até 31/05/2021, com os descritores “ensino remoto de Medicina “,
“ensino de Medicina em tempos de pandemia”, “TIC´s na Medicina em tempos de Pandemia”, “
Medical Education AND Pandemic. Resultados: Foram encontrados 18 artigos que atendiam aos
descritores utilizados, sendo analisados em sua totalidade de acordo como objetivo do presente
trabalho e reduzidos para um universo de 03 artigos que abordavam especificamente as práticas
didáticas adotadas para o ensino de Medicina em tempos de pandemia. Conclusão: Os artigos
analisados convergem no sentido de existir uma adequação curricular pedagogicamente organizada para garantia da qualidade do processo de ensinagem, com a adoção do ensino remoto e
utilização de tecnologias digitais para manutenção das atividades letivas em tempos de pandemia.
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A proteção dos dados pessoais na
Lei Geral de Proteção de Dados e
o dever de vigilância do provedor
no banco de dados
Raissa Gomes Cézar, Danilo Pereira Xavier, Lady Cecília Gonçalves Dias Paim, Breno Ferreira
de Souza
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: proteção, indenização, direitos
Introdução: Introdução: A Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, da lei n°13.709/20, centraliza
todas as regras vinculadas à coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamentos de dados
pessoais, digitais ou não, através de diretivas mais rígidas e estabelece sanções em caso de descumprimento. A LGPD é composta de 65 artigos, distribuídos ao longo de 10 capítulos. Ela dispõe
a ligação das empresas e órgãos governamentais em relação ao tratamento que é realizado com
os documentos, informações e dados entregues pelas pessoas. Objetivo: A pesquisa se propõe
a contextualizar a Lei Geral de Proteção de Dados como um importante marco regulatório na defesa de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e a partir disso tratar sobre a LGPD e a
contemporaneidade. Metodologia: Estudo com base em pesquisa qualitativa de dados, através
de sites e doutrinas relacionadas ao assunto. Resultados: Conforme preceitua o art. 42 da LGPD,
o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de
proteção de dados pessoais, será obrigado a repará-lo. Nesse sentido, conforme disposição do
inciso § 1º do art. 42, o operador do banco de dados responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando violar as obrigações. Conclusão: É vital que os aplicadores do Direito
conheçam as regras da LGPD. A complexidade dessas normas é um desafio, se faz necessário
um estudo por parte do titular, para defender seus direitos em juízo e por parte dos agentes, para a
prevenção e minimização dos riscos de eventuais ações judiciais. Portanto, conjugar a adequação
à lei com uma mudança de cultura nas empresas e órgãos públicos. Os titulares e os seus dados
merecem respeito.
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Asugov e Facebook: processos
comunicacionais dos sujeitos
surdos
Sonia Maria Queiroz de Oliveira, Clara Avelar Fernandes de Andrade, Teresa Raquel Gomes de
Queiroz
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: facebook, processos comunicacionais, sujeitos surdos
Introdução: Considerando dados do último Censo realizado, viviam em 2010 no Brasil 2,1 milhões de pessoas que escutavam muito pouco ou nada (IBGE, 2010). As Tecnologias Digitais
apresentam-se como espaços a proporcionar inovações nos diversos setores da vida humana,
evidenciando-se nas questões comunicacionais. Objetivo: Investigar usos e apropriações dos
recursos comunicacionais imagéticos existentes na plataforma do Facebook por sujeitos comunicantes surdos asugovianos, como construtores da dinâmica de processos comunicacionais entre
surdos (e/ou ouvintes), no perfil Asugov GV e perfis associados. Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa baseada na etnografia virtual, a netnografia. Resultados: O Facebook como novo
espaço cultural, grafa a cibercultura em seu contexto de significações, novas formas culturais
provenientes da mediação por computador. Através de eixos temáticos estabelecidos para realização da coleta sistemática dos processos comunicacionais (2018/2020) buscou-se demonstrar
concretizações e limites desses ao uso de recursos imagens, vídeos e pequenos textos em língua
portuguesa. Conclusão: Os usos e apropriações efetivados pelos sujeitos surdos através das
ações de postagens imagéticas, vídeos e pequenos textos nos processos comunicacionais estabelecidos em rede, denotam locus de empoderamento sociopolítico, cultural e comunicacional.
O sentido exposto nas imagens postadas apontou o entrelace do uso simbólico daquele espaço
como fortalecedor da cultura surda. Contudo, por ser perfil aberto e não apresentar a figura de um
administrador(a) com relação as postagens resta-nos o indicativo que na presença deste, o perfil
Asugov GV poderá vir a ser uma espécie de fórum da comunidade asugoviana, um espaço onde
as mensagens podem ser direcionadas principalmente ao público surdo, com participação mais
ampliada, entre ouvintes e surdos, com informações atualizadas, acessíveis a todos os níveis de
entendimento e por conseguinte construtivo do empoderar-se.
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Impactos do descarte inadequado
de lixo eletrônico para o meio
ambiente e para a saúde da
população local
Tatiane Kelli Fonseca Marques, Francislaine Eduarda Rodrigues Alves, Celso Gabriel Dutra Almeida Malosto, Gabriel Ferreira Garcia, Rossana Cristina R Morais (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: descarte, lixo eletrônico, ambiente, saúde
Introdução: O desenvolvimento sustentável é um modelo capaz de suprir as necessidades da
geração atual sem comprometer a capacidade de atender às próximas. Neste sentido, o avanço tecnológico proporciona formas de atingir esse modelo, mas pode causar prejuízos ao meio
ambiente e à população. Objetivo: Compreender os impactos do descarte inadequado do lixo
eletrônico para o meio ambiente e para a saúde e o bem-estar de pessoas e animais que vivem
em ambientes poluídos por este tipo de lixo. Metodologia: Pesquisa exploratória, bibliográfica,
realizada via internet. Resultados: Observa-se que o descarte incorreto de lixo eletrônico gera
consequências negativas ao meio ambiente, uma vez que o material, muitas vezes exposto a céu
aberto, libera substâncias tóxicas presentes em sua composição, que apresentam longo tempo
de decomposição — o que gera acúmulo de lixo no local por longos períodos — e podem poluir o
ar e os lençóis freáticos, pois o solo absorve tais substâncias. Parte desse material é despejado
nos rios que deságuam nos oceanos, ameaçando também a vida marinha. Os eletrônicos descartados em aterros sanitários também afetam a saúde das pessoas que moram na região próxima
e daqueles que trabalham nesses aterros, pois as substâncias tóxicas liberadas, como mercúrio,
chumbo e berílio, podem causar intoxicação e doenças como o câncer. Conclusão: O descarte
inadequado é um grande problema ambiental e social, sendo fruto do consumismo desenfreado.
Para mitigar os impactos, é essencial promover a construção usinas de reciclagem que possam
separar os componentes eletrônicos, proibir juridicamente o descarte inadequado, além de incentivar a aquisição de equipamentos duráveis e seu conserto, evitando o descarte desnecessário e
desestimulando o consumismo.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

462

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Produção de protetores faciais
por impressão 3d: ação do
IFMG-GV frente à pandemia do
coronavírus
Tatielle Menolli Longhini, Randolfo Monteiro Lage
IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Palavras-chave: covid-19, epis, impressão 3d
Introdução: No início da pandemia de Covid-19, se tornou comum o relato de profissionais de
saúde sobre a escassez Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no exercício do trabalho,
tendo implicado no alto índice de contaminação daqueles envolvidos na linha de frente. O protetor
facial se destacava como um dos EPIs faltantes, importantes para a saúde e segurança do trabalhador por oferecerem barreira física de contaminação por secreção. Objetivo: Por isso, o objetivo
deste trabalho foi produzir protetores faciais, por impressão 3D, como ação do Instituto Federal
de Minas Gerais campus Governador Valadares (IFMG-GV) frente à pandemia do coronavírus,
como forma de apoiar as instituições de saúde, públicas e privadas. Metodologia: Para isso, por
meio do Centro de Robótica, Inovação e Empreendedorismo (CRIE) do Instituto Federal de Minas
Gerais campus Governador Valadares (IFMG-GV), foram experimentados diferentes modelos de
protetores faciais. Selecionou-se o modelo que oferecia maior conforto de uso aos usuários, ao
mesmo tempo que requisitava menor tempo de impressão e consumia menos matéria-prima. A
produção aconteceu em conformidade com a resolução 356/2020 da Anvisa, que autorizou e descentralizou a produção de grandes indústrias, de forma extraordinária e temporária. Tendo definido, para isso, requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos, dada
a crise de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. Resultados: Ao todo, foram
confeccionados e doados 223 protetores faciais ao sistema de saúde do município, atendendo o
Hospital Unimed, Associação Médica e demais hospitais locais. Conclusão: A partir da ação, o
IFMG-GV, enquanto instituição pública de ensino, desempenho seu papel prestando apoio à sociedade local, influenciada pelos desdobramentos da pandemia. Apoio: IFMG
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Aplicação de solução de
geolocalização para o
acompanhamento do índice de
isolamento social em Governador
Valadares
Victória de Andrade Araújo, Hilton Manoel, Igor Andrade Torrente, Thaís Machado Botelho, Beatriz
Pereira de Almeida
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: índice de isolamento social, covid-19, startups
Introdução: No ano de 2020, a Prefeitura Municipal de Governador Valadares, por intermédio de
um órgão da administração direta, foi uma das primeiras do Estado de Minas Gerais a utilizar uma
solução de geolocalização para auxílio no combate à pandemia do novo coronavírus. Objetivo: A
parceria se deu através de um termo de cooperação técnica firmado com uma startup brasileira.
Assim, os usuários, que voluntariamente instalaram aplicativos parceiros da Inloco, deram as permissões para a coleta de dados, que por sua vez informaram as finalidades previstas em suas políticas de privacidade. Metodologia: No projeto de combate ao novo coronavírus, a startup excluiu
os dados que permitiam identificar indiretamente os usuários, aplicando técnicas de anonimização
para trabalhar apenas com informações estatísticas, visando a proteção da privacidade dos indivíduos e em consonância às legislações em vigor.Assim, através de informações criptografadas
e agregadas de geolocalização, coletadas através de sensores e dados de rede dos dispositivos
móveis, um mapa exibiu o território de Governador Valadares em microrregiões hexagonais com
450 metros de raio, denominados H3. Resultados: Feito isso, os dados passaram a indicar a
movimentação desse grupo de pessoas dentro dos H3. Dessa forma, identificou-se o percentual
de dispositivos que saíram dessa área delimitada durante o dia. Ou seja, um baixo indicador de
isolamento social representava um grande número de pessoas saindo de determinada microrregião. Conclusão: Mediante ao exposto, com uma tecnologia até 30 vezes mais precisa que o
GPS, destaca-se que a ferramenta possibilitou, de forma pouco invasiva, o planejamento de ações
e a otimização de recursos na tomada de decisão no combate à pandemia do novo coronavírus.
Apoio: Secretaria Desenvolvimento e Inovação - SMDCTI

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

464

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

ST 26. Metodologias e
experiências exitosas em
Educação a Distância

Proponentes: Cristiane Mendes Netto, Wildma Mesquita Silva, Dilemara de Pinho Damasceno
Sellos
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 do processo de ensino-aprendizagem que demandam reflexões e
pesquisas. Essa sessão tem como objetivo abordar essa temática e promover discussões sobre
metodologias e experiências exitosas desenvolvidas na oferta de cursos a distância.
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Estágio em tempos de pandemia:
um relato de experiência
Adimilla Mayara Silva Nunes, Karla Nascimento de Almeida, Valdicelio Martins dos Santos, Wildma Mesquita Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pandemia, ensino remoto, pedagogia, estágio, rede privada
Introdução: Este trabalho aborda o ensino remoto durante o período de pandemia ocasionado
pelo vírus do COVID-19. Com a suspensão das aulas presenciais nas instituições escolares, algumas escolas utilizaram plataformas digitais para darem continuidade aos estudos. As aulas nessa
modalidade de ensino em uma escola da rede privada foram acompanhadas durante o estágio
supervisionado, durante a graduação em Pedagogia cursada na UNIVALE. Objetivo: Relatar as
experiências vivenciadas no estágio de “Corporeidade e Linguagem nos Processos Educativos
Escolares” durante o ensino remoto, realidade nos tempos de pandemia. Metodologia: Trata-se
de um trabalho bibliográfico de cunho qualitativo, a partir de autores condizentes com o tema, com
observação participante no campo escolar, usando como instrumento consultas ao relatório do
estágio. Resultados: Os resultados apontam uma mudança na corporeidade dos estudantes da
faixa etária entre 14 a 17 anos, devido ao longo período de tela, em torno de 34 horas semanais.
Estes sujeitos precisaram se adaptar, no que tange o corpo e a mente, criando novas estratégias
para evitar as dificuldades de concentração, extrema exaustão corporal, dificuldades de concentração, ansiedades e processos depressivos. Conclusão: Concluiu-se, que a educação remota
desses estudantes está tendo impactos negativos no que tange o desenvolvimento do corpo e da
mente dos estudantes, afetados pelas mudanças na modalidade de ensino. Desta forma, existe
uma evidente necessidade de inovação nos processos didáticos docentes para lecionarem nos
diversos campos da educação, resultando no aprimoramento pedagógico, ampliando a visão perante as modalidades de ensino e favorecendo um maior protagonismo dos estudantes.
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Utilização de recursos avaliativos
interativos na disciplina Estrutura
de Dados no curso de Sistemas
de Informação da Univale
Anderson Cordeiro Cardoso, Wildma Mesquita Silva, Mirele Coura Cavalcante, Rossana Cristina
R Morais, Cristiane Mendes Netto
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação a distância, avaliação, ambiente virtual de aprendizagem, recursos
avaliativos interativos
Introdução: A criação de atividades e avaliações no ambiente virtual se tornou uma demanda
frequente nas aulas on-line. Observa-se que, devido ao pouco conhecimento sobre a plataforma
Moodle, os tipos de questões escolhidos para avaliações são, em sua maioria, de múltipla escolha. Como forma de conhecer outras possibilidades de construção de questões e de tornar mais
interessante a resolução das listas de exercícios, outros tipos de questões foram explorados.
Objetivo: Compartilhar a experiência da utilização de recursos avaliativos interativos na disciplina estrutura de dados do curso de Sistemas de Informação ofertado na modalidade Educação a
Distância pela Univale. Metodologia: Relato de experiência de abordagem qualitativa e observacional com base na utilização de recursos avaliativos interativos. Resultados: Foram elaboradas e apresentadas aos alunos questões explorando os recursos interativos de clicar e arrastar,
completar frases e associação entre objetos e conceitos. De forma geral, o retorno dos alunos foi
positivo, pois relataram que foi uma forma mais interessante de apresentar as questões, de fácil
entendimento e possibilidade de obter fração da nota, já que múltipla escolha em geral não permite
esta possibilidade. Conclusão: A criação de recursos interativos avaliativos foi considerada uma
experiência exitosa e inovadora para a disciplina. Exitosa devido ao retorno positivo por parte dos
alunos, sendo que esta prática será aplicada nas próximas disciplinas. E inovadora pois permitiu
trazer recursos interativos, o que favorece o protagonismo dos estudantes, e ainda contribuindo
para a acessibilidade metodológica, sendo que tais práticas pedagógicas estimulam a ação do
discente que se envolve no processo de ensino-aprendizagem.
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A utilização da metodologia da
sala de aula invertida para o
ensino à distância
Arthur bridges Venturini, Nathália Rodrigues Generoso, Bruno Marcelo Antunes Mourao, Hassan
Ali Zein Júnior
Palavras-chave: ensino à distância, sala de aula invertida
Introdução: O método de ensino tradicional consiste em aulas expositivas, sem possibilidades
de debates e diálogos mais profundos, onde o professor, como centro de todo o conhecimento,
expurga seu saber sem, contudo, cuidar-se do aprendizado completo daquele que recebe sua informação. Tais aulas - expositivas passivas, já estão perdendo seu lugar aos avanços tecnológicos
do mundo globalizado. Com isso, surgem-se novas técnicas, como a sala de aula invertida, que
é capaz de potencializar a aprendizagem do conteúdo. Objetivo: Estudar a utilização do método
da sala de aula invertida no ensino à distância. Metodologia: Pesquisa bibliográfica em material
qualitativo de ordem científica. Resultados: Basicamente, o conceito de sala de aula invertida é
que, o que tradicionalmente é feito em sala de aula, deve ser executado em casa, e o que é feito
em casa, deve ser executado em sala. Hoje, a diferenciação é o jargão da moda na educação. O
modelo invertido de ensino rompe com as aulas cem por cento expositivas, retirando o aluno como
mero sujeito passivo na construção de seu conhecimento. A ideia do modelo invertido é promover
a discussão e o debate orientado, referente à matéria preestabelecida pelo professor, afastando
esse como mero transmissor de informação, tornando o aluno o principal ator para o seu aprendizado. Conclusão: Portanto, a transformação da sala de aula em um lugar onde os alunos se dediquem às atividades importantes e previamente estipuladas pelo docente, com propósito de tornar
a aula num momento de debates orientados com material preestabelecido, retira o autoritarismo
pedagógico imposto pela história do ensino, bem como muda o foco do aluno como mero receptor
de informação, refletindo, assim, ativamente no seu aprendizado. Apoio: FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura
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Educação a Distância na
perspectiva experimental de
discentes
Carina Gabrielle Batista Pacheco, Gustavo Batista Pacheco
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação a distância, experiências de alunos, modalidade de ensino
Introdução: A Educação a Distância (EaD) possui estrutura legislativa e pedagógica bem desenvolvida, no entanto, alguns preconceitos cercam esta proposta de ensino, levando a um pensamento equivocado. Esta ideia oposta à realidade, é um reflexo da inexperiência de alunos que ainda não vivenciaram o ensino neste formato. Para os discentes inseridos neste ambiente, a visão
muda, pois é confrontada com a qualidade do ensino, estrutura da matriz curricular, ferramentas
tecnológicas, recursos pedagógicos e apoio dos docentes atentos às demandas e expectativas.
Objetivo: Apresentar a EaD com ênfase nas experiências vividas como discentes em curso neste
formato e as ferramentas e recursos utilizados na estrutura do curso, mostrando com clareza a
importância desta modalidade de ensino. Metodologia: Experiências dos autores vivenciadas ao
longo de um curso na EaD. Resultados: A EaD oferece os mesmos componentes curriculares
do modelo presencial. O aluno é inserido em um mundo digital onde ocorrem todos os processos
pedagógicos. Além da facilidade de acesso, por se dar em qualquer lugar e momento, o formato
EaD oferece meios modernos, que possibilitam a construção do conhecimento de uma forma mais
dinâmica e atual. As ferramentas digitais são importantes e proporcionam trocas de experiências
através de fóruns e encontros virtuais, onde existe a possibilidade de o aluno expor total opinião
sobre os temas discutidos, o que não é possível fazer em um curso presencial. Conclusão: A experiência como alunos da Educação a Distância evidencia de forma positiva ao que tange a qualidade e possibilidades ofertadas. A tendência é de crescimento para esta modalidade, pois oferece
acesso ao conteúdo instantâneo e as ferramentas tecnológicas contribuem para o sucesso desse
formato.
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Universidade Vale do Rio Doce

Metodologias ativas e criativas
para aulas síncronas na EaD
Cristiane Mendes Netto, Wildma Mesquita Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação a distância, metodologias ativas, aulas síncronas
Introdução: As aulas síncronas na Educação a Distância (EaD) são caracterizadas como momentos em que a interação pode acontecer em tempo real entre os seus participantes. Trata-se
de um momento de grande importância para o processo de ensino e aprendizagem, pois se tem
a oportunidade de compartilhar experiências, reflexões e promover o desenvolvimento de habilidades comportamentais, senso crítico e capacidade argumentativa. Dessa forma, realizar um
planejamento pedagógico dessas aulas, com metodologias ativas e criativas é essencial para se
aproveitar o momento e promover o engajamento dos estudantes. Objetivo: Relatar as estratégias de metodologias ativas e criativas aplicadas em aulas síncronas por webconferência em cursos na modalidade EaD. Metodologia: Relato de experiência da prática pedagógica e docente,
com abordagem qualitativa e descritiva. Resultados: Por meio da metodologia de Sala de Aula
Invertida foi possível planejar as aulas síncronas com momentos expositivos de menor duração
para favorecer a interação dos participantes. No processo de planejamento das aulas foram incentivadas a escolha de metodologias que propiciavam a interação dos estudantes e o uso de tecnologias digitais para organização de grupos, criações autorais e a socialização para debates. Ficou
evidenciado pelas práticas e relato docente que a diversidade de atividades aplicadas durante as
aulas, assim como uso de desafios de resolução de problemas, enquetes, uso de jogos e simulações favoreceram a participação dos estudantes e o interesse em interagir na aula. Conclusão:
A experiência evidenciou a importância de um planejamento pedagógico adequado e a utilização
de recursos que incentivem a participação dos estudantes, com desafios e oportunidades para a
aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades de comunicação, autoria e colaboração.
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Universidade Vale do Rio Doce

Estatística e Probabilidade:
metodologia de ensino para a
Educação a Distância
Denise Coelho de Queiroz, Wildma Mesquita Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação a distância, ensino de estatística e probabilidade, ensino remoto, sistemas de informação
Introdução: As aulas para o ensino de Estatística e Probabilidade tiveram que ser reinventadas,
devido a pandemia ocasionada pelo Covid-19. Dessa forma, o ensino online teve um papel importante dentro do contexto do ensino remoto, substituindo as aulas presenciais por aulas síncronas.
Objetivo: Relatar a experiência da realização das aulas de Estatística e Probabilidade, ministradas totalmente por meios tecnológicos. Metodologia: Relato de experiência de cunho qualitativo
e observacional, realizado na disciplina Estatística e Probabilidade. Resultados: Com a prática
das aulas síncronas, compreende-se que avançou-se muito na percepção e experimentação de
que pode-se ensinar e aprender de forma mais flexível, combinando e integrando diversos espaços, tempos, metodologias e maneiras de avaliar usando as plataformas do Google Meet e
Classroom. O ensino online possibilitou a combinação das atividades em sala de aula, trabalhada
num quadro branco, feita de folhas em brancos salvas em formato pdf, no qual é possível escrever
as anotações, dar exemplos no momento em que as dúvidas aparecem, oferecendo as melhores
experiências de aprendizagem para cada estudante. Conclusão: O ensino remoto proporcionou
experimentar possibilidades que antes pareciam pouco relevantes, pois o professor teve que procurar outras metodologias para desenvolver a capacidade crítica dos alunos, refletir sobre as
práticas que realizavam, fornecendo e recebendo feedback. Os alunos tiveram que aprender a
interagir com os colegas e professores, pelas plataformas. O ensino online trouxe importantes
benefícios e desafios para os estudantes, porque eles têm acesso às aulas gravadas, materiais
disponibilizados no Google Classroom aos conteúdos, pesquisas e estudá-los a qualquer hora e
no ritmo desejado.
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Universidade Vale do Rio Doce

Grupo de estudos como
estratégia de integração no Curso
de Design Gráfico da Univale na
modalidade a distância
Elton Frederico Binda de Castro, Wildma Mesquita Silva, João Paulo de Oliveira, Manoel Assad
Espindola, Roberto Villela Filho
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: design gráfico, grupo de estudos, estratégia metodológica, apoio ao discente,
educação a distância
Introdução: Com o decreto da pandemia ocasionado pelo Covid-19 em março de 2019. As aulas
presenciais foram substituídas por encontros síncronos. O que a longo prazo gerou distanciamento entre os estudantes. Buscando alternativas para resolver este problema, a coordenação
do curso propôs aos estudantes a realização do grupo de estudo em Design Gráfico, planejado
com encontro semanais (a pedido dos próprios alunos), como estratégia para a integração dos
estudantes e gerar o sentimento de pertencimento ao curso. Objetivo: Relatar a experiência da
instituição do grupo de estudos em Design Gráfico, no curso Superior de Tecnologia em Design
Gráfico da Univale, como forma de apoio aos estudantes, contemplando ações de acolhimento e
permanência na universidade. Metodologia: Relato de experiência de abordagem qualitativa e
observacional, realizado nos encontros semanais do grupo de estudos no Curso de Design Gráfico. Resultados: Os encontros do grupo de estudos têm acontecido com a participação efetiva
dos alunos, até mesmo na escolha dos temas para debate. As discussões das reuniões têm sido
bastante positivas, principalmente no quesito envolvimento. O grupo conta ainda com a presença
de profissionais do mercado de trabalho, o que enriquece a discussão e melhora o prognóstico
da profissão pelos alunos. Conclusão: O grupo de estudos tem possibilitado aproximar o aluno
da vivência universitária, proporcionando troca de experiências com profissionais que já possuem
expertise no mundo do trabalho, como também proporciona a socialização com colegas da turma,
de outras turmas, é até mesmo dos outros cursos de comunicação da instituição, como os de
Publicidade e Jornalismo. Os encontros favorecem interações para network e tem propiciado aos
alunos conhecerem mais sobre o fazer o prático da profissão que escolheram.
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Universidade Vale do Rio Doce

Quebrando paradigmas: relato de
experiência das aulas remotas do
curso de Enfermagem em uma
universidade pública
Gustavo André Guimarães Nunes, Bianca Barroso de Sousa, Robson Pereira Assunção
Palavras-chave: infecção por coronavírus, estudantes de enfermagem, educação a distância
Introdução: A emergência de saúde pública provocada pela Covid-19, fez com que muitos cursos
de graduação se reinventassem e dar continuidade ao curso na modalidade remota, através da
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS). Aos 200 anos de Florence Nightingale a enfermagem se reinventou e precisou acompanhar o processo de modernização para a
produção de novos conhecimentos. Objetivo: Relatar experiência acadêmica das aulas remotas
do curso de enfermagem em uma universidade pública no interior do Maranhão. Metodologia:
O presente estudo, trata-se de um relato de experiência acadêmico realizado mediante as aulas
remotas da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, no período de 2021.1, respectivamente
ao mês de maio 2021. Resultados: A pandemia da Covid-19 fez que a comunidade acadêmica se
adaptasse de forma abrupta as atividades da graduação de uma forma diferente. Embora tantas
dificuldades na modalidade de ensino remoto, foi possível absorver muitos conteúdos repassados,
com a mudança de metodologias e sua implementação. São utilizadas plataformas online para aulas de forma síncronas e assíncronas, filmes ou vídeos que demonstrem a prática de determinado
assunto. As dificuldades para esse meio de ensino são presentes e visíveis por todos os acadêmicos, há maior preocupação com o conteúdo repassado, a ansiedade e preocupação é muito presente em relação a provas, e compreensão ao desempenho acadêmico. Conclusão: As aulas na
modalidade remota, quebrou paradigmas no cenário atual da enfermagem e em diversos cursos
de graduação na área da saúde para dar continuidade aos cursos, e tem se mostrado resolutivo
em meio a tantas dificuldades.
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Universidade Vale do Rio Doce

A Educação a Distância (EaD) e a
difusão do ensino remoto
Gustavo Batista Pacheco, Carina Gabrielle Batista Pacheco
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ead, ensino remoto, pandemia
Introdução: O cenário pandêmico iniciado no ano de 2020 provocou rápidas mudanças nos comportamentos sociais. Dentre todas as atividades, a educação foi uma das mais afetadas, o que
levou ao desenvolvimento de novas alternativas para continuidade do processo de ensino-aprendizagem. O aproveitamento das ferramentas digitais da nossa década e a adoção do ensino remoto como principal formato educativo expandiu e popularizou este modelo, antes visto somente
na Educação a Distância (EaD). A pandemia trouxe problemas no âmbito biológico e socioeconômico, porém, foi de grande importância para o desenvolvimento do modelo de educação no Brasil.
Objetivo: Apresentar a adaptação do ensino baseado no formato da EaD, com intuito de suprir
as necessidades do atual momento de crise, utilizando o ensino remoto como principal meio para
continuidade da educação em meio a pandemia. Metodologia: Análise da mudança no modelo de
ensino, observando as novas práticas adotadas, a partir de relatos de experiência. Resultados:
O uso da EaD é uma realidade conhecida no Brasil. Esta prática contribuiu para a rápida adaptação em todos os níveis de ensino, pois baseando-se no seu modelo, as ferramentas digitais e a
maneira de como se desenvolve o trabalho coincidiram com as atuais necessidades geradas pela
pandemia. O isolamento social imposto foi o ápice para a criação do ensino remoto, contribuindo
para adoção desse modelo como o principal meio utilizado no processo de formação dos alunos.
Conclusão: O ensino remoto baseado nas características conhecidas na EaD trouxe grande valor
social para um problema mundial. Mesmo com algumas dificuldades, ele é hoje a melhor opção
para continuar a formação dos alunos em todas as etapas da educação.
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Universidade Vale do Rio Doce

Experiência pedagógica da
disciplina de Sensores e Circuitos
Digitais na Educação a Distância
Gyovane Alves Armondes, Wildma Mesquita Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação a distância, circuitos digitais, simulador de circuito, experiência pedagógica
Introdução: Com o decreto da pandemia, tornou-se necessário, que aulas práticas fossem substituídas por aulas práticas remotas, para que o ciclo do aprendizado não fosse interrompido, gerando prejuízos aos discentes. Dessa forma, utilizou-se de emuladores e simuladores de circuitos,
que correspondessem em precisão e realidade quando comparados a circuitos ou dispositivos
reais sobre a bancada. Objetivo: Relatar a experiência da realização de uma prática pedagógica
da disciplina Sensores e Circuitos Digitais no curso de Sistemas de Informação. Metodologia:
Relato de experiência de abordagem qualitativa, baseado em observações realizadas durante as
aulas ministradas na disciplina, de forma remota durante a pandemia. Resultados: Após escolhido o simulador que mais se adequava às necessidades da disciplina, os discentes foram levados
a conhecerem o simulador e passaram por aulas de treinamentos a fim de se familiarizarem com
a plataforma. Temos como resultado destas experiências que houve ganhos importantes na forma
de aprender, minimização do tempo utilizado, atualização e reteste da montagem, além da minimização de custos dos discentes por não necessitarem comprar componentes e nem de pagar
pela plataforma, por ser aberta e gratuita. Conclusão: A utilização de simuladores foi essencial
para que o conteúdo da disciplina não só apenas fosse entendido, como também colaborou para
aguçar a curiosidade e a criatividade dos discentes, ao conhecerem outras formas de se inovar na
área digital, seja no hardware ou software, de forma simples, gratuita, eficaz e online, sem riscos
de danos a dispositivos/componentes pelo iniciante, levando-se em consideração que a comprovação final de funcionamento deve ser feita em dispositivo real, quando a maioria dos riscos já
pode ter sido eliminada.
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Universidade Vale do Rio Doce

Caminhadas pelo bairro:
capturando espaços com
potenciais educativos
Késsila Ferreira Lopes, Sarlete Maria Soares Silva, Sirley Matilde Pereira, Sirlene Laia Da Rocha,
Valdicelio Martins dos Santos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: território, educacao integral, pedagogia, praticas integradoras
Introdução: O território como espaço fluido, contínuo e dinâmico nos permite tecer diálogos interdisciplinares entres os sujeitos e os diversos espaços que educam. Esse modo de pensar nos levou a pesquisar espaços que ficam no entorno de escolas, proposta realizada no componente curricular “Práticas Integradoras I” do curso de Pedagogia, modalidade à distância, da Universidade
Vale do Rio Doce – UNIVALE, ano de 2021. Objetivo: Refletir espaços com potenciais educativos
que circundam quatro escolas situadas na cidade de Governador Valadares – MG. Metodologia:
Pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, de caráter documental, utilizando como instrumento a
cartografia de quatro escolas. Resultados: Notou-se a relevância das escolas para constituição
do território e construção da identidade do lugar e de seus moradores. As quatro escolas pesquisadas, situadas em quatro territórios diferentes, apresentaram precariedade em suas construções,
mas as percebemos como fundamentais na vida dos sujeitos. É importante o diálogo entre escola
e outros espaços para que gerem potenciais educativos e auxiliem no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes de todos os seguimentos. Na pesquisa notamos que espaços como,
praças, postos de saúde, padarias, igrejas e mercearias, podem ser parceiras da escola no que
tange o fortalecimento de elos para educação integral dos sujeitos/educandos. Conclusão: É
muito importante que a Universidade possibilite práticas em cursos à distância, que amplie a visão
de seus estudantes. Notamos que a escola sozinha não promove toda educação necessária para
o desenvolvimento integral dos educandos, sendo necessário a parceria com outros espaços, que
circundam a escola, para o desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo e emocional de todos os
estudantes.
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Universidade Vale do Rio Doce

Relato de experiência: a
discussão sobre fake news com
alunos do ensino médio
Luciano Nazareth Silva, Ana Paula Campos Fernandes, Allisson Roberto Isidorio
Palavras-chave: fake news, ensino médio, ensino remoto emergencial
Introdução: O surgimento da internet na década de 1990 propiciou ampliar as possibilidades
de comunicação e acesso à informação. A evolução das tecnologias trouxe novas experiências
para os usuários, os quais tornaram-se capazes de criar, contribuir e colaborar com os conteúdos
disponíveis na rede. Entretanto, juntamente a estes avanços, surgiram problemas provenientes
do mal uso das tecnologias digitais, tais como: disseminação de fake news, vazamento de dados
pessoais, crimes e abusos. Objetivo: Diante deste contexto, pretende-se investigar o nível de
proficiência de adolescentes sobre as fake news. Metodologia: A metodologia adotada neste trabalho perfaz revisão bibliográfica e pesquisa-ação, com aplicação de um plano de aula a alunos
da 2ª série do ensino médio. Resultados: A implantação do Ensino Remoto Emergencial (ERE)
tornou-se momento propício para a discussão sobre os aspectos negativos referentes ao universo
digital. Assim, elaborou-se um plano de aula composto por três etapas: a) Explanação sobre o
conceito de fake news, b) discussão no chat em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), c)
realização de atividades por meio de formulário on-line. Os resultados obtidos demonstraram que
todos os alunos sabem o significado do termo fake news. Por outro lado, houve dificuldades para
identificar se determinado fato é verdadeiro ou falso, com percentual de 50% de erro na identificação das notícias apresentadas aos alunos. Conclusão: O aumento exponencial de usuários de
internet gerou a necessidade de capacitação e/ou formação, principalmente entre adolescentes,
para lidar com os aspectos negativos provenientes dos ambientes virtuais. O nível de proficiência
de adolescentes para identificar as fake News é insatisfatório, sendo necessário que professores
da educação básica intensifiquem discussões relativas às consequências.
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Universidade Vale do Rio Doce

Experiências em estágio não
escolar na pandemia
Mariana Curcio Gravina, Karla Nascimento de Almeida, Carla Erica Cândida de Carvalho, Elizabete Aparecida de Carvalho, Valdicelio Martins dos Santos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: trabalho remoto, pandemia, estágio, jovens e adultos
Introdução: O distanciamento social, que é uma realidade no Brasil, adotado como forma de prevenção para controlar a proliferação do vírus Corona vírus, ocasionou a suspensão das aulas e
atividades presenciais, em instituições de ensino formal e não-formal. Os profissionais da educação tiveram que se adaptar ao trabalho remoto, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, como foi o caso da Rede Cidadã, instituição que atende jovens e adultos. Objetivo: Refletir
sobre as experiências vivenciadas durante o estágio não-escolar, realizado de forma remota, utilizando a plataforma Google Meet. Metodologia: Utilizou-se como metodologia a pesquisa qualitativa, do tipo relato de experiência, embasada em revisões bibliográficas e observação participante.
Resultados: As reuniões e atendimento ao público, bem como as aulas, passaram a ser realizadas de forma remota, utilizando uma plataforma virtual. Neste processo percebemos que, mesmo
de forma remota, é preciso investir no trabalho social de jovens e adultos, para sua (re) inserção
no mercado de trabalho, através de programas e projetos de formação continuada, para geração
de trabalho e renda. Conclusão: Conclui-se que diante do novo cenário causado pela pandemia,
o papel do pedagogo, em espaços não-escolares, precisa ser repensado, não perdendo de vista o
emprego das práticas pedagógicas essenciais na gestão de um trabalho com qualidade. É preciso
o pedagogo estar preparado para situações diversas, manter sua rotina de trabalho, com foco no
desenvolvimento dos jovens e adultos atendidos, auxiliando para que tenham o suporte necessário e consigam realizar suas respectivas atividades, tanto nas aulas remotas, quanto em seus
trabalhos nas empresas.
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Universidade Vale do Rio Doce

O uso de vídeos pelas estudantes
de Pedagogia nas apresentações
dos trabalhos de conclusão de
curso durante a pandemia
Marlene Keuri Debora das Graças, Karla Nascimento de Almeida, Eliza de Oliveira Braga, Elizabete Aparecida de Carvalho, Valdicelio Martins dos Santos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pedagogia, tecnologias digitais, pandemia, trabalho de conclusão de curso
Introdução: Considerando o contexto de pandemia da COVID-19, o curso de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE reformulou o regulamento de Trabalhos de Conclusão
de Curso (TCC) para propiciar às estudantes a utilização de tecnologias digitais de informação
e comunicação na apresentação dos trabalhos à banca avaliadora. Objetivo: Relatar as experiências de apresentação de TCCs realizadas pelas estudantes do 8º período do Curso de Pedagogia, no segundo semestre de 2020. Metodologia: Adotou-se a abordagem qualitativa do tipo
relato de experiência. Resultados: Em reuniões do colegiado do curso chegou-se ao consenso
da necessidade da reformulação do regulamento de TCC devido às necessidades do momento
pandêmico. Devido à suspensão das atividades presenciais, a apresentação do TCC passou a ser
mediada por tecnologias digitais de informação e comunicação. Os trabalhos escritos e os vídeos
gravados pelas graduandas, explicando a pesquisa, ficaram arquivados em uma pasta do Google
Drive da coordenação do curso e liberado o acesso aos membros das bancas avaliadoras. No dia
marcado para as apresentações, em formato síncrono pelo Google Meet, a banca já havia lido o
texto e assistido aos vídeos, otimizando o tempo para arguição e pontuações relevantes sobre o
trabalho. Conclusão: Conclui-se que o formato se mostrou uma prática inovadora e exitosa, pois
considerou as possibilidades advindas do uso das tecnologias, da gravação dos vídeos, minimizando as dificuldades de conexão à Internet que poderiam prejudicar a apresentação online de
algumas estudantes, sobretudo as que moram no campo. O novo formato conferiu menos estresse
às estudantes, permitindo a socialização do conhecimento produzido ao longo da graduação, na
perspectiva de uma avaliação processual.
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Estratégia de criação de sala
virtual de coordenação de curso
Mirele Coura Cavalcante, Anderson Cordeiro Cardoso, Wildma Mesquita Silva, Rossana Cristina
R Morais, Cristiane Mendes Netto
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação a distância, coordenação, gestão acadêmica, ambiente virtual de
aprendizagem (ava), alunos
Introdução: As salas das coordenações dos cursos sempre foram pontos de referência para
acesso a orientações, informações sobre atividades dos cursos, documentos e regulamentos.
Com a pandemia e a realização de todas as atividades de forma on-line, o acesso a este local ficou
restrito. A proposta foi disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem recursos para acesso
a documentos e para comunicação entre alunos, professores e coordenação de curso. Objetivo:
Relatar a experiência da criação de sala virtual de coordenação de curso ofertados na modalidade
a distância pela Univale. Metodologia: Relato de experiência de abordagem qualitativa, com base
na estratégia de criação de sala de coordenação virtual. Resultados: O primeiro passo para a criação da sala de coordenação virtual foi identificar os materiais que deveriam ficar disponíveis para
os estudantes e professores. Em seguida, os documentos e tutoriais necessários para os alunos
realizarem as atividades pertinentes ao curso. Utilizando recursos da plataforma Moodle foi possível também disponibilizar um local para recebimento dos certificados para registro das atividades
complementares realizadas pelos discentes. Além disso, foi organizado um espaço para informar
e registrar os eventos promovidos pelo curso. Conclusão: A sala da coordenação no ambiente
virtual tornou-se um espaço de referência para o curso e uma estratégia para comprovação da disponibilização dos documentos legais que devem ser de conhecimento da comunidade acadêmica.
A criação da sala de coordenação virtual proporcionou a cooperação entre os professores-tutores
e os estudantes, bem como contribuiu para a acessibilidade comunicacional no curso.
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Produção de tutoriais como
estratégia de apoio ao uso do
ambiente virtual de aprendizagem
Mirele Coura Cavalcante, Anderson Cordeiro Cardoso, Wildma Mesquita Silva, Cristiane Mendes
Netto
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação a distância, ambiente virtual de aprendizagem, ava, tutorial
Introdução: Um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) consiste em uma plataforma com recursos para uso e gestão de conteúdos, atividades e usuários. Na Univale, o AVA está integrado ao
sistema de gestão acadêmica para uso dos professores-tutores e estudantes e requer o conhecimento de especificidades para sua utilização. Sabe-se que o tutorial é uma ferramenta didática,
e pode ser organizado tanto em vídeo quanto em texto, contendo ou não imagens, para auxiliar
o processo de aprendizagem na apresentação do passo a passo do funcionamento de algo. Portanto, notou-se a necessidade da criação de tutoriais para a orientação dos professores-tutores e
estudantes quanto ao uso do AVA da Univale. Objetivo: Relatar a experiência da criação de tutoriais para orientar os professores-tutores e estudantes no uso do AVA da Univale. Metodologia:
Relato de experiência de cunho qualitativo e observacional, com base na estratégia de criação de
tutoriais para o uso do ambiente virtual de aprendizagem. Resultados: Os tutoriais produzidos foram elaborados em vídeo e em formato PDF com instruções e guias de passos pré-determinados
sobre a utilização dos diversos recursos disponíveis dentro do ambiente. A produção foi considerada simples e direta, de fácil entendimento para a comunidade acadêmica. O êxito no uso desta
ferramenta foi observado pela diminuição de chamadas de suporte e no retorno positivo dado
pelos usuários. Conclusão: O ambiente virtual de aprendizagem deve conter materiais, recursos
e tecnologias adequados, que proporcionem desenvolver a colaboração entre os estudantes e os
professores-tutores. Portanto, a criação de tutoriais foi um recurso exitosamente comprovado, pois
atingiu os objetivos propostos, e ainda favoreceu a acessibilidade comunicacional, digital e instrumental para a Educação a Distância.
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Evento “Um novo começo”:
estratégia para apresentação
aos estudantes das ações
desenvolvidas pelo Curso de
Sistemas de Informação da
Univale
Wildma Mesquita Silva, Rossana Cristina R Morais, Cristiane Mendes Netto, Herbert da Silva Costa, Anderson Cordeiro Cardoso
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação a distância, curso sistemas de informação, gestão do curso, apoio aos
discentes
Introdução: No início do primeiro semestre de 2021, o curso de Sistemas de Informação da Univale promoveu o evento “Um novo começo” realizado para os estudantes de todos os períodos do
curso. Assuntos abordados no evento: Projeto Pedagógico do Curso (PPC): você me conhece?
Protagonismo Estudantil, Sala da coordenação: um espaço para chamar de seu, Desenvolva:
continuidade e aprimoramento. Objetivo: Compartilhar a experiência da realização do evento “Um
novo começo” com o intuito de contribuir para a melhoria dos processos acadêmicos relativos ao
curso e para o conhecimento dos estudantes das ações acadêmicas. Metodologia: Relato de experiência de abordagem qualitativa e análise do formulário de avaliação do evento. Resultados: O
evento foi realizado pelo Google Meet e foram utilizados recursos midiáticos com gamificação para
a apresentação dos temas propostos. Ao final, os estudantes foram convidados a responderem o
formulário de avaliação do evento com as seguintes questões: importância do evento, conhecimento adquirido sobre PPC, compreensão sobre a importância de ser o protagonista no processo
de ensino-aprendizagem, autoavaliação sobre a participação e interação no evento, sugestões ou
ideias para melhorar processos acadêmicos relativos ao curso de Sistemas de Informação. Conclusão: A realização do evento foi positiva pois proporcionou visibilidade às ações realizadas pelo
curso, bem como o conhecimento sobre o PPC do curso, a importância do protagonismo estudantil
e outras ações e projetos que o curso proporciona. Mediante à análise da avaliação respondida
pelos estudantes, conclui-se também que o evento foi relevante, pois em todas as respostas o
grau de satisfação foi elevado, com avaliação, em média de 80%, considerada como excelente ou
muito bom.
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Desafios de aprendizagem:
estratégia para fomentar o
protagonismo estudantil
Wildma Mesquita Silva, Rossana Cristina R Morais, Cristiane Mendes Netto
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação a distância, sistemas de informação, protagonismo estudantil, desafios de aprendizagem
Introdução: Com o objetivo de implementar ações para apoiar os estudantes no desenvolvimento
e aprimoramento de soft skills, o curso de Sistemas de Informação da Univale lançou os Desafios
de Aprendizagem. Essa proposta teve como objetivo proporcionar aos estudantes uma maior autonomia para estudos e o desenvolvimento de hábitos de autoaprendizagem. Objetivo: Apresentar
a experiência da realização dos Desafios de Aprendizagem, com o intuito de fomentar o protagonismo estudantil nos processos de ensino-aprendizagem. Metodologia: Relato de experiência
de abordagem qualitativa e descritiva, com base na análise dos relatos dos estudantes durante
a participação e reflexão aos Desafios de Aprendizagem propostos. Resultados: Os Desafios
de Aprendizagem foram planejados para acontecerem em quatro semanas, abordando quatro
temáticas: Hábitos de meta-aprendizagem, Hábitos de organização, Hábitos de autocuidado e
Hábitos de colaboração. Para cada desafio foram apresentadas quatro opções de atividades, em
que os estudantes podiam escolher de qual participar, de maneira livre e autônoma. A ação não foi
vinculada às disciplinas do curso e a participação dos alunos ocorreu de forma voluntária. O desenvolvimento das atividades aconteceu no ambiente virtual do curso e contou com a participação
de 20 estudantes. Conclusão: Com base na análise das respostas dos estudantes, considera-se
que a participação foi significativa. Os relatos dos estudantes demonstram tanto o reconhecimento
de hábitos que favorecem suas aprendizagens, quanto a identificação de outros que precisam ser
desenvolvidos. Dessa forma, concluímos que os Desafios de Aprendizagem atingiram os objetivos
propostos pois proporcionaram aos estudantes oportunidades de reflexão sobre os estudos e os
seus hábitos de aprendizagem.
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ST 27. 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 discutir a construção de uma dogmática orientada
à tutela penal da atividade econômica, criminalidade organizada, corrupção na esfera pública, encarceramento em massa, novos bem jurídicos objeto de tutela penal, criminalização da pobreza,
poder configurador, sistema processual acusatório, expansão de mecanismos de negociação penal, modernas técnicas de investigação criminal, construção de standards probatórios, garantia da
imparcialidade do julgador, e a superação da ideologia de defesa social, constituem algumas das
possibilidades de abordagem.
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Chacina no Jacarezinho-RJ,
incongruências e ilegalidades:
entrecruzando a perspectiva
decolonial e a criminologia crítica
Iasminne Rodrigues Pereira, Guilherme Dutra Marinho Cabral (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: justiça criminal, seletividade penal, letalidade policial
Introdução: No Estado Democrático de Direito espera-se que a persecução penal obedeça ao sistema acusatório. Todavia, o episódio sangrento no Jacarezinho/RJ não foi o único que descortinou
a perversa lógica da política criminal e o cariz autoritário do Estado, somado ao descumprimento
da ADPF 365, num plano jurídico que chancela/legitima diariamente o genocídio dos indesejáveis,
em que pese, corpos pretos e periféricos. Com isso, o recrudescimento penal, a “pena de morte” e
a espetacularização de casos como esse retroalimentam a suposta ideia de combate à criminalidade. Objetivo: Analisar o episódio no Jacarezinho e os mecanismos de controle político criminal,
à luz de epistemologias críticas e decoloniais. Metodologia: A pesquisa possui natureza básica,
com o objetivo descritivo, traça uma abordagem qualitativa, ao eleger o método indutivo dialético e, para tanto, utiliza-se os procedimentos de análise bibliográfica e documental. Resultados:
Percebe-se um descompasso entre o discurso oficial e a realidade fática, visto que o número de
óbitos superou a quantidade de mandados de prisão expedidos, além de ter reforçado a letalidade
policial em operações, a contrario sensu do que dispõe a ADPF 365. Para além disso, desvela que
desde o seu âmago, a estrutura dogmática, axiológica penal e criminológica foi preconcebida em
ideais nazifascistas, escravocratas, eugênicas, mas que ainda reverberam na contemporaneidade. Conclusão: Nesse sentido, repensar/superar a macroestrutura penal é também questionar
a macrossociológica, discutir pautas antirracistas e com viés decolonial, na perspectiva de trazer
os sujeitos negros e invisibilizados da margem para o centro, viabilizar mecanismos de proteção,
efetivar o acesso às políticas públicas, a fim de garantir direitos e condições dignas de vida e cidadania.
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O Tribunal do Júri em tempos de
pandemia: a plenitude de defesa,
a incomunicabilidade dos jurados
e a publicidade dos atos
Jadir Carlos Mundt, Caroline Lima Loiola, Felipe Miranda dos Santos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: tribunal do júri, pandemia, plenitude de defesa, incomunicabilidade dos jurados,
publicidade dos atos
Introdução: O Tribunal do Júri é notadamente conhecido pelo fato do réu ser julgado por seus pares, e pelos princípios da plenitude de defesa, da incomunicabilidade dos jurados e da publicidade
dos atos, os quais integram o devido processo legal. Visando a realização das sessões do tribunal
do Júri durante a pandemia do COVID-19, foram elaboradas propostas em que determinados atos
processuais pudessem ser realizados de forma não presencial. Objetivo: Verificar se no Tribunal
do Júri, em tempos de pandemia, tem-se observado a plenitude de defesa, a incomunicabilidade
dos jurados e a publicidade dos atos processuais. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, e um exame detalhado de uma proposta de Resolução do CNJ e das Portarias conjuntas
da presidência 1.025/2020 e 1.031/2020 do TJMG. Resultados: Ao revisar o procedimento do
Tribunal do Júri, vislumbrou-se a importância desse procedimento especial, e que os princípios
da plenitude de defesa, da incomunicabilidade dos jurados e da publicidade dos atos exercem
papel extremamente relevante. E ao examinar a proposta de Resolução do CNJ verificou-se que
a mesma estabelece que o sorteio dos sete jurados aconteça de forma virtual, e propõe-se a disponibilização de link de acesso ao público em geral. Ainda, a referida proposta não possibilita a
participação presencial do réu preso na sessão de julgamento do Júri, além de facultar às testemunhas e às vítimas de serem ouvidas por videoconferência, algo previsto também nas portarias
do TJMG. Conclusão: Concluiu-se que a realização do julgamento do Tribunal do Júri em tempos
de pandemia, considerando as duas portarias do TJMG e principalmente a proposta do CNJ, não
observa o devido processo legal, pois, não é possível assegurar a plenitude de defesa, a incomunicabilidade dos jurados e a publicidade dos atos.
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Do racismo velado ao extermínio
filmado: as vidas não enlutáveis
de Jacarezinho
Matheus Guimarães de Barros
Palavras-chave: chacina, Jacarezinho, nanorracismo, mortos em vida, desrealização da perda
Introdução: O presente trabalho surge como resposta indignada à recente chacina ocorrida na
favela do Jacarezinho, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, que resultou na morte de pelo
menos 29 pessoas, algumas delas filmadas pelos próprios policiais em atividade. Objetivo: Objetiva-se demonstrar, a partir desse triste episódio, a falácia do argumento segundo o qual o Brasil
vivencia uma democracia racial, sendo um lugar caracterizado por uma convivência supostamente
harmônica entre povos de cores e etnias as mais diversas. Metodologia: A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica, com foco no recente diálogo travado entre dois grandes pensadores do terror e da violência de Estado na contemporaneidade: Achille Mbembe e Judith Butler.
Resultados: Verifica-se, em consonância com as reflexões teóricas de Mbembe, a presença de
um nanorracismo no Brasil, isto é, de um racismo que se infiltra por todos os poros, perpassando a integralidade dos vasos sanguíneos do corpo social. Tal racismo permeia o sistema de (in)
justiça criminal e acaba funcionando como vetor necropolítico, de modo a abrir espaço para uma
violência estatal sem reservas deflagrada contra pobres e negros. É o racismo que estipula quais
são as existências tidas como supérfluas, descartáveis, o refugo humano, os mortos em vida, cuja
aniquilação não é passível de choro ou lamento. A banalização do extermínio desses cidadãos de
Jacarezinho indica que suas vidas não são enlutáveis, na expressão de Judith Butler, o que impede a escandalização de toda atrocidade que os afeta. Conclusão: Conclui-se que o Brasil vivencia
historicamente um processo denominado por Butler de desrealização da perda, ou seja, a falta de
sensibilidade diante do sofrimento e da morte de determinados humanos. Aqui, essas pessoas
possuem raça e classe muito bem demarcados.
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O erro judiciário brasileiro:
sistema prisional, os impactos
do racismo estrutural em
condenações injustas e o
princípio da dignidade da pessoa
humana
Walther Anastácio Junior, Flavio Luciano da Anunciação, Marcela Felix da Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sistema prisional, judiciário, racismo estrutural, direito penal
Introdução: A prisão é uma forma de repressão imputada aos que descumprem o contrato social entre os indivíduos e o Estado, onde o ordenamento jurídico brasileiro garante o princípio da
dignidade humana, veda distinção de natureza racial, social, religiosa ou política na aplicação de
suas sanções. Porém, o resultado do filtro do sistema de justiça criminal brasileiro apresenta um
resultado que deixa explícito a presença do racismo estrutural nesse contexto. Nesse sentido, o
presente trabalho tem como finalidade problematizar por meio de reportagens jornalísticas, entrevistas e dados quantitativos, como indivíduos condenados injustamente pelos agentes do Estado,
são levados ao já caótico sistema prisional brasileiro, com isso, ferindo o Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana. Objetivo: Identificar os efeitos jurídicos e sociais do impacto do Estado sobre os
indivíduos e a repercussão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana no ordenamento jurídico, considerando a presença do racismo estrutural, tal qual sua efetivação. Metodologia: Quanto
aos métodos destacam-se a natureza básica, o objetivo exploratório e os procedimentos relacionados à pesquisa foram embasados em artigos científicos que tratam a respeito da temática,
narrativas orais de pessoas entrevistas e reportagens jornalísticas e pesquisas relativas ao tema
com dados quantitativos. Resultados: Após a finalização da pesquisa, apresentamos um panorama acerca dos levantamentos realizados durante a excussão do trabalho de sistematização dos
dados analisados. Conclusão: A partir do estudo da trajetória dos encarcerados pelo sistema de
justiça criminal brasileiro, conclui-se que presença do racismo estrutural no tecido social possui
consequências no modelo de repressão adotado pelo Estado e afetam diretamente o direito à dignidade de uma parcela considerável da sociedade.
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ST 28. Universidade,
empreendedorismo e soluções
inovadoras para o ecossistema
local

Proponentes: Fenícia Helena Coelho Oliveira Lopes, Rossana Cristina R Morais, Imirene Lodi
dos Santos
Ementa: A universidade não é mais um espaço somente para educação e pesquisa, a mesma
vem percebendo a necessidade de criar um ambiente acadêmico que a conecte ao mercado e à
sociedade. Novos tempos exigem novas posturas. Pode-se dizer que o empreendedorismo está
inserido na missão da universidade quando esta desenvolve ações originárias de seus trabalhos e
projetos que permitam um estudo e uma pesquisa que tenham aplicabilidade na sociedade, representando efetivamente soluções inovadoras que propiciarão um legado. Neste sentido, propõe-se
esta sessão temática com o objetivo de promover uma discussão interdisciplinar sobre a relação
entre universidade, empreendedorismo e soluções inovadoras para o ecossistema local.
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A universidade como leitmotiv do
empreendedorismo e da inovação
para ecossistema local
Alyson Fidelis de Morais, Fenicia Helena Coelho Oliveira Lopes, Imirene Lodi dos Santos, Rossana Cristina R Morais
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: universidade, empreendedorismo, inovação, ecossistema local
Introdução: A universidade tem exercido papel essencial como condutora do desenvolvimento
do empreendedorismo e inovação para o ecossistema local, papel esse, inclusive, que é de toda
a sociedade. Contudo, a universidade tem se mostrado peça chave devido ao fato de gerar, fomentar e disseminar o conhecimento promovendo o incremento do ecossistema local através de
suas conexões com o ambiente socioeconômico. A universidade vem fornecendo mão de obra
qualificada para o mercado, interagindo com as empresas locais, gerando patentes e atraindo
novos investimentos. Fica claro, através dessas ações que a universidade promove oportunidades
estratégicas para a informação, o conhecimento e a inovação. Objetivo: Colaborar com o desenvolvimento local, influenciado pela universidade, através do empreendedorismo e da inovação.
Metodologia: O método de pesquisa baseou-se em dados secundários, coletados a partir de
pesquisa bibliográfica e relato de experiência vivenciada a partir da implantação do Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) da Univale. Resultados: O campo de atuação da universidade se amplia quando a mesma entende ser geradora de novos ambientes de inovação para a
criação e desenvolvimento de produtos e serviços, com isso a atividade empreendedora intensiva
em conhecimento aumenta e aceita ser influenciada pela a universidade que promove impactos no
ambiente socioeconômico local derivados por exemplo, de ações do NUVEM tais quais: programa
de mentorias, eventos de ideação, palestras e workshops para a comunidade acadêmica, entre
outras. Conclusão: Assim destaca-se a importância da universidade como mola propulsora para
geração de empreendedorismo e inovação no ecossistema local.
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Gamificação na educação digital
para crianças.
Bárbara Evelyn da Costa Procópio, Ivo Oto de Magalhães Barbalho, Sáliston Dias Passos, Tharcísio Gama de Oliveira, Warlen Rodrigues dos Santos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação digital, transformação digital, personalização, ensino fundamental,
inovação
Introdução: O Projeto Integrador das turmas ingressantes em 2020-1 e 2020-2 do Curso de Sistema de Informação teve como temática principal a Transformação Digital na Educação. Objetivo:
Criar um projeto inovador com o intuito de incentivar e estimular os alunos a participarem mais
ativamente das aulas através da educação digital. Metodologia: Foi utilizado o método design
thinking para elaboração do projeto. Resultados: No início do projeto foram realizadas pesquisas
com diversos professores do ensino fundamental ao superior e identificadas suas dores e necessidades, através das quais construímos a ideia primária do projeto, que era criar um portal em que
os professores teriam indicações de ferramentas para utilizar nas aulas e orientações de como
manuseá-las. No decorrer do projeto, verificamos a existência de ferramenta similar no mercado,
e decidimos alterá-lo. Optamos então pela elaboração de um portal, onde seriam criados avatares dos alunos com a estrutura da sala de aula em 3D e interação de forma personalizada entre
eles, bem como haveria a integração das plataformas de comunicação na instituição de ensino.
Constatamos, contudo, ser inviável a implantação da plataforma aos alunos do ensino fundamental II, médio e superior, bem como a unificação das plataformas de conversação e avaliação entre
a instituição e o aluno. Finalizamos o projeto com a idealização de um portal com a possibilidade
da customização de avatares próprios pelos estudantes do ensino fundamental I, para auxiliar na
interação e a comunicação entre alunos e professores. Conclusão: Na fase de prototipação do
projeto, encaminhamos um vídeo para nosso público-alvo e obtivemos vários feedbacks positivos
das crianças acerca da implantação do portal, sendo bem-aceito por elas.
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Os desafios do EAD e a solução
EduVision
Filippo Maniaci, Pedro Henrique Pereira Rocha, Neurivan Leandro Mendes, Rafael Josias Santos
Gomes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação, tecnologia, professores, hardware, software
Introdução: Com as restrições de proximidade impostas, a fim de prevenir a contaminação em
massa pelo Coronavírus, uma adaptação tecnológica para possibilitar o ensino a distância tornou-se obrigação em milhares de escolas com estrutura e profissionais despreparados, isso sem falar
em alunos sem aparelhos adequados e sem estrutura financeira para adquiri-los. Como solução,
o grupo elaborou o EduVision, um produto que alia um hardware de baixo custo, sem abrirmão
do desempenho, e um software intuitivo, prático e exclusivo para estudo. Objetivo: O objetivo
geral é obter uma boa aceitação da ideia por parte do públicoalvo e outros envolvidos na área, e
os objetivos específicos são demonstrar um modelo de software que represente bem a ideia do
EduVision, e elaborar o aparelho para custar o mínimo possível com um foco em sustentabilidade
social. Metodologia: Escolhemos um protótipo de algo cujo custo não fosse alto e que também
fosse compacto e leve. Optamos pelo Raspberry Pi 4, que é uma placa-mãe com processador e
memória RAM integrados. Escolhemos esse modelo de hardware, porque ele é pequeno e muito
potente, tendo um processador Broadcom (Cortex-A72 Quad-Core de até 1,5 GHz) e optamos por
4GB de RAM do tipo DDR4. Resultados: A ideia teve uma boa aceitação por parte do publico alvo,
sendo que a mesma atenderia a demanda conforme necessidade do público, porém a montagem
de protótipos foi descartada pelo grupo devido a vários fatores externos. Conclusão: O projeto foi
proveitoso no contexto geral em termos de conhecimento e pesquisa, e todos os objetivos foram
alcançados, o projeto foi bem recebido, o software foi bem representado e o custo do aparelho
atingiu as expectativas.
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Educação empreendedora como
tema transversal obrigatório em
cursos de graduação
Imirene Lodi dos Santos, Fenicia Helena Coelho Oliveira Lopes, Rossana Cristina R Morais
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: educação empreendedora, transdisciplinaridade, ensino superior
Introdução: A temática do empreender comparece no cenário da educação sob a denominação
de Educação Empreendedora (EE). O tema ganha relevância no ensino superior devido ao seu
potencial de desenvolver competências necessárias para que os jovens estejam mais preparados
para os desafios do mercado de trabalho. Neste sentido, o Núcleo Universitário de Empreendedorismo propôs a inserção da EE como tema transversal obrigatório nos cursos de graduação,
para promover o debate e a reflexão da EE, que se volta para a vivência do empreendedorismo
por meio de iniciativas implementadas de forma integrada, transdisciplinar e transversal, superando o modelo que contempla apenas uma disciplina na matriz curricular, descolada dos demais
componentes de formação dos estudantes. Objetivo: Contribuir para a formação de cidadãos
críticos e reflexivos, capazes de solucionarem problemas de forma criativa e inovadora. Metodologia: Relato de experiência vivenciada a partir da inserção da Educação Empreendedora como
tema transversal obrigatório nos cursos de graduação da Univale. Resultados: Implementação
de ações articuladas a partir da mobilização de três grupos da comunidade acadêmica – Núcleo
Docente Estruturante (NDE), professores e estudantes – que representam os atores principais no
processo de inserção da Educação Empreendedora nos cursos. A mobilização dos NDE gerou
o planejamento de ações transdisciplinares e intercursos, como maratonas para a resolução de
problemas, projetos integradores, estágios curriculares e outros. Conclusão: A Educação Empreendedora como tema transversal obrigatório consolida o projeto de universidade empreendedora,
onde o empreendedorismo passa a ser uma missão acadêmica, integrado ao ensino, à pesquisa
e à extensão. Outrossim, a universidade assume um papel primordial na condução de esforços de
renovação regional.
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InovAÇÃO AgroVet
Luana da Silva Batista, Maykon Dias Cezário, Marcos Gleidson Pereira dos Santos, Mariana de
Souza Farias, Victor Negrão Póvoa
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: empreendedorismo, agronegócio, agronomia, protagonismo acadêmico, medicina veterinária
Introdução: A comercialização e consumo de carne proveniente de abate clandestino gera preocupação devido aos seus impactos socioambientais e na saúde pública. Animais enfermos, não
insensibilizados, ausência de assepsia, violação das práticas de bem-estar animal, assim como
falhas na manipulação durante e pós-abate elencam este alimento como um potencial veículo de
doenças aos consumidores, desencadeando riscos sanitários. É primordial buscar alternativas
que contribuam na mitigação desses riscos. Objetivo: Estimular alunos e professores dos cursos
de Agronomia, Agronegócio e Medicina Veterinária da Univale a proporem soluções inovadoras
para problemas agroambientais desencadeados pelo abate clandestino. Metodologia: Foi idealizado o Inovação Agrovet, evento realizado entre os dias 13 e 15 de julho de 2020 em ambiente
virtual. Equipes formadas por professores e alunos utilizaram a metodologia lean startup ancorada
no canvas, com o qual foi possível elaborar diagramas e consolidar o valor que a empresa tem
para si e para os clientes. Resultados: O evento teve um excelente engajamento de estudantes
e professores dos cursos envolvidos, além do núcleo de empreendedorismo da Univale. O público
externo, composto por mentores e jurados, contribuiu com informações técnicas e na escolha dos
projetos com maior potencial inovador. Pertinentes soluções foram propostas visando a promoção
da segurança alimentar. O evento encerrou-se com a premiação de três equipes que apresentaram as melhores soluções inovadoras para o abate clandestino. Conclusão: O protagonismo acadêmico através de projetos inovadores pode apresentar ferramentas que contribuam na resolução
de problemas agroambientais e sociais além de trabalhar o empreendedorismo na universidade.
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Projeto Integrador
Lucas Barbosa Cardoso, Gabriel Muniz Pereira, Iago Ribeiro de Freitas, Israel Ferreira Simoes,
Imirene Lodi dos Santos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: projeto integrador, educação, transformação digital
Introdução: O curso de Sistemas de Informação desafia os seus alunos a desenvolverem autonomia de modo a contribuir para que sejam desenvolvidas soluções que agreguem para a sociedade. O projeto apresentado durante a atual etapa pelo grupo foi nomeado de Ibirá Academy,
uma plataforma gratuita de educação digital que surgiu com o propósito de ajudar na capacitação
principalmente de professores e profissionais na área da educação. Objetivo: A proposta de ajudar na capacitação desses profissionais e agregar na transformação digital da educação surgiu de
uma demanda imposta pelo período de pandemia, onde foi identificado que o público-alvo do projeto possui dificuldades em lidar com tecnologia e principalmente aplicá-las no ensino à distância.
Metodologia: A metodologia utilizada para a execução foi aplicada com base no design thinking,
processo de pensamento crítico e criativo que possibilita a organização de ideias e estimula nas
tomadas de decisão. O grupo buscou conhecer e se aprofundar nas dores do público-alvo, e desenvolver soluções que suprem a demanda relatada. Resultados: Foram encontrados percalços
pelo caminho trilhado pelo grupo ao decorrer do desenvolvimento do trabalho, a dificuldade em
contatar o público-alvo e entender sua dor, entretanto, mesmo com dificuldades o grupo conseguiu superá-la, assim finalizando o projeto proposto. Conclusão: É possível constatar que mesmo
com as dificuldades impostas pelo período, a tecnologia tem impactado a vida em sociedade, e
de modo que todos os âmbitos estão se adaptando a era digital, assim como o grupo se propôs a
aceitar o desafio de transformar a educação digital.
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Mapa Mental: método de ensino/
aprendizado para melhoria
do entendimento e retenção
de conhecimento aplicado ao
mercado local
Mauro Guariente
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: métodos de ensino/aprendizado, mapa mental, inovação educacional
Introdução: Enquanto formadora de capital humano para o mercado local, uma IES precisa ser
efetiva na construção do conhecimento, para que seus egressos apliquem na prática a teoria
ensinada em sala de aula. Dentre as várias metodologias de ensino, a de “Mapa Mental” propõe contribuir para o entendimento e a retenção de conteúdo, pela associação de imagens e
palavras-chave vinculadas à teoria que fundamenta a prática. Objetivo: Apresentar o método
como inovação educacional, pela efetividade na relação professor, aluno e o ambiente de ensino/
aprendizagem. Metodologia: Apresentação teórica da experiência do professor na aplicação do
método como procedimento de trabalho em sala de aula. Resultados: Com base na Taxinomia
de Bloom, ciência que busca a sistematização dos processos educacionais de forma cognitiva, o
mapa mental promove o desenvolvimento pela organização do ensinar, para a aplicabilidade do
que se aprendeu na teoria em situações cotidianas. O método orienta-se pelo alcance dos objetivos de aprendizado com base nas fases de lembrar, entender, aplicar, analisar, sintetizar e criar.
Na dimensão de ensino, a explicação dos componentes do mapa mental deve ser parte por parte,
de modo que seja montado paulatinamente, na medida em que o professor vai explicando a teoria
e associando-a à prática local. Conclusão: O princípio fundamental do método está em que o
mapa não pode ser apresentado de uma só vez, i.e., ser trazido pronto. Deve ser construído parte
a parte, de modo que o aluno perceba uma lógica relação entre os elementos apresentados como
tópicos teóricos explicados com os devidos exemplos práticos do mercado local. Ao final, com o
mapa completo, então deve-se fazer uma leitura do todo, para que o aluno consolide o entendimento prático da teoria.
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Inovação e empreendedorismo
nos cursos de mestrado
profissional no Brasil:
convergências entre os
programas e as linhas de
pesquisas
Philippe Drumond Vilas Boas Tavares
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: mestrado profissional, inovação, empreendedorismo, pós-graduação
Introdução: O Mestrado Profissional (MP) foi reconhecido pela CAPES no Brasil em 1998 com
a proposta de ressignificar o aspecto profissional da formação de pessoal altamente qualificado
em nível Stricto Sensu. Seus objetivos relacionados à inovação se voltam para a capacitação de
profissionais qualificados para práticas avançadas, inovadoras e transformadoras dos processos
de trabalho, de forma a se atentar aos processos e procedimentos de inovação, buscando o desenvolvimento local e regional do país. Objetivo: De modo a identificar o atendimento a estes
preceitos, o objetivo deste trabalho é identificar os cursos de MP da Área de Conhecimento da
Administração que possuam linhas de pesquisas voltadas para “Inovação” ou “Empreendedorismo”, evidenciadas pelo seu título no cadastro do programa na Plataforma Sucupira. Metodologia:
Por meio de uma pesquisa quali-quantitativa, foi realizada a busca na Plataforma Sucupira com
os dados da Coleta Capes de 2019 e a partir da filtragem dos resultados encontrados, chegou-se
a 68 programas profissionais da Área de Administração. Resultados: Foram encontradas 19 instituições que possuem linhas de pesquisa voltadas exclusivamente para atendimento ao objetivo
de fomento de processos e procedimentos de “Inovação”, sendo que 4 linhas abordam também o
aspecto de “Empreendedorismo”. Conclusão: Pela análise dos títulos das linhas dos programas
de MP voltados para Inovação e Empreendedorismo é possível afirmar que os termos “Gestão”,
“Tecnologia” e “Estratégia” estão fortemente vinculados às linhas de pesquisa no sentido de atribuir
um juízo de valor ao conceito de Inovação e Empreendedorismo que os programas se dispõem a
desenvolver, sendo necessária a realização de estudos mais aprofundados qualitativamente para
compreensão deste fenômeno de profissionalização da pós-graduação brasileira.
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Projeto Vivência Universitária
em Empreendedorismo e
Inovação como estratégia para
desenvolvimento de ecossistema
de empreendedorismo e inovação
Rossana Cristina R Morais, Fenicia Helena Coelho Oliveira Lopes, Imirene Lodi dos Santos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: universidade, empreendedorismo, inovação, ecossistema
Introdução: Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo nas Instituições de Ensino Superior (IES), o Governo do Estado de Minas Gerais, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento (SEDE), desenvolveu o projeto Vivência Universitária em
Empreendedorismo e Inovação (VUEI). Foram selecionadas 50 IES para participarem do projeto.
Objetivo: Planejar e implementar ações vinculadas ao projeto VUEI na Univale. Metodologia:
Relato de experiência vivenciada a partir da implantação do projeto VUEI na Univale. Resultados:
Reconhecendo a universidade como ator essencial para o desenvolvimento do ecossistema de
empreendedorismo e inovação local, a Univale se cadastrou para participação no projeto VUEI
e foi selecionada. Desde então, a equipe da Univale, responsável pelo projeto, tem planejado e
implementado ações que promovem a aproximação entre o mercado e a academia, estimulam a
criação de projetos e negócios inovadores que envolvam ciência e tecnologia, despertam o protagonismo, a autonomia e a proatividade dos estudantes, e aumentem o número de professores com
conhecimento de metodologias de ensino do empreendedorismo. Com o apoio, tanto institucional,
quanto de parceiros externos, a equipe da Univale tem promovido ações, tais como: capacitações
para docentes, palestras para a comunidade acadêmica, eventos de ideação, entre outras. Conclusão: As ações desenvolvidas pela equipe do VUEI na Univale têm destacado a importância do
desenvolvimento das competências empreendedoras nos estudantes. É perceptível o maior envolvimento da comunidade acadêmica com as estratégias implementadas pelo time VUEI, mostrando
que as ações desenvolvidas estão fomentando o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação na Univale.
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Competências profissionais do
futuro
Thaís Machado Botelho, Manoel de Paula Pereira Junior, Victória de Andrade Araújo, Beatriz Pereira de Almeida, Hilton Manoel
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: trabalho, qualificação profissional, competências, tecnologia, automatização
Introdução: Este trabalho visa discutir o turbulento cenário da empregabilidade a nível mundial,
no qual a recessão global e a pandemia aceleram o processo de substituição do trabalho humano
pela máquina. Objetivo: Identificar as habilidades profissionais que serão necessárias até o ano
de 2025, bem como questionar a necessidade qualificação profissional para inserção no mercado
e manutenção do emprego. Metodologia: Análise do relatório The Future of Jobs Report 2020
elaborado pelo Fórum Econômico Mundial juntamente com dados de pesquisa da UNICEF via
plataforma U-Report em 2020. Resultados: Segundo o FMI, até 2025 serão extintos 85 milhões
de empregos, com criação de 97 milhões de novas vagas no mesmo período. No entanto, há
escassez de profissionais qualificados para manutenção das vagas já existentes, visto que 40%
dos trabalhadores terão de passar por requalificação em 5 anos. Observada a necessidade de
qualificação, o FMI apresentou as seguintes competências profissionais necessárias para 2025: a)
Pensamento analítico e inovação, b) Aprendizagem ativa, c) Resolução de problemas complexos,
d) Pensamento crítico,e) Criatividade, originalidade e iniciativa, f) Liderança e influência social,g)
Uso monitoramento e controle da tecnologia,h) Design e programação,i) Resiliência, tolerância ao
stress e flexibilidade,j) Raciocínio e criatividade. Conclusão: O mercado de trabalho do futuro terá
poucas oportunidades para os não qualificados, atingindo principalmente a população economicamente vulnerável. Logo, como política de proteção social ao emprego é preciso repensar o modelo
de educação bem como oferecer reciclagem aos trabalhadores para que o mercado de trabalho
global possa ser apoiado por um novo equilíbrio na divisão do trabalho entre trabalhadores humanos e máquinas. Apoio: Secretaria Desenvolvimento e Inovação - SMDCTI
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Implantação do Parque Científico
e Tecnológico Figueira do Rio
Doce, o primeiro do leste do
Estado de Minas Gerais
Victória de Andrade Araújo, Hilton Manoel, Ricardo Wagner Ferreguetti Capellini, Beatriz Pereira
de Almeida, Igor Andrade Torrente
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: parque científico e tecnológico, inovação, políticas públicas
Introdução: A implantação do Parque Científico e Tecnológico Figueira do Rio Doce, em Governador Valadares-MG, tem como objetivo potencializar a integração entre instituições científicas,
tecnológicas e de inovação e organizações de direito privado que atuam em setores produtivos
atrelados ao desenvolvimento socioeconômico regional. Objetivo: Assim, a iniciativa vai ao encontro das políticas estruturantes ao ecossistema regional de inovação, o qual se caracteriza por
um conjunto de agentes e instituições distintas que interagem na criação, difusão e aplicação do
conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade de inovação e de aprendizado
da região. Metodologia: A metodologia utilizada foi um estudo de caso sobre a implementação do
Parque Cientifico e Tecnológico em Governador Valadares. Resultados: Nesse sentido, o Parque
Científico e Tecnológico Figueira do Rio Doce, instituído pela Lei Municipal Nº 7.243/2021, permitirá o fortalecimento de um ecossistema em que a presença de empresas e de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, com seus respectivos grupos de pesquisa e desenvolvimento,
formarão a base necessária para ampliar a geração de soluções inovadoras em produtos, processos e serviços, possibilitando uma dinâmica integrada de desenvolvimento ancorada em ciência,
tecnologia e inovação. Conclusão: Mediante ao exposto, destaca-se que o Parque Científico e
Tecnológico Figueira do Rio Doce proporciona condições favoráveis para o estabelecimento de
integração entre startups e empresas de base tecnológica (EBTs), instituições de ensino superior
e a governança pró-inovação local. Apoio: Secretaria Desenvolvimento e Inovação - SMDCTI
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ST 29. Negócios de impacto:
ampliando as soluções para os
desafios sociais e/ou ambientais

Proponentes: Fenícia Helena Coelho Oliveira Lopes

Ementa: O Brasil é um país notadamente desigual, o que torna vital a existência de negócios que
impactem positivamente a sociedade em suas áreas mais fragilizadas como educação, saúde, habitação e renda. Para, então, tentar sanar essas desigualdades, uma alternativa que se apresenta
é a iniciativa de se empreender em negócios de impacto, que têm a missão explícita de gerar benefícios sociais e/ou ambientais ao mesmo tempo em que promovem resultado financeiro positivo
e de forma sustentável. Neste sentido, esta sessão temática tem como objetivo promover uma
discussão interdisciplinar sobre a importância de se ter empreendimentos que possam impactar
positivamente a sociedade.
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Negócios de impacto: uma nova
forma de se fazer negócios
Fenicia Helena Coelho Oliveira Lopes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: negócios de impacto, empreendedorismo, modelo de negócios
Introdução: Em um país reconhecidamente desigual, como o Brasil, ações empreendedoras que
tem como objetivo principal sanar um problema socioambiental através da sua atividade principal
é essencial. E essa ação empreendedora é possível e pode ser reconhecida como sendo negócios
de impacto. Negócios de impacto são definidos como uma alternativa empreendedora sustentável que se apresenta agindo de acordo com a lógica de mercado, mas que tem a intenção clara
de proporcionar um modelo de negócios que gere retornos sociais e/ou ambientais e também se
compromete em promover resultados financeiros positivos. Os negócios de impacto surgem, então, como uma nova forma de se fazer negócios para tentar sanar as desigualdades criadas por
um sistema capitalista. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma reflexão e uma alternativa aos modelos de negócios tradicionais, que talvez possa ser a resposta a alguns dilemas
criados pelo capitalismo em nossa sociedade. Metodologia: O método de pesquisa baseou-se em
dados secundários, coletados a partir de pesquisa bibliográfica e documental. Resultados: Mostrar a relevância dos negócios de impacto com soluções inclusivas capazes de mitigar ou quem
sabe sanar as desigualdades socioambientais como alternativa ao modelo de negócios tradicional.
Conclusão: Os negócios de impacto surgem como uma possibilidade, não a única e nem necessariamente a melhor, mas simplesmente uma forma diferente de pensar novas alternativas, com
propósitos, para empreendimentos que possam impactar positivamente a sociedade.
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ST 30. 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.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

503

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Assistente terapêutica, aplicação
do modelo precoce de Denver:
relato de caso
Adriana Cristina da Silva, Carlos Henrique Vidal Marciano, Paula da Silva
Palavras-chave: autismo, desenvolvimento, aprendizagem.
Introdução: Após o diagnóstico clínico do autismo com o neuropediatra, os pais de N.G.A idade
atual a 2 anos, buscaram os profissionais de referência para iniciar o tratamento. A terapeuta, a
fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional (TO). Objetivo: Superar o atraso no desenvolvimento
da criança e a remissão dos sintomas à partir da aplicação do modelo. Metodologia: Assistente
terapêutica, aplicação do Modelo Denver (ESDM) de intervenção precoce com criança com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista). A criança após avaliação do seu atraso no desenvolvimento, recebe um plano personalizado para alcançar as habilidades necessárias a cada
fase. São realizadas sessões diárias em média de 30 a 40 min cada, essas sessões são gravadas
para análise em supervisão com a terapeuta especializada. A intervenção se baseia no modelo
naturalista, um brincar direcionado para a aprendizagem, proporcionar oportunidades para que a
criança adquira habilidades. O brincar envolve: 1. Seguir a liderança da criança (observar o que
a criança está a fazer, narrar seus atos, imitar gestos e sons, ser parceiro de jogo) 2. Aumentar o
repertório de jogo da criança (fazer variações interessantes com o brinquedo, para que a criança
aprenda novas ações) 3. Fazer gestão do material (deixar os brinquedos organizados para fácil
acesso e estar no centro de atenção da criança). Resultados: A criança se encontra em fase de
aquisição de habilidades primárias (apontar, entregar objetos, vocalização, etc). Conclusão: Para
o sucesso da intervenção, esta deve manter os princípios básicos de precocidade, intensidade e
qualidade, ou seja, a partir da suspeita de autismo, procurar ajuda especializada e iniciar a aplicação do modelo diariamente da forma orientada. Este estudo é importante para que mais pais
tenham informações acessíveis
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As vivências de mulheres
indígenas brasileiras
Bárbara dos Anjos Costa, Luíza Costa de Azevedo, Bruna Rocha de Almeida (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: mulher, índia, indígena
Introdução: Desde a colonização do Brasil, as mulheres indígenas têm seus direitos humanos
expostos e violados, enfrentando diversos obstáculos individuais e coletivos. Objetivo: Discutir
sobre as vivências de mulheres indígenas brasileiras e sua relação com a comunidade. Metodologia: Foi realizada revisão de literatura por meio da ferramenta de busca Google Acadêmico utilizando-se os descritores “mulher” e “indígena”, sem determinação de data de publicação. Resultados: As mulheres indígenas enfrentam vários desafios, como dificuldades de acesso a serviços
de saúde e educação e ao mercado de trabalho. Apesar dos papéis sociais na cultura indígena
serem bem demarcados, sendo dever da mulher cuidar da família e dos filhos e zelar para que a
tradição seja repassada para os demais membros, atualmente algumas mulheres indígenas têm
ocupado espaços que antes pertenciam exclusivamente aos homens, como o de pajé. Não obstante a mulher indígena estar participando mais ativamente das decisões na comunidade, frequentemente essa representatividade não é reconhecida pelos não-índios. Em reuniões com órgãos e
entidades governamentais, é comum que as mulheres quase não se pronunciem, apesar de elas
exercerem um papel fundamental para a tomada de decisões na comunidade. Ademais, muitas
mulheres indígenas, por não conhecerem seus direitos, acabam por permanecerem somente em
suas comunidades, lugar no qual se sentem seguras, e não vão em busca de estudo, trabalho ou
acesso aos sistemas de saúde. Conclusão: As mulheres indígenas vivenciam dificuldades semelhantes às das mulheres não indígenas, no entanto, com agravantes que dificultam suas vidas. É
importante o fomento de políticas públicas que auxiliem as mulheres indígenas em suas diversas
demandas, tais como saúde e educação.
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Atuação da Psicologia:
humanização diante da
hospitalização por covid-19
Carlos Henrique Vidal Marciano, Adriana Cristina da Silva
Palavras-chave: psicologia, covid-19, humanização
Introdução: O ano de 2020 foi demarcado no Brasil pela chegada do vírus SARS-Cov-2, que
ocasiona a doença classificada como Covid-19. Assim, devido ao aumento exponencial de pessoas infectadas no mundo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) promoveu a doença ao status
de Pandemia em março de 2020. Tendo em vista esse contexto, é necessário que as práticas de
assistência à saúde estejam pautadas na Política Nacional de Humanização (PNH). Objetivo:
Analisar o movimento da humanização nos hospitais que é voltado para o processo de educação
e treinamento dos profissionais de saúde, mas também para intervenções estruturais que façam a
experiência da hospitalização ser mais confortável para o paciente e, sobretudo refletir o trabalho
do psicólogo. Metodologia: A metodologia empregada foi a pesquisa na base de dados Scielo,
com os descritores: humanização, Covid-19, psicologia. Também foram acessados sites de instituições do Ministério da Saúde. Resultados: Nesse contexto, a humanização no hospital deve
partir do princípio de que cada paciente necessita continuar vivendo como ser humano, ou seja,
deve levar em consideração seus valores de referência, solicitando ao máximo o conjunto de suas
possibilidades de funcionamento, não somente as fisiológicas, mas igualmente as mentais. A atuação do psicólogo deve evitar que o paciente seja desorganizado pela angustia, promovendo a
possibilidade de simbolizar suas emoções e afetos através da videochamada com o familiar. Conclusão: Assim, a humanização do atendimento por parte dos psicólogos nos hospitais envolve
observar todos os aspectos ligados ao adoecer, o respeito aos temores, crenças e fragilidades do
paciente e de seus familiares. Fica evidente a importância da intervenção em saúde mental e que
tenham um conteúdo de acolhimento mediante ao enfrentamento da situação.
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Afetos e Subjetividades de
Estudantes na Pandemia: relato
de experiência
Eliene Nery Santana Enes, Maria Gabriela Parenti Bicalho
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: relato de experiência, ensino superior, subjetividades, pandemia
Introdução: O presente trabalho apresenta relato da prática pedagógica “Cartografias afetivas”,
vivenciada com estudantes do ensino superior na pandemia da Covid-19. Nesse contexto, instituições de ensino superior (IES), buscaram se organizar no modo remoto emergencial. Professores
(as) e estudantes tiveram que se adaptar às novas exigências. Objetivo: Refletir sobre prática
pedagógica no ensino superior, no contexto da pandemia da Covid-19. Metodologia: Relato de
prática pedagógica, vivenciada com estudantes de uma universidade privada, na pandemia da Covid-19. A proposta, “Cartografias afetivas”, demandou dos estudantes a elaboração de uma carta,
com destinatário de escolha dos estudantes, na qual deveriam relatar vivências do isolamento físico e ensino remoto. A análise da experiência foi organizada em duas linhas: o fluxo dos movimentos dos sujeitos e dos movimentos dos processos das aprendizagens. Resultados: As linhas dos
movimentos dos sujeitos contêm vivências do isolamento social, do cotidiano, afetos relacionados
ao vivido presencial, na universidade, com amigos e familiares, cuidado de si, cuidado do outro,
solidão, stress, e reflexões sobre o futuro. O fluxo dos movimentos dos processos das aprendizagens relata situações em família, a falta de equipamentos e dispositivos tecnológicos e a adaptação ao ensino remoto emergencial. Conclusão: A atividade se apresentou como instrumento
de diálogo, potencializou compreensão dos afetos e subjetividades vivenciados na pandemia de
Covid-19, no processo do ensino remoto emergencial. Considera-se que o relato da experiência
poderá mobilizar a partilha de outras práticas, e reflexões formativas, na travessia deste momento
de crise, que sinaliza desafios aos processos acadêmicos e sociais.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

507

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

A função dinâmica do Nomedo-Pai: uma análise do filme
“Pecados Inocentes”
Gabriela Freitas do Valle Dias, Ana Paula Aguiar, Arthur Miranda Batista, Libia Monteiro Martins
(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: psicose, foraclusão, significante
Introdução: O drama “Pecado dos inocentes”, baseado em fatos reais, conta a história de um
rapaz homossexual, filho de pais de diferentes classes sociais. O pai, desde o início da trama,
estivera ausente e a mãe mantivera com o filho uma relação inapropriada, o que trouxe consequências graves à sua constituição psicológica. Objetivo: Apresentar aspectos do filme que estão
relacionados à formação da estrutura psicótica na personagem principal. Metodologia: Análise
fílmica e revisão bibliográfica em artigos relacionados a temática. Resultados: O significante do
Nome-do-Pai, conforme Lacan, exerce uma função dinâmica de representar a Lei para a criança
e de protegê-la de uma relação objetal narcísica com um grande Outro devorador. Quando ocorre
a foraclusão desse significante, o sujeito não é inserido na ordem simbólica, permanecendo preso
ao Real e, consequentemente, desenvolvendo uma estrutura clínica psicótica. Ao longo do filme,
a relação entre Bárbara (mãe) e Tony (filho) é extremamente íntima, isso gera desconforto e desaprovação em Brooks (pai), que é negligente e ausente com o filho. Tony sempre ocupou uma
posição de objeto de desejo na economia libidinal materna e quando o pai fugiu com a namorada
dele isso ficou reforçado. A mãe começou a cobrar do filho uma postura mais viril, realizando incesto com ele em dois momentos. No fim, ao esconder a coleira de um antigo cachorro, ela retirou
o único apoio simbólico do filho, o que levou ao surto psicótico. Numa tentativa frustrada de se
livrar desse gozo mortífero do Outro e se tornar sujeito desejante, Tony assassinou a própria mãe.
Conclusão: A função de castração simbólica paterna é importante no desenvolvimento da personalidade. Além disso, não é saudável que a criança ocupe um lugar que não lhe cabe na economia
libidinal de algum dos pais.
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Cuidar de quem cuida: uma
experiência de atenção
psicológica aos profissionais da
saúde durante a pandemia do
COVID-19
Libia Monteiro Martins, Aline Maria de Pinho Camargo, Catiane Mágna Alves Costa, Simony Magalhães Dias, Walkíria Lopes Basilato (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: cuidado, saúde mental, profissionais, psicologia, pandemia
Introdução: No contexto da pandemia, espera-se que os profissionais da linha de frente tenham
reações de medo, tristeza, confusão, letargia, agitação, irritação e conflitos interpessoais. O cuidado em saúde mental auxilia no gerenciamento do estresse e na prevenção de transtornos mentais
a médio e longo prazo. Objetivo: Relatar uma experiência de atenção psicológica aos profissionais de uma agência de saúde de Governador Valadares, durante a pandemia do COVID-19. Metodologia: As intervenções foram estruturadas em três fases: 1) escuta individualizada, 2) rodas
de conversa em grupos de até 20 pessoas, orientadas pela metodologia dos círculos de empatia,
3) protocolo de dessensibilização e reprocessamento por meio de estimulação bilateral (EMDR).
Todas ocorreram em ambiente reservado no próprio hospital e na unidade administrativa, seguindo as premissas da ética em Psicologia. Resultados: Entre abril a agosto de 2020, uma equipe
de psicólogas que trabalham em regime ambulatorial foi mobilizada a cuidar de quem cuida. O
programa de intervenção em crise partiu da iniciativa das coordenações do serviço especializado
e da gestão de pessoas, visando implementar estratégias preventivas de agravos à saúde mental.
No total, foram atendidos 311 profissionais, sendo que 20% se encontra em acompanhamento psicológico. Na primeira fase, estavam relativamente tranquilos quanto à pandemia e apresentaram
demandas de terapia individual. Na segunda, o nível de contaminação por COVID-19 aumentou,
razão pela qual apresentaram as reações esperadas para o momento. Na terceira, encontravam-se em estado de exaustão, devido à situação de estresse continuado. Conclusão: Os feedbacks
dos profissionais atendidos e de suas coordenações reafirmaram a importância desse espaço de
escuta para catalisar o estresse e direcionar as demandas de atenção psicológica.
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Entre o fator e a invisibilidade: a
necessidade de descolonização
da Psicologia brasileira
Marcela Marques Rocha
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: racismo, sofrimento psíquico, psicologia, descolonização
Introdução: Na Europa, na segunda metade do século XIX, nascia a psicologia. Nesse período
os retentores de influência eram os homens brancos, e dentro daquela Psicologia em desenvolvimento não seria diferente. Isso influenciou drasticamente na forma de ver o ser humano, já que
esse único homem foi universalizado, excluindo a diversidade existente. Essa única forma de ver
o humano chegou na Psicologia brasileira. Entretanto, o fato é que os negros representam 54%
da população do Brasil e mesmo assim a psicologia aqui presente continua sendo branca (invisibilizando questões raciais). Portanto se faz necessário a descolonização dessa área. Objetivo:
Demonstrar a necessidade da descolonização da Psicologia brasileira. Metodologia: Trata-se de
uma revisão bibliográfica realizada através da busca de artigos científicos, utilizando-se a base de
dados Scielo (selecionamos 19 artigos, dos 104 encontrados). Resultados: A análise dos artigos
revelou o quanto a Psicologia brasileira precisa passar por mudanças, desde a formação do psicólogo até aqueles que já estão exercendo trabalho na área. A relativa pouca tratativa da questão
do racismo por parte da Psicologia brasileira impacta negativamente a possibilidade efetiva de
contribuição desta ciência para a lida com o sofrimento psíquico ligado ao racismo. Conclusão:
Conclui-se que a Psicologia precisa passar por um processo de descolonização. Para acontecer
é necessário ler obras e ler sobre estudiosos negros, buscar mais informações sobre o efeito do
racismo na psique da pessoa negra, saber mais sobre o racismo estrutural, apoiar mais negros e
negras, fomentar o letramento racial entre os psicólogos em formação e os atuantes. Ser mais do
que simpatizantes da causa e, realmente, colocar em prática a mudança.
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O conceito de transferência em
Freud e Lacan
Marcela Marques Rocha
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: transferência, psicanálise, Freud, Lacan
Introdução: O conceito de transferência é um dos pilares do campo psicanalítico. A transferência
para psicanálise corresponde ao vínculo afetivo intenso que se instaura de forma automática e atual, entre o paciente e o analista, sendo esse vínculo independente do contexto da realidade. Nesse
contexto, busca-se em Freud e Lacan, aproximações em um recorte bibliográfico, sobre a noção
de transferência, pivô do processo analítico. Objetivo: Conhecer a concepção de transferência
em Freud e Lacan. Metodologia: Para atingir nosso objetivo realizou-se uma pesquisa em artigos
científicos da base SciElo, utilizando-se os descritores transferência, Freud, Lacan. Foram encontrados sete artigos, entre os quais, três foram selecionados para leitura. Também, buscou-se na
obra freudiana textos sobre a transferência, e em Lacan, o Seminário 8 - a transferência. O retorno
ao texto, resultou discussão e novas indagações, considerando-se as peculiaridades conceituais
da transferência em Freud e Lacan. Resultados: A transferência para Freud, é como a repetição
de estereótipos inconscientes, constitui o motor de cura, distingue a transferência positiva e negativa. A primeira, com sentimentos de ternura e amor, e a segunda, com sentimentos hostis. Para
Lacan, a transferência seria a repetição de sentidos que se deslocam de uma representação para
outra, é um fenômeno em que estão incluídos, o sujeito e o psicanalista. Sua importante contribuição ao conceito de transferência é a noção de sujeito suposto saber. Conclusão: O conceito de
transferência é um dos pilares do campo psicanalítico, um conceito fundamental, e seu manejo, a
chave que norteia toda a prática analítica. Considera-se importante o retorno a Freud e Lacan no
que diz respeito à transferência.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

511

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Percepção de educadoras de
instituições de educação infantil
públicas e privadas sobre o
desenvolvimento de crianças
Maria Luísa Massariol Gomes, Bruna Rocha de Almeida (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: desenvolvimento infantil, creches, educação infantil
Introdução: Identificar precocemente possíveis atrasos/dificuldades no desenvolvimento de crianças em instituições de educação infantil (IEI) pode contribuir para a elaboração de intervenções
que visem a diminuição de prejuízo ao desenvolvimento nas etapas subsequentes do curso de
vida dessa população. Objetivo: Comparar a percepção de educadoras de IEI públicas e privadas
acerca do nível de desenvolvimento das crianças. Metodologia: A amostra foi recrutada em três
creches municipais e quatro IEI privadas. Foram respondentes 48 educadoras, que preencheram
o Questionário de Identificação de Atraso no Desenvolvimento referente a um total 216 crianças
com idade entre 12 e 47 meses. Os dados foram analisados utilizando-se estatística descritiva.
Resultados: A análise dos dados demonstrou que as educadoras das IEI privadas apresentam
uma percepção mais positiva do desenvolvimento das crianças indicando que 53,6% já atingiu de
90 a 100% do desenvolvimento esperado, 15,2% atingiu de 80 a 89% do esperado, e 31,2% atingiu até 79% do desenvolvimento esperado. Já as educadoras das IEI públicas indicam que 40,4%
das crianças atingiu de 90 a 100% do desenvolvimento esperado, 20,2% atingiu de 80 a 89% do
esperado, e 39,4 atingiu até 79% do desenvolvimento esperado. Conclusão: Apesar do número
de crianças avaliadas como tendo um desenvolvimento adequado em IEI privadas ser maior que
nas públicas, é preocupante o número de crianças com possíveis atrasos no desenvolvimento,
tanto em IEI públicas quanto nas privadas. É necessário que sejam realizadas avaliações mais
sistematizadas do desenvolvimento das crianças frequentadoras de IEI e dos recursos oferecidos
pelas instituições, a fim de se elaborar estratégias eficazes para prevenir atrasos e promover desenvolvimento saudável.
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Acompanhamento do
desenvolvimento de uma criança
pré-terma ao longo do seu
primeiro ano de vida e crenças
maternas acerca da saúde de sua
filha
Mariana Duarte de Brito, Joyce Gomes Pereira, Bruna Rocha de Almeida (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: nascimento prematuro, desenvolvimento, crenças maternas
Introdução: A chegada de uma criança é um dos eventos mais marcantes na vida de seus genitores. Quando uma mãe se depara com um nascimento prematuro, ela se vê diante de uma experiência desafiadora, que pode trazer consigo sentimentos de insegurança, incapacidade e medo.
Objetivo: Esse estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de uma criança pré-terma ao
longo de seu primeiro ano de vida e as crenças maternas acerca dos seus resultados desenvolvimentais. Metodologia: Participaram desta pesquisa uma mãe de 21 anos e uma criança pré-terma, nascida com 36 semanas de idade gestacional. Aplicou-se o Questionário de Caracterização
do Sistema Familiar, os questionários gerais do Sistema de Detecção Precoce de Transtornos de
Desenvolvimento e a ferramenta Diário de Campo. A coleta de dados foi realizada aos três, seis,
nove e 12 meses de idade da criança, em sua residência, em dias e horários disponibilizados por
sua mãe. A análise dos instrumentos foi feita conforme as normas propostas por seus autores,
sendo utilizada a estatística descritiva simples. Resultados: A criança apresentou todas as habilidades esperadas para a sua idade adquiridas na primeira visita, 81,81% na segunda, 85,71% na
terceira e 93,75% na quarta. No que tange às crenças maternas, a mãe demonstrou sentimentos
de incapacidade, insegurança, preocupação e angústia em relação aos cuidados e ao desenvolvimento de sua filha ao longo do primeiro ano de vida. Conclusão: A criança não apresentou
atrasos significativos em seu desenvolvimento. Apesar dos resultados sempre positivos no que se
refere à criança, foi percebido que a insegurança e o medo foram sentimentos que acompanharam
a mãe. Esse resultado reflete como esses sentimentos tendem a fluir de forma mais intensa em
mães de crianças prematuras.
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Transtornos alimentares em
minorias sexuais masculinas:
uma revisão integrativa
Mauro Lucio de Oliveira Junior, Thainá Richelli Oliveira Resende, Priscila Figueiredo Campos,
Maurício Almeida, Pedro Henrique Berbert de Carvalho (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: minorias sexuais e de gênero, pessoas lgbtqia+, homens, comer transtornado,
revisão de literatura
Introdução: Os estudos publicados acerca dos transtornos alimentares (TAs) têm como foco,
principalmente, homens heterossexuais. Apenas recentemente estudos específicos têm sido desenvolvidos com a população de minorias sexuais masculinas. Assim, faz-se necessário analisar
as produções sobre o tema a fim de sintetizar a produção existente. Objetivo: Realizar revisão
integrativa da literatura a fim de identificar os principais fatores de risco associados aos TAs em
minorias sexuais masculinas. Metodologia: Realizou-se busca nas bases de dados Embase,
PubMed e Web of Science, por meio da seguinte busca parametrizada ‘sexual and gender minorities’ OR ‘sexual minority’ OR ‘non-heterosexual’ AND ‘Eating Disorder Examination Questionnaire’
OR ‘EDE-Q’ OR ‘feeding and eating disorders’OR ‘eating disorders’ OR ‘disordered eating’ OR
‘eating disturbance’ AND ‘risk factors’ OR ‘health correlates’. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, de livre acesso, publicados entre janeiro/2016 e maio/2021, em inglês, espanhol ou
português. A extração dos dados foi realizada por dois pesquisadores de maneira independente
e organizadas com auxílio de software de gerenciamento de referências. Resultados: Foram encontradas 12.323 referências. Após a aplicação de todos os critérios de elegibilidade, 32 estudos
foram incluídos na síntese qualitativa. Procedeu-se a leitura do título e resumo dos artigos selecionados. Os estudos identificaram que os principais fatores de risco para o desenvolvimento dos
TAs foram a insatisfação corporal e o comer transtornado. Conclusão: Conclui-se que os TAs em
minorias sexuais masculinas apresentam diversos fatores de risco, incluindo aspectos culturais,
familiares e estéticos. Assim, são necessárias intervenções para prevenir esses fatores de risco.
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As preocupações com a imagem
corporal de homens jovens
universitários estão associadas à
área do curso de graduação?
Maurício Almeida, Priscila Figueiredo Campos, Thainá Richelli Oliveira Resende, Mauro Lucio de
Oliveira Junior, Pedro Henrique Berbert de Carvalho (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: insatisfação corporal, jovens adultos, estudantes
Introdução: As preocupações com a imagem corporal têm sido relacionadas ao desenvolvimento
de diversas psicopatologias em homens, causando sérios prejuízos para saúde física e o funcionamento psicossocial. Compreender se as preocupações com a imagem corporal apresentam
associação com a área do curso de graduação pode facilitar a oferta de intervenções preventivas
específicas para universitários, destinando-se maiores esforços para grupos de alto risco. Objetivo: Identificar se as preocupações com a imagem corporal de homens universitários estão associadas com a área do curso de graduação. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal, no qual
participaram homens de 18 a 30 anos, matriculados na UFJF campus Governador Valadares-MG.
Eles responderam a um questionário informando sua idade, curso de graduação, bem como se
apresentavam alguma preocupação com sua imagem corporal (sim ou não). Análises de associação foram conduzidas por meio do teste qui-quadrado com correção exata de Fisher (Ft) e o efeito
foi avaliado por meio de V de Cramer. Utilizou-se o software SPSS v. 21.0 e nível de significância
de 5%. Resultados: Participaram 180 jovens (Midade = 20,51, DP = 2,45 anos). Destes, 51,1%
eram dos cursos de ciências sociais aplicadas (80,43% preocupados com a imagem corporal) e
48,9% dos cursos de ciências da saúde (86,36% preocupados com a imagem corporal). Associação significante não foi observada entre as preocupações com a imagem corporal e a área
de conhecimento (Ft (1) = 1,132, p = 0,28, V-Cramer = 0,08). Conclusão: As preocupações com
a imagem corporal de homens universitários não possuem associação com a área do curso de
graduação. Assim, intervenções preventivas voltadas para esse público devem ser destinadas a
todos os jovens universitários.
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Com o que as crianças brincam?
Os tipos de brinquedos
disponíveis na primeira infância
Pedro Henrique Menezes Santiago, Samuela Avelar de Melo Bramusse, Luciana Guadalupe de
Souza Baeta Neves Alves, Bruna Rocha de Almeida (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: brinquedos, brincar, criança, desenvolvimento infantil, família
Introdução: Vygotsky defendeu ao longo de sua trajetória que o desenvolvimento da criança se
dá através da apropriação subjetiva da realidade que a cerca, a partir da mediação do adulto e
dos instrumentos disponíveis no ambiente. Nesse contexto, o brincar com brinquedos exerce expressiva influência no desenvolvimento infantil e o uso de brinquedos variados podem servir como
instrumentos favoráveis ao mesmo. Objetivo: Investigar os tipos de brinquedos disponibilizados
às crianças durante a primeira infância no contexto familiar. Metodologia: Participaram deste
estudo 35 genitores de crianças de 3 a 40 meses. Foi aplicado o Questionário de Recursos Disponíveis à Criança. Para a análise dos dados, foi utilizada estatística descritiva. Resultados: Dentre
as famílias pesquisadas, 33 crianças (94%) possuem brinquedos típicos de gênero, sendo este o
tipo de brinquedo mais frequente. Os demais tipos de brinquedos disponibilizados às crianças são:
instrumentos musicais (n=28, 80%), animaizinhos e derivados (n=26, 74%), quebra-cabeça (n=20,
57%), que favorecem a locomoção (n=19, 54%), para conhecer letras e números (n=18, 51%),
tipo sucata (n=16, 45%), e brinquedos que favorecem a coordenação motora fina (n=13, 37%).
Conclusão: Observa-se que as crianças pequenas possuem brinquedos variados que servem de
estímulo ao desenvolvimento infantil. Nota-se a maior frequência de brinquedos típicos de gênero,
o que revela a importância social dos estereótipos de gênero ainda na primeira infância. Vale ressaltar a importância da mediação do adulto no processo do brincar, mediando o uso do brinquedo
e promovendo experiências variadas e significativas.
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Como a pandemia influenciou a
relação parental? Percepção de
mães e pais
Samara Rocha da Silva, Bruna Rocha de Almeida (Orientador), Karen Mendes Graner (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: familia, pandemia, relação parental
Introdução: Situações de emergência e crise, como o contexto gerado pela pandemia da COVID-19, podem afetar o funcionamento familiar e, especificamente, a qualidade das relações estabelecidas pelos membros familiares. Objetivo: Investigar a percepção de genitores sobre a influência da pandemia da COVID-19 na relação com o seu filho caçula. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo com coleta de dados online por meio de um Formulário Google. Participaram da
pesquisa 338 mães e 53 pais de crianças com idade entre zero e 12 anos, totalizando 391 respondentes. O recrutamento se deu pela técnica Bola de Neve e por divulgação da pesquisa em redes
sociais da Internet, em um intervalo de 40 dias, durante os meses de junho e julho de 2020. Os
dados foram analisados utilizando-se estatísticas descritivas. Resultados: A análise dos dados indicou que 12,7% das mães perceberam um aumento de conflitos com seus filhos caçulas no período da pandemia, 62,1% perceberam um aumento na proximidade e 25,2% não notaram influência
da situação da pandemia em suas relações. Quanto aos pais, 11,3% dos respondentes perceberam aumento de conflitos com seus filhos caçulas, 62,2% perceberam aumento na proximidade e
26,4% não perceberam nenhuma influência. Conclusão: A análise dos resultados evidenciou que
a maioria dos participantes percebeu um aumento na proximidade com o filho caçula ou não notou
influência na relação. Embora os conflitos existentes entre pais e filhos possam ser intensificados
em contextos de emergência e crise, como ocorreu com uma parcela dos respondentes, a maior
parte dos participantes não observa piora na relação parental durante a pandemia da COVID-19.
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Estado da arte sobre surdez e
psicologia
Tiago de Castro Silva, Larissa Silva Teixeira, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador), Aline Valeria de Souza (Coorientador), Elaine Toledo Pitanga Fernandes (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: surdez, psicologia, estado da arte, dissertações, saúde
Introdução: A surdez é classificada como a impossibilidade ou dificuldade de ouvir, podendo ter
diversas causas como: acúmulo de cera de ouvido, viroses, meningites, uso de medicamentos, exposição a ruídos de alta intensidade, traumas na cabeça, aspectos congênitos, tumores, etc. Segundo o Ministério da Saúde, surdos constituem 3,2% da população, ou aproximadamente, 5,8 milhões de brasileiros. Contudo, por fazer parte de uma minoria em uma sociedade majoritariamente
ouvinte, enfrentam dificuldades de comunicação, podendo acarretar problemas psicológicos. Objetivo: Analisar como a relação entre a surdez com a Psicologia tem sido abordada no Brasil nos
últimos dez anos (2010-2020) em produções acadêmicas. Metodologia: Trata-se de um estado
da arte para mapear e discutir produções encontradas sobre a temática no Catálogo de Teses e
Dissertações da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / MEC,
com os descritores “surdez” e “psicologia”. Resultados: Foram encontradas 04 produções, todas
dissertações de mestrados acadêmicos. Os estudos abordam uma discussão sobre as barreiras
comunicacionais no dia-a-dia e seus impactos na qualidade de vida dos surdos. Tais dificuldades
de comunicação indicam o surgimento de sintomas psíquicos, como a ansiedade, em pessoas
surdas. Além disso, as barreiras comunicacionais também podem afetar o psicológico das mães
ouvintes cujos filhos nasceram surdos ou com deficiência auditiva, uma vez que elas não estavam
preparadas para tal situação. Conclusão: As produções analisadas indicaram que há uma necessidade de novas pesquisas sobre a problemática, assim como de qualificar o profissional da saúde
em Libras, a fim de garantir uma vida mais digna para essa população.
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As experiências da maternidade
e da paternidade em famílias com
filhos com síndrome de Down
Valencia de Freitas Martins, Bruna Rocha de Almeida (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: família. síndrome de down, maternidade, paternidade
Introdução: O nascimento de uma criança com síndrome de Down (SD) traz implicações para
todo o grupo familiar, em especial para os genitores, que precisam rever suas expectativas quanto
ao filho idealizado durante a gestação e ressignificar as vivências de maternidade e paternidade.
Objetivo: Esse estudo teve como objetivo compreender as experiências da maternidade e da
paternidade vivenciadas em famílias com filhos com SD, focalizando: 1) as expectativas frente ao
diagnóstico do filho com SD, 2) os aspectos positivos e negativos da presença do filho com SD na
família, 3) as características do filho com SD que geram admiração e preocupação, 4) os efeitos
do nascimento do filho no círculo de amizade familiar, e 5) as expectativas em relação ao futuro
do filho com SD. Metodologia: Participaram da pesquisa 12 famílias, tendo sido respondentes 12
mães e 11 pais. A coleta de dados foi realizada na residência das famílias e incluiu a aplicação de
um questionário de caracterização dos participantes e de entrevista semiestruturada aos genitores. Dentre todos os participantes, somente um casal recebeu o diagnóstico de SD do filho ainda
durante a gestação. Resultados: Apesar de alguns participantes terem tido baixas expectativas
na ocasião do diagnóstico, a maior parte se surpreende com algum aspecto do desenvolvimento
atual do filho e demonstra expectativas positivas em relação ao seu futuro profissional e amoroso.
Conclusão: Percebe-se que o filho com SD trouxe mais resultados positivos que negativos para o
grupo familiar, como a união e alegria. É importante que pesquisas futuras se dediquem ao estudo
sobre os efeitos positivos da presença de um filho com SD para a família.
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ST 31. Diálogos entre direito,
saúde e cidadania

Proponentes: Fernanda Teixeira Saches Procópio, Micael Alves dos Santos

Ementa: As Ciências do Direito e as Ciências Jurídicas, embora distintas, carecem de aproximação. O diálogo entre o Direito e a Saúde possibilita uma melhor identificação e solução dos conflitos apresentados no contexto da relação profissional de saúde-paciente. Além disso, viabiliza,
o conhecimento sobre os direitos relacionados à temática e o aperfeiçoamento do profissional no
processo de tomada de decisão. Isto, por sua vez, permite uma maior conciliação entre as necessidades apresentadas – de modo singularizado – pelos usuários do Sistema Único de Saúde
e da Rede de Saúde Suplementar/Privada e a atuação de trabalhadores e gestores de saúde,
contribuindo para a diminuição das demandas que são deslocadas para o poder judiciário e para
o fomento de uma relação mais horizontalizada nos cuidados em saúde. Desse modo, o ST pretende refletir sobre as questões éticas e legais acerca da saúde pública/privada, a judicialização
da saúde e sobre a centralidade e a dignidade do paciente no contexto dos cuidados em saúde.
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A Família Acolhedora como meio
para efetivação dos direitos
humanos da criança e do
adolescente: um estudo de caso
em Novo Oriente - MG
Franciele Rodrigues Cambuy Colen, Camila de Almeida Miranda (Orientador)
Palavras-chave: família acolhedora, direitos da criança e do adolescente, dignidade humana
Introdução: Para a concretização dos direitos humanos elencados no Estatuto da Criança e do
Adolescente, é necessária a existência da proteção das crianças e adolescentes, proteção esta
que é dever da família, da sociedade e do Estado. A família acolhedora é considerada uma medida
protetiva que visa o acolhimento temporário de crianças e adolescentes, evitando a institucionalização, ou seja, a guarda vai para outra família voluntariamente cadastrada por um determinado
período até que possam voltar a conviver com a família natural. Objetivo: Refletir sobre o abandono de crianças e adolescentes e demonstrar como a sua colocação em família acolhedora
representa uma verdadeira medida protetiva que viabiliza a reconstrução da história de crianças
e adolescentes com direitos violados. Metodologia: Procedimento metodológico com a pesquisa
bibliográfica do tipo exploratória, analisando doutrinas que tratam da temática e um estudo de
caso para saber como a medida vem sendo aplicada no município de Novo Oriente de Minas/MG
através de dados fornecidos pelo Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Resultados: O
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, foi implementado no Município de Novo Oriente
de Minas por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, pela Lei Municipal nº 443/2018.
Na data da pesquisa (maio/2018) estavam vinculadas dez famílias e uma família cadastradas e
devidamente capacitadas para proteger e acolher as crianças e adolescentes negligenciados no
município. Conclusão: O Serviço de Acolhimento Familiar tem como objetivo promover a reintegração da família natural com a criança ou adolescente preservando assim o direito à convivência
familiar e comunitária. De acordo com a pesquisa realizada, o município conta com a colaboração
da cidade e está cumprindo o seu papel de reintegração familiar.
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A atuação do SUS na perspectiva
de efetivação do direito à saúde e
exercício da cidadania
Gabriely Souza de Oliveira, Samara Eduarda Germano Santos Rocha, Luciano Souto Dias (Orientador), Agatha Christie Louzeiro dos Santos (Coorientador)
FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direito, constituição federal, saúde, cidadania
Introdução: O direito à saúde é garantido na Constituição Federal de 1988 e integra a órbita dos
direitos sociais do cidadão. Conforme previsto constitucionalmente, o Sistema Único de Saúde é
gratuito e universal, acessível a todos brasileiros e residentes no país. Objetivo: Analisar a realidade do Sistema Único de Saúde, a partir do que é constitucionalmente garantido a todos os cidadãos, com ênfase na efetividade de sua atuação e na contribuição para o exercício da cidadania.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica ancorada no método dedutivo. Resultados: Observa-se que
a partir da redemocratização e a criação da CF/88, a saúde passou a ser um direito fundamental
de todos e dever do Estado. Contemporâneamente, vivemos uma epidemia, causada pelo coronavírus SARS-Cov-2. Não obstante, cumpre salientar que as políticas públicas e sociais devem ser
eficazes e eficientes para assegurar o direito à saúde aos cidadãos. Nota-se que, nesse momento
de crise, o descaso do Poder Público no que tange às ações preventivas à doença é preocupante,
notadamente por impactar na classe menos favorecida, uma vez que quanto menor o poder aquisitvo do cidadão, maior é sua necessidade de recorrer aos serviços do SUS. Conclusão: Investimentos na saúde pública são fundamentais, contudo, não é o suficiente, uma vez que a eficiência
do serviço depende também do comprometimento dos envolvidos, como os gestores, os profissionais da área e a sociedade, em geral. O Estado deve amparar a defesa dos direitos fundamentais
de cada cidadão, sobretudo no tocante à saúde e à vida humana. Apoio: FADIVALE
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TDAH: Conhecer e incluir
para 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: características, estatísticas, direitos fundamentais, TDAH
Introdução: O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é transtorno neurobiológico, que afeta o desenvolvimento, a aprendizagem e a hiperatividade de homens e mulheres
nas mais variadas idades. Desde o século XIX, destaca-se a necessidade de compreender as
características do TDAH e o seu impacto na sociedade. Objetivo: Analisar quais os impactos da
ausência de diagnóstico precoce às pessoas com TDAH e à sociedade em geral. Metodologia:
Pesquisa bibliográfica e de atos normativos que permitam garantir o acesso aos direitos. Resultados: Segundo Dr. Clay Brites, das crianças com TDAH, 80% não estão em tratamento e 50%
destas permanecerão com o transtorno quando adultas. Destes, 60% desenvolverão o tipo misto e
40% o desatento. Os impactos do transtorno não diagnosticado precocemente e tratado são: 40%
dessas pessoas tendem ao envolvimento com drogas (lícitas e ilícitas), violência e criminalidade,
desenvolvimento pessoal limitado, atividade motora inapropriada para a idade, dificuldade em concluir projetos, dificuldade de concentração em atividades monótonas, esquecimento, emotividade
e desregulação do humor, baixa autoestima, incidindo por vezes em suicídio, problemas com sequência simples de rotina, atenção seletiva, dificuldade em cumprir tarefas sem recompensa imediata,, dificuldade em codificar riscos ou obedecer as hierarquias. Conclusão: Considerando que
os direitos fundamentais são indispensáveis à pessoa, torna-se urgente que se faça conhecido os
impactos apresentados e seja dispensado tratamento adequado, garantindo acesso e investimentos apropriados, a fim de que tais pessoas passem a serem partícipes do processo de inclusão a
que todos tem direito.
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Os direitos dos consumidores
beneficiários dos planos
de saúde: sobre a recusa à
realização de exames que
detectem a covid-19 no Brasil
Jéssyca Martins Temponi, Karulina Paula Maciel
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: covid 19, planos de saúde, ans, código de defesa do consumidor, constituição
federal
Introdução: Esse estudo objetiva identificar e analisar os direitos dos cidadãos beneficiários dos
planos de saúde frente a situação de força maior gerada pela chegada do vírus Covid-19 no Brasil,
pois muitos tiveram seu direito de realizar o exame negado dentro do Plano, como estabelecido
pela ANS. Objetivo: Analisar os direitos que os consumidores possuem diante do Código de
defesa do consumidor, da Constituição Federal e das resoluções da Agência Nacional de Saúde
Suplementar para exigir dos planos de saúde a realização de exames para detectar a covid-19.
Metodologia: Foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa onde foram realizadas consultas
doutrinárias e pesquisas em sítios eletrônicos em seus artigos jurídicos. Resultados: A cobertura
do teste é obrigatória quando o beneficiário do plano se enquadra na definição de caso suspeito
ou provável de doença pelo COVID-19 definido pelo Ministério da Saúde. As redes particulares
de atendimento hospitalar são obrigadas a disponibilizar a realização do teste de forma imediata,
porém algumas alegam diversos motivos para não realizar. Entretanto essa negativa, além de ser
um ato que vai contra a resolução instituída pela ANS, fere princípios constitucionais e consumeristas como o princípio da dignidade da pessoa humana que é entranhado com o direito à saúde, a
vulnerabilidade do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva e equilíbrio. Conclusão: Quando a
operadora se recusa a cobrir o teste para detectar o vírus, durante a situação notória de pandemia,
coloca em risco, além da vida do demandante, a das pessoas de sua convivência e dos demais
cidadãos, visto que a obrigatoriedade de assistência já era de conhecimento desta. Por isso, o
consumidor deve exigir seus direitos na esfera extrajudicial via Procon e ANS, e se necessário na
esfera judicial.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

524

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

A aplicação do princípio da
reserva do possível no campo
do direito à saúde: uma revisão
sistemática
Keila Cristina Machado Quintão Vila Real, Renata Bernardes Faria Campos, Maria Celeste Reis
Fernandes de Souza, Suely Maria Rodrigues (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: reserva do possível, direito à saúde, custo dos direitos
Introdução: Saúde é um direito fundamental social, e, por isso, necessita de prestação positiva
por parte do Estado. Nasce a dissensão na medida em que se discute se esse direito deve ser garantido de forma integral, compreendendo toda e qualquer forma e custos infinitos, sem qualquer
limitação. Sabe-se que as demandas são ilimitadas e que os recursos públicos concretizadores
do direito à saúde são escassos. Em meio a uma ocorrência fática em que se busca a concretização do direito à saúde, é corriqueira a aplicação da cláusula da reserva do possível com o fito
de afastar a obrigação de efetivação desse direito social, sob o argumento de indisponibilidade de
recursos financeiros nos cofres públicos. Objetivo: Mapear a produção bibliográfica nos últimos
dez anos sobre a aplicação do princípio da reserva do possível no campo do direito à saúde. Metodologia: Busca sistemática realizada no portal de periódicos da Capes. Foram considerados critério de inclusão artigos na íntegra revisados por pares, com os unitermos “reserva do possível” e
“saúde”. O critério temporal foi utilizado como critério de análise. Resultados: Foram encontrados
58 artigos, destes, 48 foram selecionados para a revisão sistemática. Os artigos abordavam temas
como: mínimo existencial, judicialização de demandas de saúde, custos dos direitos. Conclusão:
Percebe-se que o tema é de grande relevância e possui numerosa produção científica nos últimos
anos, o que enriquece e valoriza a produção de uma revisão sistemática da literatura. O princípio
da reserva do possível auxilia e dá guarida na ponderação entre a razoabilidade da pretensão e
a disponibilidade financeira do Estado, todavia não pode ser interpretado como fator impeditivo à
efetivação do direito à saúde. Apoio: IFMG
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O diálogo entre direito e
saúde: direitos e deveres e a
dignidade humana do paciente
no tratamento na rede pública de
saúde
Lucimar Vieira De Oliveira, Dayanna Mirella Vieira De Oliveira Fernandes, Francisca Vieira De
Oliveira
Palavras-chave: diálogo, instituição, direitos, deveres, paciente
Introdução: A relação entre o Direito e a Saúde e o papel institucional do Poder Judiciário se
acentuou nos últimos anos. A CF /1988 garante no artigo 6º os Direitos Sociais a exemplo da
saúde. A população desconhece os seus direitos e deveres nos tratamentos no sistema único
de saúde. Mesmo com as garantias constitucionais e a consagração dos direitos humanos e universais, há distância entre a lei escrita e a rotina dos serviços de saúde. Os direitos dos pacientes
estão na CF/88 e em documentos infraconstitucional e a desjudicialização da saúde exige uma
interação entre diversos atores, e novas alternativas para lidar com os problemas. A relação dialógica interinstitucional deve servir de modelo em outras áreas quanto aos direitos sociais. Objetivo:
evidenciar a necessidade de o paciente conhecer os seus direitos e deveres e manter um diálogo
entre as instituições na esfera dos poderes evitando desgastes na prestação dos serviços da
saúde, desafogando o judiciário na prestação jurisdicional, respeitando a dignidade do ser humano. Metodologia: foram realizadas buscas nas bases de dados da SciELO e revistas eletrônicas,
teórico-bibliográfica e documental, foi possível construir análises temáticas, teóricas e interpretativas do tema. Resultados: foram escolhidos 6 artigos para inclusão. Ampliar a consciência dos
direitos dos usuários dos serviços requer um trabalho educativo entre gestores, trabalhadores e
usuários. A garantia constitucional e os códigos legitimados não são suficientes para efetivar esses
direitos. Conclusão: conclui-se que o bom senso é uma boa medida de Jurisdição, nas questões
da Saúde. A LINDB orienta uma nova postura dos magistrados que julgam os processos em Direito
e Saúde. Busca -se meios alternativos de resolução de conflitos. Apoio: AUTÔNOMA
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Violação dos direitos humanos
pela inexistência de UTI’s
neonatais em hospitais da rede
privada e insuficiência na rede
pública de Governador ValadaresMG
Marcela Machado Ferradeira, Teodolina B da Silva C Vitorio
FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direitos humanos, vida, saúde, dignidade, uti’s neonatais
Introdução: A vida e a dignidade humana kantiana são o corolário da justiça e devem ser garantidas desde o nascimento. Esse estudo revela a batalha mortal de milhares de neonatos que se
deparam com a inexistência de vaga na rede privada e com sistema público de saúde em que
mesmo atingindo o percentual legalmente necessário de UTI’s neonatais em Gov. Valadares/MG
não assiste a todos os necessitados. De acordo art. 68 do Anexo II da Portaria de Consolidação
nº 3, de 28 de setembro de 2017, a Unidade Neonatal é um serviço de internação responsável
pelo cuidado integral ao recém-nascido grave. Essa dolorosa realidade agudiza a mortalidade
infantil e a quantidade de inocentes que sobrevivem com irreversíveis sequelas ou em estado
vegetativo, impactando cruelmente suas histórias, seus sublimes sonhos e de suas famílias. Objetivo: Analisar a missão do Ministério Público e órgãos correlatos, bem como sua intervenção
nesta eugenia de inocentes que ao nascer se veem abandonados ao caos. Metodologia: Fonte
indireta, valendo-se de pesquisa bibliográfica e documental. Resultados: O Estado tem alegado
a Teoria da Reserva do Possível em contraponto à Teoria do Mínimo Existencial. Entretanto este
cenário tem retratado a ineficiência da administração em ambas as esferas, que sofrem há algum
tempo de séria esquizofrenia operacional. Conclusão: Urge neste sentido uma real fiscalização e
a tomada de medidas sérias e pontuais por parte do Ministério Público e demais órgãos correlatos
aos quais compete a luta pela vida dos inocentes, sujeitos de direito, que permanecem em uma
lamentável invisibilização social, até mesmo sem uma “manjedoura” em UTI´s neonatais. Esta
omissão tripudia a Lei 8080/90, o art, 226 da CF, o ECA, a DUDH e os sacrossantos princípios do
Direito Natural.
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A impossibilidade de
declaração do estado de
coisas inconstitucional (ECI)
no SUS: uma análise sobre a
implementação do direito à saúde
gestacional
Murilo Pinheiro Diniz, Stephanie Visintin Oliveira
UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos
Palavras-chave: estado de coisas inconstitucional, saúde gestacional, impossibilidade de declaração
Introdução: O direito à saúde gestacional ofertado pelo SUS deve concretizar outros direitos constitucionais, como a vida, dignidade humana e igualdade. É noticiado que o SUS possui atendimento incapaz de oferecer estrutura para efetivar tais direitos em todo território nacional. Objetivo:
Analisar a possibilidade de ser declarado o ECI no SUS, para assegurar os direitos próprios a saúde gestacional. Metodologia: Foi usada a pesquisa bibliográfica, para levantamento de conceitos.
Com a pesquisa legislativa, transcorreu-se o panorama da saúde gestacional e os direitos que a
envolvem. Na pesquisa documental, por meio de dados estatísticos veiculados pela Secretaria de
Vigilância em Saúde, observou-se a conjuntura da saúde gestacional, a partir da adequação da assistência ao pré-natal e indicações de cesárea, da mortalidade materna nas unidades federativas
no período de 2000 a 2015, e da mortalidade infantil e na infância. Resultados: Houve considerável proteção a saúde gestacional, ante o emprego de políticas públicas no território nacional. Apesar de existir unidades da federação e discrepâncias regionais que exibem índices mais elevados
para a média a nível de Brasil, a tendência nacional é de melhora. Conclusão: Não é possível a
declaração do ECI sobre o direito à saúde gestacional, por não suprir os requisitos cumulativos de
sua declaração. A tendência gradual de melhora dos índices não indica falta de observância de
vários direitos incidentes sobre amplo número de pessoas. Não há omissão estatal na proteção da
saúde gestacional. Não se vislumbrou repetidas violações a direitos, mas constatou-se que os órgãos pertinentes estabeleceram programas para efetivar a saúde gestacional. Os resultados foram
positivos, o que leva a reduzir o ingresso de ações no Judiciário.
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Direitos preservados dos clientes
e profissionais de estética: termos
de ciência e responsabilidade
Rosa Maria Caldas de Oliveira, Amanda Coelho Ferreira de Sousa, Gabrielle de Lima Barreto,
Tauane Gonçalves Soyer (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: TCLE, leis, documento, estética, paciente
Introdução: Na formação de um profissional na área da estética, nota-se que há uma maior
preocupação com a saúde e o bem estar de seu paciente, entretanto muitos pacientes desconhecem os riscos existentes em alguns procedimentos estéticos. O termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) é um documento benéfico para ambas as partes, pois assegura os mesmos
de qualquer eventualidade. Objetivo: Evidenciar a importância do termo de consentimento livre e
esclarecido para profissionais da estética e seus respectivos pacientes. Metodologia: O trabalho
foi realizado através de revisões bibliográficas nas bases de dados do Google Acadêmico e Scielo, onde foram selecionados somente artigos que abordassem tal temática, com publicações dos
entre os anos de 2010 e 2019. Resultados: O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
é um documento usado para assegurar os profissionais e o paciente a respeito de qualquer evento
desencadeado por algum procedimento estético ou inconsequência de alguma das partes. Os dados mostram que o TCLE tem sido um problema para os profissionais de estética e para os seus
pacientes. É notório que o profissional da estética faz uso de uma linguagem técnica para elaboração documento, e isso está aliado ao baixo índice de compreensão dos pacientes. Conclusão: É
dever do profissional informar os riscos e benefícios previamente ao paciente, para isso, o termo
de consentimento livre e esclarecido deve ser elaborado com clareza, contendo um conjunto de
informações que relatem detalhadamente sobre os procedimentos que serão realizados, de forma
a manter o paciente a par do tratamento e assegurando o profissional caso haja informações que
foram omitidas pelo paciente na avaliação.
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ST 32. Comunicação, mídia,
design e processos sociais

Proponentes: Manoel Assad Espindola, Elton Frederico Binda de Castro, Rafael Barbosa Fialho
Martins
Ementa: A contemporaneidade é marcada por profundas transformações, muitas delas, amparadas pela centralidade da comunicação e midiatização nos processos sociais. Compreender esses
fenômenos exige 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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Midiatização e racismo: o caso
Darnella Frazier e George Floyd
Amaury Silva, Carolline Leal Ribas
FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce
Palavras-chave: redes sociais, midiatização, racismo e sentidos
Introdução: A compreensão da midiatização da sociedade como resultante do estágio atual da
técnica e configuração tecnocultural apresenta elementos que determinam uma nova dinâmica
nos processos midiáticos, com circulação incessante e fluxos sempre adiante. Essa articulação se
efetiva no compartilhamento dos conteúdos nas interfaces disponibilizadas aos usuários em rede,
em tempo real ou não, permitindo a intensificação e produção de sentidos, ora convergentes ou
contraditórios. Objetivo: a) verificar os resultados da produção de sentidos e suas reapropriações
no compartilhamento pelas redes sociais feito por Darnella Frazier do vídeo produzido com seu
aparelho celular, contendo o registro da ação policial praticada por Derek Chauvin e que resultou
na morte de George Floyd em 25/05/2020 em Minneapolis, Minnesota, EUA, b) compreender se
a midiatização se insere em um contexto de democratização das redes sociais e sua eventual inserção como ferramenta de luta antirracista. Metodologia: Cartografia e dissecação Resultados:
A abordagem violenta realizada pelo policial contra George Floyd e que resultou na sua asfixia
mortal foi registrada por Darnella Frazier, na época com 17 anos com seu telefone celular. Ela fez
a postagem do vídeo no Facebook. Esse movimento de compartilhamento desencadeou fluxos
incessantes, deflagrando uma mobilização popular contra o racismo (Black Lives Matter), nos
EUA e manifestações pelo mundo inteiro. As agências de notícias divulgaram o conteúdo com
a referência da produção pela usuária comum das redes sociais. Conclusão: Novos sentidos e
ressignificações são colados ao conteúdo compartilhado: críticas e elogios à usuária Darnella pela
conduta, ameaças, denúncias de que deveria ter feito uma intervenção para impedir a morte, mas
quis fazer a gravação para obter notoriedade, entre outros.
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Um relato de experiência da
transmidialização do programa
Foca Talk pelos cursos de
comunicação da Univale durante a
pandemia da covid-19
Ana Júlia Soares Coelho, Pedro Henrique de Barros Pereira, Luiza Cerqueira Brier de Souza, Lucas Gonçalves de Oliveira, João Paulo de Oliveira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: jornalismo, pandemia, publicidade e propaganda, talk show, transmidializar
Introdução: A partir do Foca Talk, um projeto-piloto produzido de setembro a dezembro de 2020
com proposta de veiculação quinzenal no formato talk show, porém, transmitido ao vivo pelos
alunos de Jornalismo no canal da Univale no YouTube, os cursos de Jornalismo e Publicidade e
Propaganda (PP), orientados por um professor, transmidializaram o programa para cinco mídias
próprias e plataformas de mídias sociais. Objetivo: Relatar as práticas no projeto de extensão durante a pandemia da COVID-19 em 2020, desempenhando as teorias aplicadas pelas disciplinas
do Projeto Integrador de Curso IV (PIC) e Produção de Conteúdo e Storytelling. Além de transmidializar o programa em páginas próprias, em plataformas de mídias sociais. Metodologia: Relato
de experiência pelos alunos de Jornalismo e PP na transmidialização do programa Foca Talk
nas mídias Instagram, site, blog, canal e podcast (https://sites.google.com/univale.br/foca-talk/home?authuser=0), considerando o período entre setembro e dezembro de dois mil e vinte. Resultados: No Instagram foram criados posts e legendas para feed, cenas dos principais momentos dos
episódios (eps) publicados como IGTV’s e stories interativos. No site realizaram-se adição de links
dos novos materiais das demais redes para otimizar os mecanismos de busca. No canal do YouTube foram recortados trechos estratégicos dos eps. No Blog foram produzidos textos sobre o tema,
com uso de palavras-chaves, imagens, citações e hiperlinks para a convergência das mídias. No
Podcast foram desenvolvidos roteiros dos programas para as plataformas de áudio. Conclusão:
O projeto proporcionou aos alunos a prática de atividades produzidas em período de isolamento
social que, devido ao alcance obtido, será estendido para os demais períodos dos cursos.
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Foca Talk: relatos de experiência
telejornalística de um talk show
do curso de Jornalismo da
Univale durante a pandemia da
covid-19
Ana Júlia Soares Coelho, Ludmila Galdino Batista, Vitória Soares Oliveira, Franco Dani Araújo e
Pinto (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: foca talk, telejornalismo, lives, pandemia, talk show
Introdução: Diante da pandemia causada pela COVID-19, o curso de Jornalismo da Univale migrou para a modalidade de ensino remoto e, sob a orientação do professor da disciplina de Telejornalismo, criou o Foca Talk, um projeto-piloto realizado no segundo semestre de dois mil e vinte
no formato de talk show, porém, transmitido ao vivo pelos alunos, quinzenalmente, no canal da
Univale no YouTube. Objetivo: Relatar as experiências de produção dos episódios do Foca Talk
como resultado da disciplina de Telejornalismo. Metodologia: Relatos de experiência da produção dos episódios do Foca Talk, desde a concepção das pautas, agendamento e realização das
entrevistas, apresentação dos programas e transmissão dos episódios, que foram ao ar entre os
meses de setembro e dezembro de 2020, no canal da Univale no YouTube (https://sites.google.
com/univale.br/foca-talk/videos). Resultados: Foram produzidos na primeira temporada do Foca
Talk, no segundo semestre de dois mil e vinte, cinco episódios: “Saúde mental: isolamento social
e suicídio”, “Arte em tempos de pandemia”, “Pandemia e comércio: novas formas de vender e de
comprar”, “Eleições 2020: a comunicação entre candidatos e eleitores”, e “Resumo de 2020: Proatividade versus Procrastinação”. Todos transmitidos no canal da Univale no Youtube por meio da
ferramenta de live streaming StreamYard. Para que os episódios fossem ao ar, os alunos foram
divididos em equipes, que cuidaram da elaboração das pautas de cada tema, elaboraram os roteiros e organizaram as entrevistas, conduziram os episódios na função de apresentadores durante
as transmissões ao vivo, e cuidaram da parte técnica gerenciando o StreamYard. Conclusão: As
equipes se revezaram na produção de cada episódio, o que possibilitou que conhecessem, na
prática, todo o processo até a transmissão do talk show ao vivo.
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O “racismo reverso” nas páginas
da Folha de São Paulo
Ana Paula Campos Fernandes
UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos
Palavras-chave: racismo reverso, Folha de São Paulo, análise do discurso
Introdução: O racismo é constantemente abordado como causador de males na sociedade hodierna. Assim, situações polêmicas têm repercutido na mídia, como o caso da atriz Carla Dias,
participante do Big Brother Brasil 21, a qual foi xingada de “sem melanina” e desbotada. Outro
episódio marcante foi a o caso da empresa Magazine Luíza que abriu, no fim do ano de 2020, um
processo seletivo exclusivamente para pessoas negras. Tais fatos tiveram grande repercussão
midiática e direcionadas às instâncias jurídicas, sendo consideradas “racismo reverso”. Objetivo:
Pretende-se investigar o uso do sintagma “racismo reverso” a partir do acervo on-line da Folha
de S. Paulo. Metodologia: A metodologia adotada neste trabalho perfaz análise documental e
revisão bibliográfica sobre racismo reverso em uma perspectiva sociológica. O corpus analisado é
composto por 21 textos publicados no acervo digital da revista Folha de S. Paulo os quais trouxeram o sintagma “racismo reverso”. Resultados: A primeira ocorrência do sintagma foi na edição
do dia 28 de maio de 2009. À época a juíza Sônia Sotomayor foi nomeada pelo presidente Obama
e tornou-se a primeira hispano-americana no congresso. A última incidência ocorreu na edição do
dia 21 de outubro de 2020, quando se relatava sobre incêndios criminosos em igrejas católicas
no Chile. Conclusão: A partir de uma análise sociológica, o racismo pode ser considerado como
um sistema que nega os direitos dos negros, gerando aumento nos índices de assassinatos, falta
de representatividade na mídia, e que sejam desprezadas profissionalmente. Portanto, racismo
não são somente crimes de injúria contra negros, mas sim o fato de que os brancos se encontram
privilegiados em detrimento aos negros, os quais estão sempre marginalizados. A existência do
racismo reverso (contra os brancos) pressupõe inverter este sistema.
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Impulsos de coragem: o discurso
de ódio e a materialização da
violência em espaços virtuais
CAMILA DA SILVA FERNANDES, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: violência, redes sociais, internet, discurso de ódio, haters
Introdução: a internet trouxe um componente novo para as relações sociais — o anonimato, muitas vezes imaginário, gerador de impulsos de coragem que permitem que os pensamentos mais
obscuros sejam exibidos sem temor. Este trabalho apresenta um documentário que problematiza
agressões e manifestações de violência em espaços virtuais, materializados em comentários negativos, perfis haters e discursos de ódio. Objetivo: discutir, por meio de um webdocumentário as
manifestações de violência que se materializam na internet em forma de comentários preconceituosos e discursos de ódio. Metodologia: pesquisa qualitativa documental exploratória, feita em
diferentes sites, a partir dos conceitos trabalhados na bibliografia da disciplina Territórios da Violência, do mestrado em Gestão Integrada do Território da Univale. Resultados: foram encontrados
e analisados diversos comentários negativos, majoritariamente construtores de discursos de ódio,
que demonstram o frequente uso dos espaços virtuais como meio de manifestação de diferentes
tipos de violência. Conclusão: a pesquisa desenvolvida para a construção do webdocumentário,
assim como seu processo de elaboração, permitiu perceber que inúmeros usuários da internet
encontram na crença e imaginado anonimato, âncora para a prática de atos preconceituosos e
violentos. O discurso de ódio e a violência simbólica não são elementos exclusivos dos espaços
virtuais, mas encontram neles a possibilidade de se manifestarem de forma explícita, repetitiva e
unilateral, já que nem sempre a vítima pode responder ao ataque imediatamente.
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Direitos humanos, arte e periferia
Camila Piccolo Maciel, Isaac Leite de Oliveira, Raffael de Lima Oliveira, Luana Maria de Almeida
Pereira, Wilker Brasil Alves
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: racismo, desigualdade social, indiferença, violência
Introdução: João Paulo (JP), jovem de 17 anos, morador de periferia, filho de Dona Maria, estuda
e trabalha para ajudar em casa devido as condições que se encontram, demorou muitos meses
para conquistar e montar a sua própria bicicleta. Em um certo dia, com ela foi para o seu trabalho
na parte da manhã e à noite para escola. Ao voltar para o seu bairro, é abordado por um policial
que desconfia de sua índole e o julga ter roubado o item pela sua cor. É tratado de forma brusca
e levado diretamente para a delegacia. Como JP não estava com seus documentos em mãos, ao
chegar no local, liga para a sua mãe e ela comprova sua inocência levando o comprovante até o
delegado. Objetivo: Buscar demonstrar de maneira mais atrativa e clara que no Brasil os direitos humanos não funcionam na prática, as consequências disso são as más interpretações e os
pré-conceitos gerados na sociedade. Além disso, conscientizar a população sobre seus direitos
em meio a tantos maus hábitos enraizados de forma oculta na cultura brasileira. Metodologia:
História em quadrinhos baseada em acontecimentos similares que ocorrem no dia a dia de várias
pessoas negras que moram em periferias e bairros mais pobres. Resultados: JP após comprovar
sua inocência, mostrou para diversos leitores as injustiças que um negro de periferia pode passar.
Conclusão: Conclui-se que uma pessoa negra da periferia passa por diversos constrangimentos
simplesmente pela sua raça, cor e condição social devido a uma visão errada que a sociedade
construiu ao longo do tempo. Além disso, podemos observar que sempre haverá um pré-conceito
quando pessoas da periferia adquirem um bem. Ademais, vale ressaltar a importância dos direitos
humanos para que todos os cidadãos possam viver de forma segura e respeitosa.
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Lady Gaga de volta ao pop: uma
perspectiva comunicacional da
era Chromatica
Isabela Diamantino Braga dos Santos, Barbara Cristina Costa Sanches Brandão, Ana Júlia Soares
Coelho, Wilquer Vitor Cordeiro Assis, Júlia Meneguelli Franco
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Lady Gaga, persona, chromatica, comunicação, cultura pop
Introdução: Inseridos numa discussão sobre a interface entre comunicação e cultura pop, analisamos as estratégias comunicacionais de Lady Gaga na promoção de seu álbum Chromatica. Objetivo: Compreender as estratégias comunicacionais de divulgação da persona da artista na era
Chromatica e suas implicações midiáticas, mercadológicas e culturais. Metodologia: Análise de
conteúdo de 14 vídeos com críticas e comentários de youtubers baseada em 4 categorias: narrativa, estética, sonoridade e corporeidade. Resultados: Sobre a narrativa, o álbum revela as superações da cantora, a proposta é criar o ‘mundo Chromatica’, promovendo uma experiência profunda
de autoanálise. A produção audiovisual traduz liberdade, positividade e retrata a personalidade
forte da mulher que sobrevive às tribulações da vida. O álbum tem sonoridade dançante com três
interlúdios lentos, remetendo à nostalgia dos discos pop antigos e mistura alegria e esperança. Na
corporeidade, Gaga surge com o corpo jogado na pista de dança, performando entrega total à era.
O resultado se resume à capa do álbum, já que os vídeos são análises contemporâneas ao lançamento do disco. Ademais, não houve muitas performances ao vivo em decorrência da pandemia.
Em relação à estética, o encarte do álbum adota um estilo alienígena, indicando o universo Chromatica. O clipe de Rain On Me se passa num cenário apocalíptico, reiterando o conceito interplanetário. Conclusão: Chromatica reitera temas trabalhados em seu segundo disco, mas inovando:
se nos anos iniciais ela denunciava problemas da fama, agora mostra que é possível sobreviver a
eles. Gaga “hackeia” a indústria da música oferecendo uma sonoridade pop comercial, mas, nas
letras, constrói uma narrativa crítica aos problemas do mercado. Isso demonstra todo um trabalho
comunicacional para a construção de suas eras.
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A face do monstro: uma análise
comunicacional da persona de
Lady Gaga na era The Fame
Monster
Júlia Meneguelli Franco, Barbara Cristina Costa Sanches Brandão, Isabela Diamantino Braga dos
Santos, Ana Júlia Soares Coelho, Wilquer Vitor Cordeiro Assis
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Lady Gaga, persona, the fame monster, comunicação, cultura pop
Introdução: Ao discutirmos a atuação da mulher no contexto da cultura pop, indagamos como a
comunicação contribui para a divulgação e posicionamento midiático, mercadológico e cultural do
álbum The Fame Monster (TFM) da cantora Lady Gaga. Objetivo: Compreender as estratégias
comunicacionais de divulgação da artista de sua persona na era The Fame Monster. Metodologia:
Análise de conteúdo de 9 vídeos com críticas e comentários de youtubers baseada nas categorias: narrativa, estética, sonoridade e corporeidade. Resultados: Quanto à narrativa, a cantora
aborda temas como sexo, solidão, relacionamento abusivo, morte e álcool, numa visão obscura
da fama. Na dimensão estética, a era traz aspectos exagerados e obscuros, com visuais grotescos e excêntricos que aparecem nos clipes e performances ao vivo. Tais elementos consolidam
a personalidade marcante, exagerada e dramática da cantora. Na sonoridade, a era tem timbres
atemporais, com tons graves e relação com a música gótica. Reforçando nos clipes a narrativa de
traumas sociais da fama, a cantora utilizou barulhos referentes a doenças psicológicas em forma
de ruídos sonoros. Na corporeidade, Gaga usa o exagero corporal para expressar suas emoções
de sofrimento e tristeza. As expressões faciais são carregadas de dor, frieza, tenebrosidade e raiva. Nota-se a expressão da sexualidade e sensualidade. Conclusão: As dimensões da persona
construída na era TFM são estratégias fortemente comunicacionais, que apostam em narrativas,
estéticas, sonoridades e corporeidades que trazem identificação do público, a partir de uma ou
mais destas. Neste caso, o êxito da era em termos de repercussão e popularidade demonstra a
importância de estratégias comunicacionais para o posicionamento de artistas femininas na indústria da cultura pop.
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Centro de Valorização a Vida:
análise do seu apoio aos que
sofrem bullying e da criação do
site como apoio a suas ações
Karen Martins Vieira, Jemima Rodrigues Marques, Carlos Eduardo Mathina de Oliveira, Antônio
Fernandes da Costa Júnior, Marcelo Vinicius Vieira Júnior
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: cvv, vida, bulling, fotografia
Introdução: Fundado em São Paulo em 1962, o Centro de Valorização da Vida é uma associação
civil sem fins lucrativos, filantrópica, mantenedora e responsável pelo Programa CVV de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. Através de postos espalhados por todo o país, presta serviço
voluntário e gratuito de apoio emocional, oferecido 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa.
Seu objetivo é de prevenir suicídios, mas, a instituição atua também atendendo todos que buscam
apoio emocional. Considerando o cuidado da saúde mental o principal ponto para a prevenção da
prática do suicídio, e que esse cuidado abrange temáticas infinitas, o apoio a pessoas que sofrem
bullying também faz parte do programa da CVV. Objetivo: Analisar a possibilidade de criar um
site com base em campanhas fotográficas que sirvam como apoio a pessoas que sofrem bullying,
objetivando gerar nas pessoas uma empatia e a conscientização de que o ser diferente é normal.
Metodologia: Análise do conteúdo dos portais online e redes sociais, como Facebook, Instagram
e Youtube da CVV, levando em conta todo o conteúdo publicado, em especial quanto a prática do
bullying e análise da possibilidade do uso da fotografia e a criação de um site como apoio a suas
ações. Resultados: As pessoas seriam incentivadas a criar um perfil no site, e nesse perfil postarem fotos do seu dia a dia, fotos do seu cotidiano com suas facilidades e dificuldades, sem filtros
ou pós produção que levassem à mentiras ou a fantasias criadas por aplicativos de redes sociais
onde a riqueza, a padronização e o belo são supervalorizados. Conclusão: Ao criar nas pessoas
o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, duas consequências esse projeto teria:
diminuir a prática do bullying e fortalecer a saúde mental de quem sofre o bullying.
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Conectando empreendedores de
periferias ao público consumidor
Letícia Do Vale Silva, Rafaela Carolina Mathina de Oliveira, Emily Demetrio dos Santos, Kaico
Costa Ribeiro, Rodrigo Soares Vieira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direitos humanos, empreendedorismo social, aplicativo
Introdução: A pandemia trouxe consigo o aumento dos índices de pobreza e de pobreza extrema.
O efeito da pandemia sobre a população mais vulnerável acentuou a desigualdade social, tornando os Direitos Humanos Universais uma realidade cada vez mais distante para estes grupos.
Utilizando a oportunidade do Projeto Integrador do Curso de Design Gráfico EAD da UNIVALE,
iniciamos um processo de pesquisa a fim de compreender como a Covid-19 impactou o cotidiano
e a realidade de um determinado território e sua população, assim como seus direitos universais
básicos. Objetivo: Temos como objetivo conectar os microempreendedores das comunidades ao
seu público e ao mesmo tempo levar até eles o conhecimento dos Direitos Humanos. Metodologia: O design thinking é uma metodologia que incentiva a criação de soluções inovadoras através
de ferramentas como o Duplo Diamante. Este é um processo interativo com o usuário e focado
na empatia, para mapear os problemas, desenvolver soluções, testá-las e lançá-las. Resultados:
Criamos a ideia de um produto digital chamado Aqui Tem que visa conectar os empreendedores ao
seu público alvo dentro e fora da comunidade na tentativa de amenizar os impactos da Covid-19. O
nome do produto também brinca com as possibilidades de aplicação: Aqui Tem Empreendedorismo, Aqui Tem Resistência, Aqui Tem Garantia de Direitos. Conclusão: Aprendemos mais a fundo
sobre os Direitos Humanos Universais e como o design pode ser um agente de transformação de
diversos meios. Buscamos compreender o mercado para entender e analisar cenários. Por fim,
iniciamos os rascunhos da nossa futura solução, tendo em mente que o processo de design é algo
iterativo e que deve ser focado não somente em percepções individuais, mas sim no usuário que
irá utilizá-la.
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Fotografia e webdesign em prol
da valorização da vida: um projeto
de comunicação alinhado aos
princípios e propósitos do CVV
Myllena Pontes Klippel Oliveira, Thatiana Alves Silva, Mauriane Ferreira Castro, Amanda Mara
Soares Cardoso, Nayla Lopes Coelho Rocha
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: empatia, apoio emocional, fotografia afetiva, webdesign
Introdução: O CVV - Centro de Valorização da Vida é uma associação filantrópica, sem fins lucrativos e de utilidade pública, que realiza um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, de
forma voluntária e gratuita por telefone, chat, e-mail ou nos postos de atendimento, sob total sigilo
e anonimato. Seus princípios são a escuta e o acolhimento com respeito e empatia, sem julgamentos, imposição de soluções ou positividade tóxica. Considerando a atual sociedade imagética
e midiatizada, depreende-se que além da escuta, a comunicação visual também pode ser uma
forma de auxílio. Objetivo: Propor um conceito e ações de comunicação, alinhados aos princípios
e ao propósito do CVV, associando fotografia, webdesign e programação. Metodologia: Coleta
de dados do CVV em seu site, redes sociais e vídeos de entrevistas com voluntários para compreender seu propósito, visão e princípios, estudo sobre linguagem fotográfica e ambientes digitais e
seus recursos, e brainstorming para definir o conceito e as ações. Resultados: Propôs-se a criação de um site que abrigaria uma galeria fotográfica com associação textual, e que contaria com
notificações push e links diretos para comunicação com o CVV. A divulgação seria feita através de
fotografias impressas, contendo um QRCode que levaria ao site, afixadas em locais públicos. O
conceito seria baseado nos vislumbres de beleza, afeto e significado da vida ordinária, capazes
de proporcionar acalento. Para isso, as fotografias teriam visual caseiro, enquadramento próximo,
cores vivas e alegres, alto brilho e bastante iluminação em tons quentes, e os textos seriam poesias e mensagens empáticas de apoio. Conclusão: Observa-se a possibilidade e o potencial da
fotografia e dos recursos digitais de servir a nobres propósitos como do CVV.
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O telejornalismo literário nas
reportagens de José Hamilton
Ribeiro
Márcio Soares de Oliveira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: telejornalismo literário, reportagens, José Hamilton Ribeiro
Introdução: Este trabalho dedica-se a responder como as matérias de José Hamilton Ribeiro
mobilizam práticas e princípios do jornalismo literário na televisão. A hipótese é a de que o repórter produz reportagens com linguagens que se diferenciam de textos convencionais de TV,
apostando num engajamento social e na humanização de seus personagens, construindo marcas
de um “telejornalismo literário”. Objetivo: Compreender como o jornalismo literário se manifesta
na televisão. Identificar uma marca autoral de José Hamilton Ribeiro. Metodologia: Analisamos 4
matérias realizadas por José Hamilton Ribeiro para o Globo Rural, por meio de uma “desconstrução” do material audiovisual, tentando descrever e identificar os elementos audioverbovisuais que
o constituem para, depois, compreendermos como estes são utilizados para produzir (ou não) o
tom literário que julgamos estar presente em nosso objeto empírico. Nosso parâmetro de análise é
a noção de “telejornalismo literário”. Resultados: Encontramos diversas características literárias,
como aprofundamento investigativo, composição poética das imagens, forte grau de imersão do
público nas narrativas, narratividade, humanização do repórter com os entrevistados etc. Hamilton
seria um ouvinte e um contador de histórias. As matérias expõem um tom didático - uma marca do
Globo Rural - que parece querer ensinar o público sobre aquilo que está sendo mostrado. Tudo
isso comprova uma forte marca autoral desenvolvida pelo repórter, que concilia elementos do
jornalismo literário apropriados à sua maneira nas reportagens. Conclusão: Identifica-se que as
reportagens de José Hamilton Ribeiro mostram traços literários fortíssimos, ultrapassando os limites do jornalismo convencional, proporcionando riqueza de detalhes e se diferenciando de textos,
práticas e produtos convencionais de telejornalismo.
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Relendo Andreas Hepp:
midiatização (ou a quem interessa
a comunicação informal dos
algoritmos?)
Sonia Maria Queiroz de Oliveira, Clara Avelar Fernandes de Andrade, Teresa Raquel Gomes de
Queiroz
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: midiatização, comunicação informal, algoritmos
Introdução: Pensar midiatização que se instaura de forma expansiva e intensa no século XX é
considerar este processo como consequência de uma necessidade sistêmica das formações sociais capitalistas hegemônicas. Objetivo: Compreender a interface existente entre midiatização
e comunicação informal imposta pelos algoritmos. Metodologia: Pesquisa bibliográfica Resultados: Vivemos um tempo que não mais é o tempo do dia e da noite. Um tempo midiático onde
as reconfigurações da sociedade, a partir das mídias sociais e suas infraestruturas, mídia como
processo de algoritmos, mudam e transformam a maneira como nos comunicamos, inter-relacionadas às reconfigurações na cultura e na sociedade (HEPP, 2020). Conclusão: Assim o autor nos
ensina: midiatização é “um estágio avançado de um processo no qual todos os elementos do nosso mundo social são intrinsecamente relacionados às mídias digitais e suas infraestruturas subjacentes” (HEPP, 2020, p.2). Dito de maneira mais didática, a chamada ‘midiatização profunda’ seria
o estabelecimento de conexões entre áreas diversas, como o que atualmente ocorre através dos
algoritmos, na sociedade contemporânea. No entender de Hepp (2020), estamos ‘acostumados a
pensar a mídia como se fosse estática’. Basta olharmos a história desses meios que veremos os
mesmos em um estado de constante mudança. Constantes mudanças, mutabilidades, transmutabilidades, midiatização profunda, pensada esta de forma contínua a intensificar a natureza dos
processos midiáticos. Desta forma pensamos midiatização como um fenômeno complexo, propulsor de mudanças culturais e sociais que atravessam – ainda que diversamente – a existência e as
culturas dos sujeitos comunicantes aos usos e as apropriações digitais.
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ST 33. A gestão das organizações
em tempos de crise

Proponentes: Leonardo Geraldo dos Santos Carneiro, Thiago Martins Santos, Mauro Guariente
Ementa: Trabalhar com a Administração em níveis mais profundos significa problematizar as demandas existentes no mercado e trabalhar as soluções possíveis para as mesmas em um contexto rígido de economia de recursos, sustentabilidade econômica e ambiental e qualidade extrema
de produtos. Como isso é possível no contexto de crise em que vivemos? Uma pergunta complexa
que as organizações precisam responder para garantir a sua sobrevivência no mercado. Reavaliar
processos, custos, investimentos e pessoal, admitir, demitir, contratar consultoria, buscar novas
estratégias ou simplesmente aguardar. Esse é o dilema que assola as organizações pelo mundo e
não é diferente no contexto nacional e regional. Conhecer os agentes limitantes, entender o mercado e se movimentar estrategicamente são habilidades que os gestores precisam desenvolver
para gerir suas empresas em meio à crise. Esta sessão temática propõe aos alunos, professores
e convidados, um espaço para discutirmos e apresentarmos ideias, pesquisas, trabalhos, em andamento ou já concluídos, relacionados à gestão em tempos de crise orientado ao viés no tripé
pessoas, processos e produtos.
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O uso da ferramenta 5W2H na
organização de um projeto de
acessibilidade para deficientes
visuais
Alcione Caetano Neto, Vera Lucia de Oliveira Paula Estevao, Thiago Martins Santos (Orientador),
Luana Da Silva Freitas (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: acessibilidade, deficientes visuais, ferramenta 5w2h, custos e orçamento
Introdução: A acessibilidade deve ser considerada em projetos arquitetônicos para garantir que
as pessoas com deficiências ou com mobilidades reduzidas tenham os mesmos direitos de acesso das pessoas sem essas limitações. Na organização de um projeto de construção e/ou reforma
de um espaço acessível e mais inclusivo em uma universidade a ferramenta 5W2H pode ser
uma alternativa, pois consiste em um checklist útil e flexível que visa deixar claro tudo que será
realizado no projeto. Objetivo: Discutir o uso da ferramenta 5W2H na organização de um fictício
projeto arquitetônico de acessibilidade para deficientes visuais na Universidade Vale do Rio Doce
(UNIVALE) – Campus I. Metodologia: Organização de um projeto arquitetônico fictício por meio
da atividade “Projeto Integrador” do curso de Administração, envolvendo as disciplinas de Gestão
da Qualidade e Gestão Ambiental, no primeiro semestre letivo de 2021. Resultados: Através da
Ferramenta 5W2H foi feito um checklist das intervenções necessárias, definindo o que seria feito,
respondendo às perguntas: como, porque, onde, quem irá fazer, quando será feito, como e quanto
custará. Essa ferramenta possibilitou a elaboração de um organograma onde foi contemplada as
definições das adequações necessárias para a execução da obra, previsão de tempo, o custo,
a necessidade da aplicação para oferecer ensino aos deficientes visuais e elaboração do plano
orçamentário. Com essas adequações na infraestrutura do campus, valores foram acrescentados
e destacados os seus benefícios à sociedade. Conclusão: A ferramenta 5W2H contribuiu para a
organização do projeto fictício de acessibilidade, evidenciando a economia de tempo e custos.
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Aplicabilidade territorial da LGPD
Alessandra Rodrigues Ortega, Henry Starling, Caio Henrique Nunes Freitas, Douglas Coutinho de
Souza (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: lei geral de proteção de dados, LGPD, aplicabilidade, território
Introdução: É notório que Lei Geral de Proteção de Dados visa disciplinar o tratamento das informações, dados pessoais, em busca da preservação dos direitos relacionados a privacidade e a
autodeterminação informativa. Contudo, se questiona quais os limites de aplicabilidade da LGPD e
se estes extrapolam a delimitação do território nacional. Objetivo: Nesse interim, busca-se identificar e explanar as hipóteses de aplicabilidade desta lei, numa perspectiva territorial e como reflexo
da globalização Metodologia: Estudo qualitativo através da revisão literária, analise doutrinaria
e de legislação Resultados: Destarte, evidencia-se o fenômeno mundial da globalização como o
fator que ressaltou a presença de empresas estrangeiras no território nacional e que potencializou
a conexão de um mundo digital, sem fronteiras. Pontos relevantes no que concerne as hipóteses
de aplicabilidade da LGPD, pois tem-se que esta é lei aplicável em meios físicos ou digitais e entende-se que pessoas físicas ou jurídicas, independentemente do território em que possuem sede,
ao colherem ou tratarem dos dados no território brasileiro, ou de alguém que se encontra nas limitações deste território, deverão observar esta legislação. Assim, a limitação territorial incide em 3
hipóteses, a primeira é onde se localiza o titular dos dados no momento da operação, a localização
do sujeito, a segunda é se os dados objeto do tratamento forem coletados no território nacional, localização da colheita dos dados, e a terceira é se a operação de tratamento for realizada no Brasil.
Conclusão: Todavia, a aplicabilidade da LGPD extrapolará as delimitações territoriais se a atividade de tratamento for realizada no estrangeiro mas tiver como objetivo a oferta ou o fornecimento
de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território brasileiro.
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A LGPD e a segurança e
privacidade dos dados.
André Filipe Brasil Nascimento, Sofia Terra Ramos Jonas, Thales Henrique Rodrigues Santos,
Rebeca da Silva Oliveira, Antonio Jeferson Rodrigues Candido
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: lei geral de proteção de dados pessoais, segurança, privacidade
Introdução: A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, regulamenta a política de proteção de dados pessoais e privacidade, transformando drasticamente
a maneira como empresas e órgãos públicos devem tratar a privacidade e a segurança das informações de usuários e clientes. Objetivo: Verificar quem tem seus dados protegidos pela legislação e se é realmente garantida a segurança e privacidade desses dados. Metodologia: pesquisa
online e análise documental Resultados: A LGPD é um grande avanço no cenário de segurança
de dados pessoais no Brasil, visto que é a primeira lei no Brasil a lidar com o assunto. A lei protege
dados que identifiquem as pessoas, ou seja, dados pessoais, como o seu nome, RG, CPF, CNH,
e-mail, etc. Não apenas os dados de pessoas físicas, mas também os dados que identificam as
pessoas jurídicas como o CNPJ, razão social, endereço comercial, entre outros. Assim, trazendo
em seu artigo 2° os fundamentos e o respeito à privacidade como pressuposto da norma. No mais,
o titular – pessoa natural a quem se referem os dados pessoais -, tem assegurado, por meio da
LGPD, o direito à privacidade nos termos da lei. Conclusão: A LGPD é um grande avanço no
cenário de segurança de dados pessoais no Brasil, visto que é a primeira lei no País a lidar com
o assunto. A lei protege dados que identificam as pessoas físicas e jurídicas. Assim, trazendo em
seu artigo 2° os fundamentos e o respeito à privacidade como pressuposto da norma. No mais, o
titular tem assegurado, por meio da LGPD, o direito à privacidade nos termos da lei.
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Lei Geral de Proteção de Dados:
proteção e segurança aos dados
do usuário da rede mundial de
computadores
Arthur Cavalcante Silva, Fernando Coelho de Sena, Paulo Rodrigues Sakon, Adriana Mara Pimentel Maia Portugal(Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: privacidade de dados, armazenamento de dados, medidas de proteção de dados
Introdução: Com o avanço tecnológico e a consequente alteração das relações pessoais através
da utilização da rede mundial de computadores surge a necessidade de criação de novos critérios
para a regulamentação das políticas de uso de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
– Lei 13.709/2018, surgiu com o intuito de otimizar a segurança dos dados de pessoas físicas e
jurídicas, respeitando a liberdade individual e a privacidade de cada indivíduo, devendo qualquer
empresa que armazene dados pessoais de clientes e colaboradores seguir as novas normas para
coleta, armazenamento e compartilhamento de dados. A referida lei também é considerada de
extrema importância no combate aos crimes cibernéticos, que tiveram crescimento vertiginoso
nos últimos anos. Objetivo: Objetiva-se, de modo geral, identificar como a Lei Geral de Proteção
de Dados modificou a vida do usuário simples, com seu surgimento. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa exploratória, através de sites na internet, e artigos científicos, além da pesquisa
documental, pela análise de arquivos públicos e legislações. Resultados: Identificou-se que os
usuários da rede mundial de computadores possuem muitos dados sensíveis, e sua privacidade
agora está na posse dos sites que acessa. Conclusão: Concluiu-se que a referida lei visa regular
o modo que as empresas usam os de dados pessoais coletados, garantindo ao cidadão o direito
de conhecer sobre o tratamento de suas informações e a finalidade de sua utilização, dando ao
consumidor uma segurança relativa ao modo que seus dados estão sendo coletados e a possibilidade de punir os responsáveis por qualquer dano causado pelo mau uso das suas informações.
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A responsabilidade civil dos
navegadores no caso de
vazamento de dados pessoais
Denise Ricardo Santos, Aureni Francisca Teixeira, Daniel Damaso Toledo, Patchelle Mendes Quadros, Luciana da Cunha Pereira Martins (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: lgpd, segurança, vazamento, responsabilidade
Introdução: A Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), aprovada em
agosto de 2018 e com vigência em setembro de 2020, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, inclusive por pessoa jurídica de direito público. Ela foi inspirada
na “General Data Protection Regulation (GDPR)”, um conjunto de regras específicas vigentes da
União Europeia. Objetivo: A LGPD estabelece alguns mecanismos para que se previna eventuais
riscos de ataques, protegendo os direitos fundamentais como inviolabilidade da intimidade, da
honra, da imagem, da vida privada, da privacidade, da liberdade de expressão, de informação,
de comunicação e de opinião, e o livre desenvolvimento da personalidade natural. Metodologia:
Revisão de literatura com busca de dados na Lei n° 13.709/18 - LGPD, análise da Constituição
Federal/88 e Código Civil de 2002, e artigos científicos. Resultados: Ao tratar a temática do vazamento de dados pessoais por meio da responsabilidade civil, se faz necessário a comprovação de
três elementos básicos, quais sejam: dano, culpa e nexo de causalidade. Em caso de constatação
destes elementos fica assegurado àquele que sofreu o dano o direito à indenização por danos
materiais e morais por meio da responsabilidade civil subjetiva. Conclusão: Embora o ordenamento vigente, não faça de forma direta e específica a tipificação e responsabilização em face do
vazamento de dados eletrônicos, possui dispositivos que tornam possível a adequada responsabilização do agente causador do dano, face à análise interpretativa das normas vigentes no Brasil.
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Vale do Rio Doce e sua desastrosa
gestão de riscos: uma questão de
sustentabilidade
Francisco Jose de Oliveira Andrade, Mauro Guariente (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: gestão de riscos, sustentabilidade, desastres ambientais
Introdução: A gestão de risco identifica o que não está em conformidade, determinando-se o grau
de criticidade e impacto, para a prevenção de eventos inadequados. Sem investimento nesta gestão, empresas operarão com muito esforço para conseguir alcançar seus objetivos, pois se confrontarão com “o imprevisível” em um mercado que se modifica todos os dias. Objetivo: Constatar
que a má de gestão de riscos pode contribuir para consequências desastrosas para a sociedade,
quando se trata de empresas que têm potencial para causar catástrofes ambientais. Metodologia:
Pesquisa documental com base em relatórios de sustentabilidade, setorial, dados estatísticos e
matérias jornalísticas. Resultados: O estudo do impacto dos acidentes nas cidades de Mariana e
Brumadinho, em Minas Gerais, apontaram que proporcionaram tragédias incomensuráveis tanto
para o meio ambiente, quanto para as famílias dos mortos. Questiona-se que não se considerou
a criticidade das barragens, pois constatou-se demasiadas íngremes e úmidas, e o material retido
excessivo para as capacidades. Segundo documentos, testes apontaram para a “liquefação estática” como motivo dos rompimentos. Este foi um exemplo de erros operacionais que impactaram
na reputação de uma organização relevante no mercado. As falhas ocorridas por negligências
na gestão de riscos repercutirão na sociedade por muitos anos. Conclusão: A má gestão dos
riscos afetou de forma global a imagem da organização estudada. Além de vidas interrompidas e
os danos ambientais, perdeu dividendos e processos jurídicos por negligenciar sustentabilidade,
governança, segurança, o ser humano e o meio ambiente. Esta é, pelos impactos causados, uma
referência para que gestores considerem a importância da gestão de riscos como fator de sustentabilidade.
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Com a LGPD, o que muda para as
empresas?
Geralda Luiza Andrade Rocha, Lidiane Arcanjo Alves, Roberta dos Santos Oliveira, Sarah Raiane
Lopes de Almeida, Douglas Coutinho de Souza (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: lgpd, proteção de dados, empresas
Introdução: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para a coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais. Com
essa lei o Brasil passa a fazer parte de um grupo de países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados dos seus cidadãos. Diante dos atuais casos de uso indevido,
comercialização e vazamento de dados, as novas regras garantem a privacidade dos brasileiros,
além de evitar entraves comerciais com outros países. Objetivo: A presente pesquisa tem como
objetivo buscar as principais e mais significativas mudanças nas empresas após a implementação da LGPD, e principalmente qual foi o impacto dessa nova forma de segurança aos direitos à
privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários. Metodologia: Revisão bibliográfica e
análise documental. Resultados: Após longas pesquisas, podemos observar que a LGPD trouxe
mudanças significativas nos ambientes empresariais, mudou a forma como as empresas e órgãos
públicos coletam, armazenam e usam os dados das pessoas, outro fator foi a modernização no
parâmetro tecnológico, observamos que o processo de adequação para algumas empresas será
complicado, já que muitas ainda trabalham de forma ultrapassada. A lei reforçou garantias aos
cidadãos, trazendo segurança e medidas para a proteção dos dados, sua privacidade e liberdade
para agir como precisar. Conclusão: Tendo em vista os aspectos observados acima, concluímos
que a LGPD traz vantagens significativas tanto para as empresas, quanto para os clientes, uma
vez que com a implantação dessa, as empresas trabalharão com uma política mais transparente
e segura, priorizando cada vez mais a privacidade dos titulares.
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O crescimento do E-commerce em
meio à pandemia
Glenda Carolyne Leandro da Silva, Leandro Silva Oliveira, Rafael Campos Mendes
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: comércio eletrônico, pandemia, marketing digital
Introdução: A partir da crise sanitária de Covid-19, iniciada em 2019 na China, a qual exigiu o distanciamento social e, em muitos casos, o lockdown em cidades, os diversos setores da economia
tiveram forte impacto, positivos ou negativos, tendo como destaque o crescimento do e-commerce.
Objetivo: Analisar os impactos gerados pela Covid-19 no comércio eletrônico das empresas. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e reportagens em sites. Resultados: O distanciamento social
foi uma das medidas necessárias para conter a propagação do novo coronavírus. Com isso, empresas de diversos setores, como de restaurantes, supermercados e drogarias, foram obrigadas a
se reinventar e investir rapidamente no comércio eletrônico. Apesar dos inúmeros benefícios que
o e-commerce trouxe para as empresas, houve também algumas dificuldades de adaptação, como
a necessidade de rápido abastecimento de estoque, fretes com preços elevados e demora nas
entregas. Por outro lado, apesar do despreparo de algumas empresas para encarar essa realidade, essa mudança no mercado traz boas perspectivas para o futuro pós-pandemia, ocasionando o
aumento nas vendas com ajuda do marketing digital. O poder das mídias sociais e dos influenciadores digitais tem contribuído muito para o crescimento do e-commerce, facilitando a propagação
das informações, promovendo um forte engajamento por parte dos consumidores. Conclusão: A
pandemia impulsionou as empresas a investirem no e-commerce de forma compulsória, tornando
o mercado ainda mais competitivo, repleto de consumidores exigentes, fortalecendo o marketing
digital, dando visibilidade para os negócios e vantagem competitiva por meio da análise de informações para a tomada de decisões, tornando-se um grande diferencial nesse mundo cada vez
mais virtual.
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Os impactos da Lei Geral
de Proteção de Dados em
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(Orientador)
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Palavras-chave: lgpd, microempresas, impacto, proteção
Introdução: Com a democratização do acesso à internet, as empresas cada vez mais têm se empenhado para se adaptarem a esse novo ambiente, dessa forma, a legislação deve acompanhar
esse desenvolvimento, atribuindo direitos e deveres, seja aos consumidores, seja às pessoas
jurídicas envolvidas. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) veio regulamentar as relações
dentro do espaço virtual, estabelecendo diretrizes de captação, armazenamento e utilização de
dados, além de prever sanções ao mau uso e vazamento de informações. As novas diretrizes da
Lei são perceptíveis em grandes empresas, mas qual é o impacto dela para as microempresas?
Objetivo: Identificar quais são os impactos, tanto positivos quanto negativos, da LGPD para as
microempresas. Metodologia: A metodologia utilizada para a elaboração deste resumo simples
foi a pesquisa qualitativa mediante estudo bibliográfico e documental. Resultados: Constatou-se
que a LGPD beneficia as microempresas ao prever uma maior garantia jurídica de seus atos,
além de tornar as microempresas mais transparentes e seguras, acarretando maior credibilidade
e lealdade, impactando diretamente na captação de clientes. Em contrapartida, a proteção dos
dados traz grande abalo financeiro aos microempresários, pois ao buscar adaptações sistêmicas
para atender as diretrizes da LGPD, deparam-se com altos custos. Conclusão: Ante ao exposto,
a forma de captação e armazenamento de dados trazida pela lei, não só previne prejuízos futuros
como também estabelece uma relação sólida de confiança entre as partes, devendo ser seguida
também pelas microempresas. Mesmo que a adequação à nova legislação possa trazer prejuízos
financeiros para esse tipo de empresa, se tratam de normas necessárias para garantia da privacidade e segurança, do consumidor e da empresa.
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LGPD: A aplicação de sanções e
os impactos nas empresas
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UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: dados, sanções, impactos
Introdução: A Lei Geral de Proteção de Dados traz, em seu Artigo 52, as sanções administrativas
aplicáveis àqueles que descumprirem as suas disposições. As sanções previstas objetivam coibir
más práticas e ações contrárias à lei tomadas por agentes de tratamento de dados. É acerca dessa aplicabilidade que paira o objeto deste trabalho. Objetivo: Analisar o impacto que a aplicação
de determinadas sanções pode gerar para as empresas. Metodologia: Foi feita uma análise qualitativa, com base em procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica e documental. Resultados: Apesar do vasto número de sanções previstas na lei, ressaltam-se as que podem ser mais
incômodas para os provedores, quais sejam: a aplicação de multas simples e diária, a publicidade
da infração cometida pelo provedor e a proibição parcial ou total das atividades do provedor. Por
mais que o limite da multa prevista pela LGPD seja de 2% do faturamento do ano anterior, para os
provedores regionais essa porcentagem representa um custo que pode desestabilizar totalmente
as finanças da empresa. A publicidade das infrações pode quebrar a confiança e a credibilidade
da empresa no mercado, levando ao cancelamento de planos e outros problemas, uma vez que a
privacidade é uma questão cada vez mais valorizada. Já a proibição do tratamento de dados pode
ser fatal, tendo em vista que a maioria das atividades empresariais envolvem dados pessoais de
seus clientes e potenciais clientes. Conclusão: A aplicações de tais sanções podem impactar de
maneira significativa nas empresas, tendo em vista que, proíbem o tratamento de dados, desestabilizam as finanças e quebram a confiança e credibilidade dos clientes.
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Palavras-chave: direito à intimidade, dados pessoais, relação de consumo
Introdução: Em consequência dos avanços tecnológicos, as relações consumeristas têm se tornado progressivamente mais impessoais e remotas, sendo cada vez mais comum o estabelecimento de relações através da rede mundial de computadores, a internet. Através das transações
via internet, as empresas conseguem dados dos consumidores e encontram-se diante da responsabilidade do correto uso das informações, que esbarram no direito à intimidade e privacidade.
Diante disso, há a necessidade de proteção dos dados pessoais dos consumidores, objetivo da
nova Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e objeto de estudo do presente trabalho. Objetivo: Identificar como a proteção dos dados, dada pela Lei 13.709/18 (LGPD), se manifesta nas
relações de consumo. Metodologia: Pesquisa bibliográfica no Google Acadêmico e estudo da
Lei 13.709/18. Resultados: A LGPD, em seu art.2º, apresenta os fundamentos da disciplina de
proteção de dados pessoais, dentre os quais está o direito à privacidade e intimidade, resguardados na Constituição Federal. Partindo desta premissa, o diploma legal em análise complementa
prerrogativas já estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor quanto à proteção dos dados,
e disciplina de forma específica e detalhada a forma para a coleta e armazenamento dessas informações, definindo competências reguladoras. Conclusão: A proteção dos dados pessoais se
manifesta na relação de consumo por meio dos mecanismos estabelecidos pela Lei 13.709/18,
que estabelece normas visando tutelar o direito à intimidade e privacidade do consumidor, determinando a competência para a regulação pragmática do tema, sendo da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados, órgãos, entidades administrativas e agências reguladoras vinculadas, a competência de defesa do consumidor.
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E-commerce como estratégia de
vendas em tempos de crise
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Palavras-chave: e-commerce, estratégia, vendas
Introdução: Devido a pandemia do Covid-19, o e-commerce vem ganhando cada vez mais espaço no cotidiano da população brasileira, tendo crescimento exponencial em 2020, conseguindo
atender as necessidades dos clientes sem que os mesmos saiam de casa. Objetivo: Demonstrar
a importância do e-commerce como estratégia de vendas em tempos de crise. Metodologia: Por
meio de pesquisa bibliográfica e gênero textual jornalístico. Resultados: A partir da pandemia do
Covid-19, com o intuito de evitar possíveis aglomerações, as lojas virtuais passaram a ser o meio
mais seguro de se fazer compras, o que tem ocasionado um novo olhar para o e-commerce, se
desvinculando pouco ao pouco da tradicional forma de compras presenciais. Algumas práticas
de vendas online agregaram valor a empresas que utilizaram táticas para se sobressair e alcançarem resultados satisfatórios como, por exemplo, o chat online que permite ao cliente ter suas
dúvidas sanadas antes de finalizar o pedido, notificações por meio de email avisando os produtos
disponíveis, programas de fidelidade, cross-selling e up-selling que são estratégias que oferecem
complementos aos produtos selecionados ou a escolha de um novo produto de qualidade superior.
Conclusão: Diante disso, pode-se dizer que uma empresa que busca um diferencial competitivo
ou agregar valor ao seu negócio, tem o e-commerce como peça fundamental em seu planejamento estratégico. Além de contribuir com a redução de custos, o e-commerce torna a empresa ainda
mais moderna por meio da utilização de tecnologias, o que possibilita acessibilidade aos clientes
que consequentemente têm suas necessidades atendidas, recebendo seus produtos no conforto
de sua casa.
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Ações de responsabilidade social
que a Ambev exerceu durante
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Palavras-chave: responsabilidade social, ambev, covid-19, posicionamento
Introdução: 2020 foi um ano bem atípico para a maioria das empresas em virtude da Pandemia
Covid-19, com isso, as empresas precisaram se adaptar buscando novas formas de gerir seus negócios. Objetivo: Analisar como a empresa AMBEV se posicionou em 2020 diante de um cenário
de crise. Metodologia: Estudo de caso, pesquisa no site da empresa Ambev. Resultados: Realizar gestão em momentos de crise é sempre um desafio, e em 2020, a empresa Ambev demonstrou através de suas ações a resiliência necessária para estes momentos. Desde 2014, a empresa
vinha executando um projeto sustentável visando zerar a poluição plástica de suas embalagens, e
devido ao planejamento realizado ao longo dos anos, mesmo na pandemia entregou 35% do projeto em 2020. Se posicionando diante da Pandemia, criou um comitê composto pelas lideranças
da empresa para conduzir e divulgar informações sobre a covid-19, objetivando cuidar de seus
colaboradores. O posicionamento rápido da Ambev demonstra capacidade de adaptação em seu
Planejamento Estratégico. Buscando ajudar o Brasil, durante a pandemia mudou os processos
produtivos das fábricas para produção de itens como álcool em gel, sabão, além de doações de
pães, leitos para pacientes com covid. Pensando nos bares e restaurantes parceiros, incentivou
o movimento “apoie um restaurante”, no qual o consumidor compraria um voucher de descontos
para usar assim que retornassem às atividades presenciais. Conclusão: Atenta às necessidades
de todos os seus stakeholders, a Ambev tem demonstrado a cada dia ações relacionadas às suas
estratégias de negócio bem como responsabilidade social. A empresa sabe que em momentos de
crise se faz necessário inovar e incentivar as pessoas a serem mais responsáveis contribuindo
assim para a geração de valor de sua marca.
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Palavras-chave: lei geral de proteção de dados, herança digital, direito sucessório
Introdução: Com o passar dos anos houve um avanço da tecnologia que desencadeou a necessidade de alteração do ordenamento jurídico para preservar os direitos das pessoas naturais e
jurídicas. Nesse sentido, novas legislações foram criadas, a exemplo do Marco Civil da Internet
(Lei 12.965/2014), Lei Carolina Dieckmann (Lei12. 737/2012) e a Lei Geral de Proteção de Dados
- LGPD (Lei 13.709/18). No entanto, embora criada, torna-se importante compreender se a LGPD
protege a herança digital, quando não se tem destinação econômica e não se deixa testamento,
tema não tratado pelo Código Civil de 2002. Neste ínterim, a herança digital com destinação econômica já é contemplada pelo Código Civil Brasileiro, sendo direcionada conforme a ordem da
vocação hereditária, conforme a sucessão legítima, disposta no artigo 1829, ou conforme descrito
em testamento. Objetivo: Verificar se a LGPD estabeleceu direitos capazes de proteger a herança
digital sem destinação econômica. Metodologia: Foi efetuada a análise de dados pelo método teórico dedutivo bibliográfico, por busca virtual no período de 08 de maio de 2021 ao dia 25 de maio
de 2021. Resultados: A LGPD foi elaborada com o objetivo de regular as operações de coleta,
tratamento e armazenamento de dados pessoais dentro do território nacional, trazendo a imposição de limites nas relações e gerando como consequência a proteção de dados no âmbito virtual,
conforme dita o artigo 11 em seu, inciso II. Todavia, a Lei não se aplica ao tratamento de dados
pessoais, realizado por pessoa natural para fins particulares e não econômicos. Conclusão: Conclui-se que a LGPD, apesar de recente, não foi capaz de sanar os desdobramentos relacionados
à herança digital de fins não econômicos e o acesso ao conteúdo digital é possível apenas com o
ajuizamento de uma ação ou por testamento.
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Introdução: O direito à privacidade é consagrado na CF/88 como um direito fundamental de todos. A Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD apresenta uma delimitação acerca da preservação
da privacidade e dos tratamentos de dados pessoais, atribuindo aos responsáveis pela custódia
de tais informações, os ônus decorrentes desta guarda. Objetivo: Analisar a LGPD à luz do direito
trabalhista, bem como das penalidades aplicadas em virtude de descumprimentos. Metodologia:
Consiste em uma pesquisa de cunho bibliográfico e documental. Resultados: O acesso a dados
pessoais, pelo empregador, configura-se em verdadeira obrigação legal. Serve como instrumento
à própria operacionalização da relação de trabalho, mas a sua guarda e tratamento passa a estar
adstrita à condições adequadas de uso e guarda, as quais descumpridas, podem violar a privacidade do empregado e ocasionar danos da natureza moral. Conclusão: Sem prejuízo das demais
questões fiscalizatórias a LGPD encaminha outras obrigações, inclusive atinentes ao dever de
indenizar, para aqueles que se descuidem da gestão dos dados inerentes às relações de trabalho,
e que em razão de tais descuidos, violem a privacidade e intimidade das pessoas físicas cujos
dados encontrem-se protegidos pela lei. Pode se concluir que o não tratamento adequado de tais
informações, pelo empregador, quando atue como agente de tratamento de dados, tem o condão
de ferir o direito pessoal do titular desses dados, ficando sujeito às penalidades previstas na lei,
tais como multas simples e diárias, a publicidade das infrações cometidas pelo provedor, bem
como a proibição parcial ou total das atividades exercidas pelo provedor. A Autoridade Nacional de
Proteção de Dados-ANPD, é responsável por acompanhar e aplicar tais sanções descritas na lei.
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Introdução: A globalização veio dotada de novos costumes, mecanismos tecnológicos e sociais
que se alteram cada vez mais rápido. Com isso nosso sistema jurídico não consegue acompanhar essa evolução na mesma proporção, por vezes não conseguindo evitar maiores danos aos
direitos fundamentais. No intuito de atender as demandas da sociedade contemporânea foi criada
a LGPD, instituto que veio para estabelecer regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e
compartilhamento de dados pessoais, posto que tem sido cada vez mais comum exposição e venda dos aludidos dados, o que viola a privacidade e causa danos irreparáveis aos cidadãos. Diante
disso indaga-se sobre a capacidade da LGPD como mecanismo de proteção de garantias constitucionais. Objetivo: Analisar o alcance da LGPD como instrumento (in)eficaz para a proteção de
dados pessoais na contemporaneidade. Metodologia: Estudo de leis, livros e artigos científicos
que versam sobre o assunto. Resultados: Mesmo com a Lei Nº 13.709/2018 em vigor a partir
de 27 de agosto de 2020 se posicionando em defesa dos dados pessoais coibindo abusos e propondo punições àqueles que desrespeitarem os limites impostos, percebe-se que a democracia
tecnológica ainda está longe de ser efetivada, tendo em vista que os usuários nem sempre conseguem ter controle de suas informações e nem sobre o limite de uso delas, fato esse que impede
a democracia e direito de todos a privacidade, honra e vida digna. Conclusão: Percebe-se que a
evolução sociotecnológica traz um rol de benefícios, porém, o lado que se apresenta com maior
poder na relação jurídica, as grandes empresas ficam mais forte e o outro lado ainda mais frágil,
por isso verifica-se a necessidade de regulamentações para a paridade nas relações jurídicas,
salvaguardando garantias constitucionais.
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Introdução: A Lei 13.709 de 2018, também conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados,
traz em seu Artigo 52, as sanções administrativas aplicáveis àqueles que descumprirem as suas
disposições. De advertências e multas simples, até a proibição parcial ou total do exercício de
atividades relacionadas ao tratamento de dados, as sanções previstas objetivam coibir más práticas e ações contrárias à lei tomadas por agentes de tratamento de dados. Além do caráter de
advertência, as sanções também assumem um papel educativo, podendo ser utilizadas como
uma ferramenta para conscientizar os agentes de tratamento sobre a importância da legislação.
Objetivo: Analisar como a aplicação de determinada sanção prevista na lei pode ocasionar a quebra de confiança e credibilidade das empresas no mercado. Metodologia: Foi feita uma análise
qualitativa, com base em procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica e documental
acerca da temática. Resultados: Após a apuração e confirmação de infrações cometidas pelas
empresas no que diz respeito aos dados que mantêm em sua guarda, a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados poderá solicitar a divulgação do ocorrido, objetivando tornar pública a infração,
assim o titular dos dados ficará ciente sobre o vazamento ou uso indevido dos seus dados pessoais. Conclusão: Para os provedores essa modalidade de sanção pode quebrar a confiança e a
credibilidade da empresa no mercado, levando ao cancelamento de planos, perca da visibilidade
ante a concorrência e outros problemas, uma vez que a privacidade é uma questão cada vez mais
valorizada na sociedade atual.
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Introdução: Inovação, qualidade nos produtos e responsabilidade socioambiental fazem da Natura uma empresa de destaque mesmo em tempos de crise. Em concordância, a receita líquida da
empresa em 2020 foi de R$ 36,9 bilhões (12% a mais que 2019). Objetivo: Apresentar as vantagens que as empresas obtêm na contratação de PcD’s, promovendo a inclusão social e obtendo
ganhos com aumento da receita. Metodologia: Estudo de caso, pesquisa descritiva realizada no
site da Natura. Resultados: A Natura, além da preocupação com inovação e excelência em seus
produtos, demonstra cuidado com a inclusão social. A empresa entende que promover a diversidade gera ganhos tangíveis e intangíveis para todos os seus stakeholders. Exemplo disso é a
contratação de pessoas com deficiências (PcD’s) que em 2019 atingia 7,2%, ou seja, 44% a mais
do que cota determinada pela Lei 8.213/91. Para 2020 a meta foi alcançar 8%. Para que esses
profissionais possam desenvolver suas habilidades, a Natura possui desde 2000 um programa
de apadrinhamento para deficientes auditivos, que funciona através de treinamento e aulas em
Libras para os funcionários ouvintes, permitindo-os apadrinhar colegas com deficiência auditiva e
acompanhá-los nas atividades diárias, quebrando as barreiras de comunicação. Segundo pesquisas realizadas em 2017 e 2019, empresas com quadros de funcionários PcD’s têm em média 20%
de aumento nas receitas. Conclusão: Baseado nesses dados, percebe-se que o comportamento
adotado pela Natura pode gerar um diferencial competitivo que tem como base o processo de
contratação e capacitação de seus profissionais. Para a Natura, mais do que ter a oportunidade
de trabalhar com PcD’s, é fundamental garantir que sejam e se sintam realmente integradas no
ambiente de trabalho.
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Responsabilidade civil e o
ressarcimento de danos na LGPD
Thalyssa Karolina Mendes Souto, João Vitor Dias Ferreira, Kauane Helena Resende Silva, Kamila
Soyer Guimarães (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: LGPD, responsabilidade civil, privacidade, liberdade
Introdução: A Lei Geral de Proteção de Dados, nº 13.709/2018 assegura o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, visando proteger os direitos fundamentais da sociedade,
como liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade. Acerca desse assunto que
paira o objeto desse trabalho, que seja levantar questões importantes sobre o ressarcimento de
danos por meio da interpretação das leis brasileiras, em destaque os posicionamentos sobre responsabilidade civil, desde que viole a legislação de proteção de dados. Objetivo: Englobar interpretações dadas ao ressarcimento de danos, com base nos estudos em relação à responsabilidade civil a fim de compreender a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito jurídico.
Metodologia: Foi feita uma análise qualitativa mediante procedimento metodológico de pesquisa
bibliográfica, ao Código do Consumidor, Código Civil e pesquisa a Lei 13.709/2018. Resultados:
Os resultados dessa busca foram analisados, e com isso foi possível identificar uma ampla diversidade de interpretações em relação à Responsabilidade Civil, a respeito do ressarcimento de danos com base no Código Civil e no CDC, de modo a comparar. De acordo com a Lei 13.709/2018
em sua redação, traz uma interpretação de que todas as características da LGPD dizem respeito à
responsabilidade subjetiva do agente ou controlador de dados, isso porque a lei cria uma série de
deveres, que assim como o dano, o nexo de causalidade, o ato ilícito e a culpa também são elementos essenciais para a configuração do dever de indenizar. Conclusão: Conclui-se que, com
base nos resultados obtidos acima, a LGPD tem como objetivo proteger os direitos fundamentais
de liberdade e de privacidade, para que o titular possa defender seus direitos em juízo, para a
prevenção e minimização dos riscos de eventuais ações judiciais.
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ST 34. Assistência Farmacêutica e
Cuidados Farmacêuticos

Proponente: Lauro Cesar da Silva Maduro

Ementa: Essa sessão tem por interesse os assuntos relacionados ao escopo da Assistência Farmacêutica, desde práticas ligadas a logística e gestão, farmácia hospitalar, farmácia clínica, atenção farmacêutica, uso racional de medicamentos e afins.
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Assistência farmacêutica: o
acesso aos medicamentos como
garantia dos direitos humanos
Bárbara Leles Fernandes, Alessandra Ribeiro de Faria Ferreira, John Messias de Oliveira Roque,
Rafael Silva Gama (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: assistência farmacêutica, direitos humanos, acesso aos medicamentos
Introdução: Os componentes de assistência farmacêutica garantem o cumprimento dos parâmetros internacionais de direitos humanos quanto ao dever e a obrigação do estado, em assegurar
medicamentos em todo território brasileiro, sendo eles voltados à atenção baixa, média e alta
complexidade. Objetivo: Deste modo, esse trabalho se propõe a destacar a importância da assistência farmacêutica como garantia dos direitos humanos no que tange ao acesso aos medicamentos. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com abordagem qualitativa pela
análise crítica as publicações pré-existentes, utilizando as bases de dados das páginas oficiais da
saúde, como Secretárias de Saúde, Conselho Federal de Farmácia e Scielo, bem como artigos
especializados na área, a fim de se angariar o máximo de informações a respeito do tema. Resultados: A Assistência Farmacêutica, faz parte da Política Nacional de Medicamentos do Ministério
da Saúde, que foi criada para garantir o acesso a medicamentos de qualidade e eficácia em todas
as esferas da linha de cuidado farmacêutico, sendo parte do direito à saúde, no qual, também é estabelecido no ordenamento jurídico como um direito social. Dessa forma, a assistência farmacêutica pode ser dividida em três componentes: o básico, estratégico e o especializado. Esses componentes definem o medicamento como um insumo essencial à saúde e estabelecem que o seu
fornecimento não deva ser negligenciado. Conclusão: Portanto, torna-se evidente, que o direito
de acesso aos medicamentos é imprescindível para a resolutividade das ações de saúde. Porém,
ainda existem muitos desafios que precisam ser superados, para que os entraves na judicialização
desses medicamentos não seja mais um problema enfrentado pela assistência farmacêutica.
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Direitos Humanos na prática
farmacêutica
Izadora Alves Galvão Campos Dias, Evelin Marcela Lopes do Carmo, Yasmin Danthara Brito Soares, Lauro Cesar da Silva Maduro (Orientador), Pedro Henrique Ferreira Marcal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direitos humanos, direito a saúde, acesso a medicamentos, sistema único de
saúde (sus)
Introdução: De acordo com a ONU, os direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos,
independente de qualquer condição. No universo de atuação do farmacêutico, é direito de todo
cidadão a ter acesso a todos os medicamentos, sem exceção. Entretanto, na prática, observa-se
que muitos indivíduos sofrem com a falta de medicamento e insumos farmacêuticos. De forma que
se faz necessário o estudo para desenvolvimentos de produtos e serviços para esse fim. Objetivo: Compreender os principais problemas relacionados ao acesso a medicamentos como direitos humanos. Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica, pela plataforma PubMed, com
descritores “direitos humanos” “acesso a medicamentos”, nos anos de 2016 a 2021, dos 31 resultados encontrados, 7 correlacionaram com o tema. Resultados: Aproximadamente dois bilhões
de pessoas não têm garantido o acesso a medicamentos essenciais, e tal privação gera inúmeros
transtornos que poderiam ter sido evitados: saúde precária, dor e morte. Melhorar o acesso aos
medicamentos existentes poderia salvar dez milhões de vidas a cada ano, em contexto mundial.
Além das barreiras impostas ao acesso a medicamentos, o caráter muitíssimo desigual continua a
ser a característica mais evidente do setor farmacêutico mundial. Conclusão: Foi possível perceber que mesmo existindo muitos recursos disponíveis ao acesso aos medicamentos, uma parcela
da população enfrenta diversos contratempos que impede esse acesso. Além disso, entende-se
que a integração da equipe multiprofissional, inclusive médicos e farmacêuticos, no SUS, poderá
contribuir na redução das dificuldades relacionados ao acesso aos medicamentos e outros serviços em saúde, pois sabe-se que a saúde é uma garantia de direito oferecida a todos, garantida na
Constituição Brasileira.
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Proposta de criação de aplicativo
para auxiliar no descarte correto
de medicamentos
Marcela Silva Nepomuceno, Victor Hugo Alves Dias Pacelli, Samyla Barbosa dos Anjos, Thalisson
Artur Ribeiro Gomides (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: medicamento, descarte, coleta
Introdução: O estoque domiciliar de medicamentos tem se tornado cada vez mais comum, uma
vez que o fácil acesso e a administração inadequada fazem com que muitos alcancem o prazo de
validade, gerando um aumento de resíduos armazenados em domicílio. Como consequência, o
descarte inadequado desses medicamentos pode levar a impactos ambientais negativos ao atingirem rios e solos. Objetivo: Avaliar o modo de descarte de medicamentos de indivíduos residentes
em cidades do leste de Minas Gerais. Metodologia: Método experimental, através da aplicação
de um questionário semiestruturado, divulgado através do WhatsApp ® e Instagram ®. As informações coletadas foram organizadas em planilhas e os programas Excel® e Google Formulários
®, utilizados para análise e construção de gráficos. Resultados: Dos 103 participantes do estudo,
9,7% (n=10) afirmaram realizar descarte de medicamentos de forma incorreta com frequência e
41,7% (n=43) já realizaram, pelo menos uma vez, o descarte incorreto de medicamentos. Além
disso, 29,1% (n= 30) dos indivíduos não souberam identificar os riscos desse descarte incorreto.
Sobre o estoque domiciliar de medicamentos, 19,4% (n=20) afirmaram que possuem algum medicamento vencido em suas casas e 67,0% (n=69) gostariam de poder contar com uma pessoa para
realizar a coleta desses medicamentos em seu domicílio para um descarte adequado. Conclusão:
Observa-se a necessidade de conscientização e criação de políticas sobre descarte correto de
medicamentos. Além disso, propomos a criação de um aplicativo pelo qual as pessoas que possuírem medicamento vencido poderão solicitar que um agentes da saúde pública se desloquem até
sua residência para realizar a coleta.
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O acesso aos medicamentos
como direito humano
Sarah Eduarda Andrade, Gabriela Eduarda Lopes Siqueira, Caroline Gonçalves Sordine, Lauro
Cesar da Silva Maduro (Orientador), Pedro Henrique Ferreira Marcal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direitos humanos, direito a saúde, acesso a medicamentos, sistema único de
saúde (sus)
Introdução: O direito à saúde integra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do ano de
1948, em seu artigo XXV, determina que o acesso a medicamentos é fundamental na garantia
desse direito, porém tem sido motivo de preocupação, devido à dificuldade no cumprimento desse
quesito. As causas para essa dificuldade são diversas, desde a falta de pessoal qualificado para a
gestão da assistência farmacêutica até limitações financeiras. Objetivo: Conhecer as dificuldades
da população, avaliando sua percepção com relação ao acesso aos medicamentos. Pois apesar
do acesso a médica se concentrar nos deveres atribuídos aos Estados, ele não deixa de apresentar também uma introdução sucinta à responsabilidade dos farmacêuticos. Metodologia: Aplicação de um questionário disponibilizado nas redes sociais através da plataforma do Google Forms,
no qual 30 pessoas foram convidadas a responderem. Resultados: Com as coletas de dados do
público através do questionário realizado na plataforma do Google Forms, as maiores dificuldades
em relação ao tema foram encontrar os medicamentos que necessitam. Dessa forma, pode-se
afirmar que o acesso aos medicamentos ainda é comprometido pela sua indisponibilidade contínua nas unidades de dispensação públicas, como foi amostrada nessa pesquisa. Conclusão:
Conclui-se que o acesso aos medicamentos ainda é um grande desafio, e a integração da equipe
multiprofissional, sobretudo médicos e farmacêuticos, poderá contribuir na redução das dificuldades de acesso, fazendo assim com que o direito à saúde seja cada vez mais universal e pleno.
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Efeitos do tratamento
poliquimioterápico associados
com a alteração da microbiota
intestinal em pacientes com
hanseníase
Tainara Soares dos Santos, Marcos Daniel Silva Pinheiro, Lucia Alves de Oliveira Fraga, Vladmir
Machado Rios, Dirce Ribeiro de Oliveira (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: eventos adversos, poliquimioterapia, hanseníase
Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, causada pelo agente etiológico Mycobacterium leprae. Desde 1982, a Organização Mundial da Saúde preconizou o tratamento com
os medicamentos dapsona, rifampicina e clofazimina. O uso dessa poliquimioterapia (PQT) pode
desencadear diversos efeitos colaterais, uma vez que todos os medicamentos empregados são
antibióticos. Objetivo: Abordar o esquema terapêutico dos pacientes com hanseníase relacionando com efeitos indesejáveis e alterações da microbiota intestinal. Metodologia: Foram analisados prontuários de 207 pacientes atendidos no Centro de Referência em Doenças Endêmicas
e Programas Especiais (CREDEN-PES) entre 2017 a 2021. Resultados: Foram diagnosticados
74 (35,7%) pacientes com hanseníase, de ambos os sexos, com faixa etária de 9 a 88 anos, dos
quais 48 (64,9%) foram classificados como multibacilares (MB) e 26 (35,1%) como paucibacilares
(PB). O esquema terapêutico preconizado foi: dos pacientes MB, 81,3% utilizaram a PQT com
dapsona e clofazimina e 18,7% receberam o tratamento alternativo com ofloxacino ou minoxiclina,
dos pacientes PB, 87% foram tratados com rifampicina e dapsona e 13% com o tratamento alternativo (rifampicina e ofloxacino). Conclusão: O tratamento com antibióticos pode interromper a
circulação êntero-hepática de ácidos biliares devido ao rompimento da integridade da microbiota
intestinal, causando distúrbio no metabolismo de nutrientes com comprometimento do estado nutricional e maior susceptibilidade à co-infecções. Devido à escassez de estudos que descrevem
os efeitos dos fármacos usados no tratamento da hanseníase sobre a microbiota intestinal, mais
estudos são necessários, a fim de auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias de tratamento
da doença. Apoio: PROEX/UFJF-GV
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ST 35. Direitos Humanos e gênero

Proponentes: Diego Jeangregorio Martins Guimaraes, Islane Archanjo Rocha, Felipe Miranda
dos Santos, André Rodrigues Santos
Ementa: O tratamento das questões de gênero, na sociedade contemporânea, ainda não experimentou um nível condizente com as demandas e expectativas sociais. A considerar o protagonismo da expressão Direitos Humanos no período pós-guerra, e toda a carga axiológica que dela
decorre para o fortalecimento e consolidação de uma arquitetura internacional, regional e doméstica de proteção e promoção de direitos, é que se buscará compreender as demandas da comunidade a partir de uma perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar. Assim, pretende-se discutir o
ativismo judicial na efetivação de direitos, o tratamento jurídico dos grupos vulneráveis, a violência
doméstica e familiar contra a mulher, minorias sexuais, questões identitárias e interculturalidade,
as múltiplas formas de assédio que interferem no mercado de trabalho, no livre desenvolvimento
da personalidade, autonomia da mulher em relação aos direitos reprodutivos, dentre outras questões correlatas.
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(Des)igualdade de gênero: uma
análise da pensão alimentícia
entre ex-cônjuges
Alessandra Rodrigues Ortega, Fernanda Teixeira Saches Procopio (Orientador)
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, 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 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.
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Direitos Humanos e Gênero:
uma análise dos homicídios
consumados em Governador
Valadares tendo como evidência o
gênero
Ana Flávia Pio Bolonha, Matheus Felipe Magalhães Silverio, Walace Rubens Ferreira Teofilo, Gustavo Goulart de Souza, Ronald Amaral Junior (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: gênero, Governador Valadares, homicídios, vulnerabilidade
Introdução: Sabe-se que os homicídios perpassam a história brasileira e tornaram-se um estigma
a ser tratado. Acerca desse fato, este resumo pretende abordar a questão de Direitos Humanos
e Gênero referente aos homicídios em Governador Valadares no ano de 2015 a 2020. Objetivo:
Traçar uma comparação numérica dos homicídios de homens e mulheres no referido período,
destacando o gênero das vítimas, além de apontar os fatores que acarretam tal realidade. Metodologia: Pesquisa de campo e de documentos públicos do órgão da Policia Militar de Governador
Valadares (6º Batalhão/ P3 da 8ª RPM) do estado de Minas Gerais, bem como a análise de artigos. Resultados: Os resultados obtidos foram que no espaço entre 2015 a 2020, 596 pessoas
perderam a vida através do crime de homicídio. Dentro desse intervalo, 553 homens foram vítimas
de assassinato, com um total de 92,1 mortes por ano. Já as mulheres, 43 foram vítimas, sendo
7,1 mortes por ano e menos de 10% do total. Conclusão: Ao analisar os dados presentes nesse
resumo, faz-se necessário avaliar as possíveis causas que acarretam o número expressivo de
mortes do gênero masculino. Sabe-se que a vitimização masculina ocorre em cenários distintos
comparando-se com o feminino: enquanto a vulnerabilidade de mulheres geralmente ocorre dentro de casa, dos homens se deve ao fato do maior envolvimento destes em atividades criminosas
com risco maior de letalidade, além da predominância de jovens do sexo masculino de cor negra
e parda, com baixa qualificação profissional e de famílias de baixa renda. Dessa maneira, a aplicação de políticas públicas eficazes faz-se indubitavelmente necessária para controlar os homicídios na cidade, bem como a disparidade existente entre o número de mortos quando se leva em
consideração o gênero.
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Os impactos da covid-19 para a
mulher no contexto familiar
Bruna Cristina dos Reis Leite, Ludmila Garcia Muller, Emanuel Ferreira Lopes, Fernanda Teixeira
Saches Procopio (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: covid-19, contexto familiar, mulher
Introdução: A pandemia da Covid-19 iniciada na China no final do ano de 2019 e que chegou ao
Brasil em 2020, impactou diretamente a população brasileira. Ações de confinamento, restrição
de circulação e aglomeração em ambientes públicos e privados, causaram problemas em várias
esferas da sociedade, inclusive no contexto familiar, que será o principal elemento de estudo do
nosso trabalho. Objetivo: Identificar os impactos da Covid-19 para a mulher no contexto familiar.
Metodologia: Foi feita uma pesquisa qualitativa com dados primários e secundários obtidos na
imprensa virtual e pesquisas de campo durante o período de 14 de abril de 2021 até 20 de maio
de 2021. Tais resultados foram listados por um critério inicial de apresentação ou não dos conflitos.
Resultados: Levantamento do Colégio Notarial do Brasil – Seção Minas Gerais (CNB/MG), apontam queda do número de divórcios em 2020 em relação ao ano de 2012. Em estudos, mulheres
relataram danos psicológicos ligados à sobrecarga com os filhos, juntamente com o medo de contraírem o vírus e transmiti-lo. Pesquisas feitas por enquetes, cerca de 45% das mulheres casadas
que residem em Governador Valadares conhecem alguém que se divorciaram no período presente
da pandemia na cidade. Analises feitas também com policiais da cidade apontaram um aumento
significativo de ocorrências por algum tipo de violência doméstica contra a mulher. Conclusão: A
cidade de Governador Valadares ainda apresenta sinais tênues dos impactos familiares causados
pela COVID-19. A sobrecarga do trabalho remoto, do cuidado dos filhos, dos trabalhos domésticos
e do aumento da violência domestica impactaram psicologicamente a vida das mulheres. Esses
dados ainda não podem ser calculados com a total precisão, pois ainda estamos lidando com a
situação.
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A Lei Maria da Penha e a violência
contra a mulher
Calebe Marcos Gonçalves, Romana Messias Lopes de Souza, Ana Suely Gomes Coelho, Henrique Rodrigues dos Santos, Ronald Amaral Junior (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: lei, violência, denúncia, conflito social, solução.
Introdução: Grande instrumento de combate à violência doméstica e familiar, garantindo punição
com maior rigor dos agressores e criando mecanismos para prevenir a violência e proteger a mulher agredida, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340), sancionada em 7 de agosto de 2006, é considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das três mais avançadas do mundo
nessa questão. O objeto do nosso trabalho é aplicabilidade da lei em nosso município. Objetivo:
Identificar os tipos de violência mais recorrentes, quem são os autores e maneiras de resolver
esse problema no aspecto regional. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa qualitativa de dados obtidos por meio de publicados em sites oficiais do estado sobre a Risp de Governador Valadares do período de janeiro de 2019 a maio de 2020. Resultados: Observou-se a predominância
de incidentes envolvendo violência física, especialmente agressão e lesão corporal. A violência
psicológica ocorre principalmente na forma de ameaças. Já os registros de feminicídio e crimes
sexuais são baixos. Em destaque e recorrência maiores, que as violências ocorrem dentro de casa
pelos companheiros ou ex-companheiros. E também, alguns dados mundiais evidenciam que 38%
dos feminicídios são cometidos por parceiros íntimos das vítimas. Conclusão: Percebeu-se que
se trata de problema de saúde pública, a violência contra mulher é definida como atos que possam
resultar em danos físicos, sexuais ou psicológicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde,
cerca de uma em cada três mulheres no mundo já sofreram violência em algum momento da vida,
em especial física, sexual ou ambas. As divergências e falta de amparo e proteção contribuem
para a persistente situação. A solução é que na prática as vítimas se sintam e sejam protegidas,
visando o resguardo do bem jurídico mais valioso a vida.
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Herança digital: O vínculo
interdisciplinar entre a LGPD e
direito sucessório, no que tange
aos dados economicamente
valoráveis nas plataformas
digitais e seu caráter enquanto
patrimônio transmissível
Daniel da Silva Magalhães, Clara Raiza Leal Souza, Hugo Cordeiro Braga, Vitor Augusto Carvalho
Silva, Gustavo Soares Lomeu (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: lei geral de proteção de dados, herança digital, direito sucessório
Introdução: Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados surgiram diversos questionamentos concernentes à sua aplicabilidade em relação as demais áreas do Direito brasileiro. Nesse
sentido, considerando o valor econômico das informações digitais, como livros, músicas e propagandas que integram as contas virtuais, destaca-se o vínculo entre essa inovação jurídica e
o direito sucessório, abrangendo o caráter econômico e transmissível dos dados fornecidos nas
plataformas digitais. De acordo com o Código Civil, a herança consiste na universalidade de bens
do falecido com valor econômico no momento da abertura da sucessão, de modo que não exista
taxatividade apta a impedir que os bens intangíveis também venham a compor o acervo patrimonial. Objetivo: Vincular os preceitos da LGPD com o direito sucessório, no tocante à Herança
digital, com ênfase nos dados economicamente valoráveis, enquanto patrimônio transmissível.
Metodologia: Utilizou-se o método qualitativo, amparado pelo CC e a LGPD. Resultados: A herança digital é o conteúdo incorpóreo e intangível de titularidade do falecido, composto pelos bens
digitais com ou sem valoração econômica. A LGPD se fundamenta em diversos princípios, como o
respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, à inviolabilidade da intimidade, da honra,
da imagem, entre outros. Com isso, tem-se que a violação das informações privadas do de cujus
fere o Direito pátrio, todavia, esse entendimento não se estende aos bens economicamente valoráveis, passíveis de serem transmitidos aos herdeiros e integrarem o todo unitário que compõe a
herança. Conclusão: Constatou-se a necessidade de regulamentação de normas que conceituem
a adoção de um procedimento formal em relação aos bens digitais com valor econômico, sob o
escopo de fornecer segurança jurídica e garantir os direitos inerentes à sucessão.
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Consequências psicológicas da
violência doméstica em tempos
de pandemia Covid-19
Daniel Gonçalves, Gilda de Melo Marques, Amanda Souza Silva, Eduarda Helen Peres Temponi,
Adriana Mara Pimentel Maia Portugal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: violência doméstica, mulheres, pandemia, consequências psicológicas
Introdução: Desde início do ano de 2020, a pandemia covid-19 impactou mundialmente a humanidade. Declarada como surto pela Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) no dia 30 de
janeiro de 2020 e como pandemia em 11 de março. Sob a orientação dos protocolos de segurança
de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS), o governo brasileiro adotou o isolamento
social como medida para conter o avanço da doença. A OPAS/OMS, entretanto, sinalizou que
o isolamento social poderia exacerbar os riscos da violência contra as mulheres. No Brasil, a
Lei nº 11.340/2006 art. 7º trata das formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres.
Objetivo: investigar os dados sobre a violência doméstica durante a pandemia e as possíveis
consequências psicológicas. Metodologia: Pesquisa documental sobre a violência doméstica e
familiar contra as mulheres nos sites da: OPAS/OMS, Anuário Brasileiro de Segurança Pública do
Brasil, 2º semestre de 2020 e site da Polícia Civil Estado de Minas Gerais, dados do Município de
Governador Valadares. Resultados: Os documentos demonstraram que as medidas restritivas
de segurança provocaram a diminuição das denúncias pelas mulheres. O possível silenciamento
pode ocasionar danos psicológicos dentre os quais a depressão, ansiedade, síndrome do pânico,
estresse pós-traumático, comportamentos autodestrutivos como o abuso de álcool e outras drogas
ou até tentativas de suicídio. Conclusão: os protocolos de segurança sanitária dificultam a realização das denúncias alusivas a violência doméstica, os modelos de incentivos às denúncias adotados pelo Brasil, através do uso de tecnologias, não atingiram principalmente o segmento mais
vulnerável da sociedade - mulheres pobres e negras, o que poderá impactar na saúde e bem-estar
psicológico ao longo da vida.
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As dificuldades que as pessoas
transgênero enfrentam frente ao
mercado de trabalho
Deigiely Luiza de Freitas, Samaylla Julio de Andrade, Letícia dos Santos Silva, Islane Archanjo
Rocha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: transgênero, dificuldades, mercado de trabalho, preconceito, Governador Valadares
Introdução: Ao olhar para o mercado de trabalho, ainda há muito a ser feito para que a comunidade LGBTQIA+ conquiste um lugar de igualdade em relação aos demais. Apesar dos avanços
nos últimos anos, ainda são perceptíveis inúmeras barreiras para ascensão profissional dessas
pessoas, especialmente para os transexuais. Objetivo: Verificar os desafios e oportunidades de
empregabilidade para transgêneros em Governador Valadares. Metodologia: A metodologia utilizada foi a da pesquisa qualitativa mediante a procedimento de pesquisa bibliográfica. Resultados: Transgênero é toda uma classe de pessoas que nasceu com um determinado sexo biológico
e não se identificam com o mesmo. A população trans continua enfrentando dificuldade tanto na
admissão, quanto na permanência de emprego. Destaca-se alguns fatores que causam essa dificuldade ao acesso ao mercado, quais sejam, a baixa escolaridade, o nome social e o corpo. De
acordo com dados do instituto Center for Talent Inovation, cerca de 61% da comunidade LGBTQIA+ precisa esconder sua identidade de gênero e até mesmo a sexualidade, e apesar do nome
social, muitas empresas aderem o nome de registro, desrespeitando assim os funcionários transgêneros. Conclusão: É imprescindível que as empresas trabalhem para ampliar a igualdade entre
seus funcionários, oferecendo oportunidades para que possa tornar o ambiente mais inclusivo. O
respeito é necessário como para qualquer outro funcionário, portanto, é indispensável criar um
ambiente onde as pessoas trans se sintam seguras e respeitadas. Não ter apenas o movimento
da diversidade, mas também o da inclusão.
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A Lei Maria da Penha (Lei
11.340/2006) e suas repercussões
sociais
Denise Rodrigues Alves, Milena Christina Martins Vidal, Laryssa de Almeida Silva
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: gênero, violência, lei maria da penha
Introdução: A Lei Maria da Penha busca promover a igualdade material, isto é, reduzir as desigualdades de fato entre homens e mulheres através de políticas públicas. Objetivo: Identificar
como se desdobram os três eixos principais da Lei 11.340/2006: prevenção, proteção e punição.
Metodologia: Revisão bibliográfica, com estudo aprofundado do texto legal. Resultados: Os requisitos para o crime se enquadrar na Lei Maria da Penha são: violência contra mulher, ser baseada no gênero e praticada no âmbito doméstico ou familiar ou em uma relação íntima de afeto. As
medidas protetivas devem ser necessárias, adequadas e proporcionais, além de subsistir enquanto durar a situação motivadora da decretação. As medidas que obrigam o agressor são: suspensão
da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, afastamento do
lar ou local de convivência com a ofendida, proibição de determinadas condutas (dentre as quais:
aproximação com a ofendida), prestação de alimentos provisionais ou provisórios, e até prisão,
que é a punição mais severa. A lei trouxe, também, a disposição sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência
cível e criminal. Outro aspecto importante da lei é que uma das diretrizes preventivas está na
promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. Conclusão: A violência
contra a mulher é passível de prevenção e necessita ser enfrentada. A superação desse problema
implica a eliminação das condições desiguais da mulher na sociedade. Todavia, até que esse ideal
seja alcançado, as políticas públicas têm papel fundamental na conscientização da sociedade. A
lei Maria da Penha trouxe reforços importantes nessa luta
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A dificuldade dos transgêneros no
mercado de trabalho
Elaine Halina da Costa Bezerra Serejo, Uthant Vieira de Andrade, Patricia de Paula Amâncio Pachêco, Lucas Balbino Aguiar, André Rodrigues Santos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: transgêneros, trabalho, igualdade
Introdução: O direito ao trabalho está inserido no rol das garantias fundamentais da Constituição
Federal de 1988. Uma das suas finalidades é promover a igualdade, a justiça social e a dignidade
da pessoa humana. É preciso compreender os desafios e dificuldades dos transgêneros no mercado de trabalho brasileiro. Tendo em vista que estão sempre às margens das relações de trabalho,
cuja inclusão ao meio social, econômico e a efetiva proteção igualitária e digna são inviabilizadas. Objetivo: Analisar à proteção ao direito do trabalho dos transgêneros à luz da Constituição
Federal de 1988 e demais normas do ordenamento jurídico. Metodologia: A metodologia usada
foi a pesquisa doutrinária, artigos científicos e legislações vigentes. Resultados: A Constituição
Federal visa promover o bem de todos indiscriminadamente. Contudo, não encontramos lei especifica de proteção aos transgêneros, ficando vulneráveis ao juízo de valor, a discriminação, a
segregação, ao direito oprimido, sendo remetidos à empregos precários, abusivas e iníquos como
alternativa de sobrevivência. Atualmente, a opressão numa sociedade multicultural e pluralista é
intolerável. É necessário que aja uma transformação na forma de pensar para que se concretize
as finalidades do direito, ou seja, a constituição de uma sociedade homogênea que assegura a liberdade das pessoas serem como são e terem a oportunidade de inclusão no mercado de trabalho
formal. Conclusão: A Constituição Federal ao assegurar o trabalho como direito social, o faz para
todos, devendo a sociedade e o Estado buscarem inovações na ordem jurídica e políticas públicas
congruentes para uma justiça social de inclusão e concreta proteção dos trangêneros no mercado
de trabalho formal. É indispensável que as empresas sejam compelidas a efetivar o direito social
do trabalho destes de forma digna e igualitária.
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Violência obstétrica: até quando?
Esther Pifano Boechat
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: violência no parto, saúde da mulher, parto humanizado
Introdução: O parto é um momento ímpar, uma vez que a mulher se prepara física e psicologicamente, necessitando assim, de um apoio multiprofissional, humanizado e centrado em sua saúde
física, psicológica e sexual. Ademais, pode-se destacar que tal ocasião demanda uma garantia
efetiva dos direitos que são de extrema importância e indispensabilidade, tais como: direitos humanos, à saúde e a de proteção à maternidade. Caso esses não sejam cumpridos e a mulher
não acesse um cuidado obstétrico profissional respaldado em atenção, esclarecimento e cuidado,
classifica-se como violência obstétrica: todo ato praticado por membro da equipe de saúde, do
hospital ou por terceiros, em desacordo com as normas regulamentadoras ou que ofenda verbal
ou fisicamente as mulheres gestantes, parturientes e puérpera. Objetivo: Apresentar o conceito
de violência obstétrica e os malefícios que esse ato pode ocasionar na vida da mulher. Compreender a importância e a necessidade de um tratamento humanizado no atendimento pré e pós parto.
Metodologia: Revisão bibliográfica com busca realizada nas plataformas Biblioteca Virtual em
Saúde, Scielo, Agência Nacional de Saúde Suplementar e Organização Mundial de Saúde, sendo
selecionados artigos publicados entre os anos de 2011 a 2019. Resultados: Com o advento da
tecnologia e os avanços da medicina, o parto se tornou um procedimento cirúrgico com uso excessivo de medicamentos e aparatos tecnológicos, deixando a raiz histórica do parto vaginal como
segunda opção. Ainda, o papel do médico e do ambiente hospitalar durante o momento do parto
deveria consistir no mínimo de intervenções possíveis, permitindo o pleno protagonismo da mulher
no momento de parir. Conclusão: A violência obstétrica é uma realidade que tange a população
brasileira, a qual pode ocasionar traumas físicos e psicológicos no pré e pós parto.
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Mulheres atuando em profissões
anteriormente ocupadas apenas
por homens
Geovanna Duarte Rodrigues
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: conflitos sociais, machismo, gênero, profissões, patriarcado
Introdução: O ingresso em áreas tradicionalmente ocupadas pelos homens, onde as mulheres
estão casa vez mais atuando, faz com que elas tenham que lidar com várias dificuldades cotidianas, inclusive o machismo. Em Governador Valadares/MG mulheres que cursam e/ou ocupam
esses cargos estão lutando cada vez mais para combater o patriarcado. Objetivo: Identificar mulheres que ocupam cargos que antes eram denominados apenas para os homens e constatar a
árdua discriminação em atividades extracurriculares. Metodologia: Foi feita uma pesquisa científica de análise qualitativa de dados obtidos através de questionários respondidos por mulheres que
atuam nessas áreas, predominantemente ocupadas pelo sexo masculino. Depois da obtenção dos
dados, os resultados foram relacionados e separados por área de atuação e grau de dificuldade.
Resultados: Os resultados dessa pesquisa foram examinados e enumerados, buscando saber
a existência do machismo estrutural. Observando os seguintes critérios: 1) a área de atuação, 2)
misoginia, 3) mulheres estereotipadas. Destarte, foi possível observar a existência de inúmeras
semelhanças nos relatos adquiridos na pesquisa, no qual 79,1% das mulheres que participaram
da pesquisa já sofreram e/ou presenciaram algum tipo de preconceito, seja ele verbal, físico ou
psicológico. Conclusão: As mulheres vêm mostrando diariamente que são capazes e aptas para
ocupar qualquer profissão no mercado de trabalho, no entanto, são constantemente questionadas
acerca de suas habilidades profissionais, apenas pelo fato de ser MULHER, mas, estão revolucionando e evoluído, despertando outras mulheres a realizarem seus sonhos e suas vontades.
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Assédio sexual feminino nas
relações de trabalho: as
dificuldades da produção de
provas para comprovação desse
ato ilícito
Hayonara da Silva Souza, Jakeelane Conceição Nobre
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Palavras-chave: assédio sexual, constrangimento, crime, produção de provas, mulher
Introdução: O presente estudo trata das dificuldades que a mulher encontra para comprovar judicialmente o assédio sexual sofrido no ambiente de trabalho. Para ser caracterizado, o assédio
deve ter conotação sexual, precisa ocorrer de forma reiterada e atingir a integridade física e psicológica da vítima. A Convenção de Belém do Pará classifica o assédio sexual no trabalho como uma
das formas de violência contra a mulher. Objetivo: Objetiva-se nesse texto discutir as dificuldades
enfrentadas pela mulher para constituir material probatório nas ações de assédio sexual. Metodologia: Como procedimento metodológico utilizou-se pesquisa bibliográfica com a finalidade de
proporcionar informações melhores e mais precisas sobre o tema. Resultados: Observa-se que
embora os tempos sejam modernos, a herança cultural do patriarcado encontra-se presente na
sociedade, sobretudo no ambiente de trabalho, já que os superiores hierárquicos ou ascendentes,
veem a mulher como ser inferior e mero objeto de prazer. Essa cultura se torna responsável por
corroborar as práticas de assédio sexual. Além disso, quando a vítima tem a atitude de denunciar
e propor ação judicial contra o assediador, ela tem dificuldade para comprovar o assédio sexual,
sobretudo pelo fato de as investidas com conotação sexual geralmente acontecerem de forma
silenciosa, sem testemunhas, em ambientes isolados. Conclusão: Conclui-se que o assédio moral se trata de violência de gênero e se caracteriza pela intimidação sexual que o homem exerce
sobre a mulher. Embora tal ato ilegal seja tipificado como crime, as mulheres têm dificuldades em
constituir provas materiais para conseguir a condenação do assediador e a reparação pelos danos
sofridos, pois na maioria das vezes esse crime é praticado às escondidas, sem testemunhas ou
documentos probatórios.
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A mulher como protagonista na
propositura da ação de divórcio
à luz da emenda Constitucional
66/2010
Isabella Almeida Dias Gomes, Taynara Rodrigues Batista, Gabriela Matos Iglesias, Victória Cristina Vieira, Vanessa Armond Campanha (Orientador)
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Introdução: Com o advento da Emenda Constitucional 66/2010, o divórcio passou a ser um direito
potestativo, podendo ser exercido por qualquer dos cônjuges que não queira permanecer unido ao
outro, independente do tempo de casados. O presente trabalho pretende demonstrar, entre casais
heterossexuais, qual dos cônjuges tem apresentado maior iniciativa em procurar o Poder Judiciário para dissolver o vínculo matrimonial, através do divórcio, seja ele litigioso ou consensual. Objetivo: Identificar, entre casais heterossexuais, qual dos gêneros tem tomado iniciativa em romper o
vínculo matrimonial, através do divórcio litigioso ou consensual. Metodologia: Foi realizada uma
pesquisa quantitativa no banco de dados do Escritório de Assistência Judiciária – EAJ – UNIVALE,
em todas as ações de divórcio patrocinadas pelo setor, nos anos de 2017 a 2021. Resultados:
Os resultados dessa pesquisa foram obtidos com base nas informações acerca do número de
ações de divórcio propostas pelo EAJ por iniciativa das mulheres ou dos homens. Aferiu-se que
a quantidade de mulheres a iniciar o processo de dissolução do vínculo conjugal, pelo divórcio,
é superior à de homens, independentemente se o rompimento do matrimônio se dará de forma
litigiosa ou consensual. Conclusão: Em decorrência da promulgação de EC 66/2010, houve uma
desburocratização do divórcio, podendo os cônjuges que queiram dissolver o vínculo matrimonial,
fazer isso a qualquer modo e tempo, independente de prévia separação. Na pesquisa, conclui-se
que, entre casais heterossexuais, a maior iniciativa na propositura da ação de divórcio se dá por
meio das mulheres, seja na sua modalidade litigiosa ou na consensual.
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A necessidade de criação de
entidade independente para
a regulamentar e fiscalizar a
proteção de dados
Jennifer Beatriz Cordeiro Barbosa, Jose Mateus Luiz Braz, Marlon Vinícius Fernandes Ribeiro,
Fabiano Batista Correa (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: dados, proteção, autoridade, segurança, órgão público
Introdução: Introdução: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) se trata de uma lei nacional
aprovada em 2018, com o objetivo de ordenar o tratamento de dados pessoais e de proteger os
direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento. Ela oferece a todos no
território brasileiro mais segurança quanto o uso de seus dados, impedindo, assim, a utilização
inadequada desses dados. Tem como órgão responsável pela regulação e fiscalização a ANPD
(Autoridade Nacional de Proteção Dados) de acordo com o Art. 55 desta Lei, que em sua redação
original era uma agência reguladora independente. Objetivo: Objetivo: Identificar o órgão público
responsável pela fiscalização em âmbito nacional da LGPD e observar como ocorreu sua criação.
Metodologia: Metodologia: Pesquisa bibliográfica a partir de doutrina, artigos e da legislação
aplicável à criação de órgão público ou entidade administrativa para a fiscalização da proteção de
dados. Resultados: Resultado: Observamos que com a mudança da Medida Provisória 869/2018,
a ABNT teve uma alteração significativa, deixando de ser uma agência e se tornado um órgão público sem autonomia e subordinado a presidência da república, principalmente em seu aspecto financeiro, uma vez que a lei ressalta sua criação sem aumento de gastos. Conclusão: Conclusão:
Concluiu-se, que para fiscalizar e regular a aplicação da LGPD de forma mais eficiente, deveria ter
sido criado uma agência reguladora assim como constava inicialmente no projeto de criação da
ANPD, uma autoridade com independência e autonomia necessária para regulação da lei de forma adequada. Criar um órgão público subordinado a presidência gera insegurança quanto a sua
atuação do e dúvidas quanto sua imparcialidade vez que será sempre subordinado ao programa
de governo da autoridade que estiver momentaneamente na presidência.
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Violência obstétrica: uma
perspectiva à luz dos Direitos
Humanos e Gênero
Johnnatan Emmanuel Felix Silva, Igor Carvalho da Costa, Rodrigo Gomes Teixeira Filho, Simonique Gomes da Silva, Islane Archanjo Rocha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
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Introdução: A violência obstétrica é uma modalidade de violência de gênero que precisa ser
enfrentada e cujo debate a seu respeito vem ganhando grande destaque. Objetivo: Identificar
quais as ações tomadas para o combate da Violência Obstétrica em Governador Valadares/MG.
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, baseada em artigos científicos extraídos
da base de dados Scielo e Google Acadêmico. Resultados: Cite-se como notáveis exemplos
concretos de ações para o combate à violência obstétrica a Lei Municipal nº 6.829/17, que dispõe
sobre a permissão da presença de doula durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
em acompanhamento à parturiente, sem o prejuízo da presença do acompanhante familiar, nas
maternidades e hospitais das redes pública e privada, bem como a Lei nº 23.175/18, que visa garantir o atendimento humanizado às gestantes e prevenir a violência, listando inclusive de forma
taxativa diversas condutas delituosas. Apesar da iniciativa do legislativo municipal e estadual em
tratar da matéria, foram encontrados dados secundários de 2020, em que um número de 35 usuárias do SUS se encontravam hospitalizadas no puerpério da maternidade do Hospital Municipal,
18 sequer ouviram falar em violência obstétrica, e as outras 17, embora estivessem familiarizadas
com o termo, não sabiam defini-lo ou conceituá-lo. Conclusão: Apesar da notável legislação que
discorre sobre tal matéria, é necessário ampliar a divulgação de informações a respeito dos devidos cuidados que devem ser dispensados às gestantes e puérperas no setor de saúde, bem como
dos direitos que lhes devem ser garantidos ao decorrer do acompanhamento. Apenas atingindo
esses objetivos será possível combater de maneira devida a violência obstétrica.
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A iniciativa para o enfrentamento
a violência doméstica no Brasil
surgidas na pandemia
Jonatas Silva Carvalho, Felipe Miranda dos Santos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: violência doméstica, mulheres, pandemia, limitações
Introdução: A violência doméstica, é um problema social que se faz muito presente na estrutura familiar brasileira. Atualmente, no período pandêmico, apesar da expectativa no aumento de
denúncias, a alta da violência doméstica acaba por escapar das estatísticas dos órgãos de segurança pública. A razão é que, a presença constante do agressor no mesmo espaço, provocando
maiores limitações no acesso de mulheres as formas de denúncia. É acerca desse fato que surge
o objeto do nosso trabalho. Objetivo: Analisar o aumento da violência doméstica potencializada
pelo fator do isolamento social e as alternativas para a denúncia de agressores de forma sigilosa.
Metodologia: Foi feita uma análise qualitativa de dados obtidos com a busca de matérias publicadas nas imprensas no período de 01/03/2020 até 01/05/2021. Resultados: De acordo com a
Polícia Civil de Minas Gerais, o fator pandêmico ocasionou na dificultação de denúncias de violência doméstica, com isso estão surgindo várias iniciativas de canais silenciosos de denúncias.
O Conselho Nacional de Justiça lançou em junho a ‘’Campanha Sinal Vermelho’’’, que consiste
no desenho da letra X nas mãos da vítima e mostrar a funcionários de estabelecimentos para que
acionem a polícia. Empresas também têm dado apoio as campanhas na internet de denúncias
sigilosas, a exemplo do Magazine Luiza, que desenvolveu uma publicação no Instagram que atrai
a mulher com produtos de beleza, direcionando a vítima a usar o botão de denúncia. Conclusão:
Portanto, um desenho na palma da mão, um botão de ajuda em aplicativos de lojas e um vídeo
falso de maquiagem que, na prática, orienta a fazer denúncias, são de extrema importância para
ajudar a mulher a alcançar socorro em caso de violência doméstica em tempos de pandemia.
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O valor probatório da palavra da
vítima nos crimes de gênero.
Kleyton Pereira de Lima, Ana Letícia Alves Dias, Milton Ramos de Oliveira, Laiara Gabriela Moreira
Pinho, Felipe Miranda dos Santos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: palavra da vítima, presunção de inocência, prova
Introdução: A palavra da vítima – a partir de depoimento prestado durante a persecução penal
– pela prática de crime contra a dignidade sexual, em especial aqueles cometidos com emprego
de violência, tem sido considerado por doutrina, jurisprudência, e até mesmo pela própria vítima,
o único meio de prova possível e necessário para o esclarecimento dos fatos. Mas para o Estado-acusação e para o Estado-juiz far-se-á necessário não somente esse depoimento, mas a
observância de outros fatores. É acerca dessas dúvidas que paira o objeto do presente trabalho.
Objetivo: Analisar a relevância probatória da palavra da vítima nos crimes sexuais. Metodologia:
Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva por intermédio de análises documentais de artigos científicos, estudo de leis e jurisprudência, obtidos por meio de sites governamentais no período de 15
de março de 2021 até 14 de maio de 2021. Resultados: Os resultados dessa pesquisa foram analisados, e podendo perceber a existência dominante de doutrinas e jurisprudências, sendo comum
o entendimento de Magistrados e Tribunais, que a palavra da vítima se tratando de crimes sexuais,
não apresentando desvios de personalidade, é um alicerce à conclusão sobre a materialidade e a
autoria, visto que na maioria dos casos, os crimes são cometidos em lugares ermos, com ausência
de testemunhas e em sua maioria não deixando vestígios. Conclusão: Conclui-se que a palavra
da vítima em crimes sexuais é de suma importância, ganhando relevante valor probatório, mas
sempre levando em conta a capacidade psicológica da vítima para o acolhimento do depoimento,
e análises de outras provas, resguardando o princípio da presunção de inocência, para que não
haja injustiças e comprometa o devido processo legal.
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O abismo salarial entre gêneros
ante o panorama da cidade de
Governador Valadares
Letícia Ferreira de Assis, Carolina Jorge Ferreira Macedo, Wederson Batista de Oliveira, Islane
Archanjo Rocha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: desigualdade, gênero, salário, renda, Governador Valadares
Introdução: Sob a perspectiva do território nacional, as mulheres ainda recebem menos do que os
homens, inclusive exercendo a mesma função. É sobre esse abismo salarial entre gêneros que se
estabelece o objeto deste trabalho, partindo de um campo de pesquisa limitado, ante o panorama
da cidade de Governador Valadares. Objetivo: Identificar se em Governador Valadares existem
desigualdades entre gêneros no mercado de trabalho, no que se refere a remuneração. Metodologia: Para realização do trabalho foram analisados dados secundários sobre mercado de trabalho
local, disponibilizados pelo IBGE e pelo Dataviva. Também foi feita uma pesquisa bibliográfica,
leitura de artigos científicos disponíveis na plataforma Google acadêmico, bem como o estudo de
textos legais relacionados ao assunto. Resultados: Os resultados dessa pesquisa apresentaram
uma disparidade na média salarial de homens e mulheres. As discrepâncias entre os gêneros não
se concentraram apenas nessa área, a análise sobre o rendimento nominal mensal expôs que
quanto maior o rendimento nominal mensal, maior a diferença entre homens e mulheres recebendo. Percebe-se, que as mulheres ocupam a maioria dos ofícios de menor remuneração, e quando
conquistam cargos elevados, como gerência, diretoria e presidência, recebem menos. Conclusão: A partir da pesquisa, ficou constatado a existência de uma disparidade salarial entre gêneros
em Governador Valadares. As desigualdades entre gêneros acentuaram-se com a ascensão do
capitalismo industrial, contudo a aceitação e conformidade com esta situação não é mais compatível com os parâmetros da Constituição Federal vigente. Admitir discriminação em razão do sexo é
impossibilitar o alcance e plena realização dos ideais de Direitos Humanos, bem como caracteriza
uma violação a estes.
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Pensão alimentícia e suas
ramificações dentro de
Governador Valadares
Ludmila Lemes de Paula, Lailla Karollynne Batista Santana, Maria Clara do Carmo Faria, Paloma
Eduarda Alves dos Santos, Vanessa Armond Campanha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pensão alimentícia, acordos, execução, contestações e exonerações
Introdução: Pensão alimentícia é um dos assuntos mais comentados atualmente pela população
do município de Governador Valadares. A partir dessa realidade tão vivida, que dissertará o objeto
do nosso trabalho, quais sejam, os litígios envolvidos por cada pedido dessa ação. Objetivo: Identificar quantos pais vão a justiça, fazem contestação e exoneração e quantos voltam para executar
o acordo. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa científica quantitativa de dados, colhidos no
Escritório de Assistência Jurídica (EAJ) da Universidade do Vale do Rio Doce de Governador Valadares – MG, no período de janeiro de 2016 até dezembro de 2020. Após isso, os dados foram
listados e separados com base na sua natureza. Resultados: A pesquisa foi dividida em dez categorias, sendo elas: alimentos (pedidos), alimentos gravídicos, divórcio com alimentos, revisão
de alimentos e regulamentação de visitas com alimentos, alimentos (defesa), alimentos (exoneração), guarda com alimentos e revisional, alimentos (contestação) e execução/cumprimento de
sentenças. Percebeu-se que nos anos de 2017 a 2019, houve uma baixa de acordos. Em 2018,
houve um aumento de contestações e exonerações. Houve uma estabilização de execuções/
cumprimento de sentenças nos anos de 2018 e 2019. Conclusão: A pensão alimentícia possui
ramificações que podem ser abordadas por diversos temas, entretanto frisamos a quantidade
de pais que fazem acordos, contestações, exonerações e quantos representantes voltam para
executar o seu cumprimento, logo, em Governador Valadares – MG, a fase 1 é mais propensa a
acontecer, considerando que os cidadãos preferem fazer acordos, dentre elas, 68% voltam para
exigir o cumprimento.
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Dificuldade ao acesso dos direitos
sociais por pessoas transexuais
Ludmilla Robert de Paula, Amanda Souza Soares, Brayla Delazeri, Felipe Miranda dos Santos
(Orientador)
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Introdução: O acesso aos direitos sociais, como a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, são assegurados pela Constituição Federal de 1988
a todos os cidadãos brasileiros, no entanto, em uma sociedade onde o preconceito e a intolerância são fatores enraizados, a dificuldade ao acesso e a concretização da garantia desses direitos
às pessoas transexuais é uma realidade. O acesso à saúde, em específico, é incontestavelmente
um direito básico e que deve ser inerente ao ser humano. Sendo assim, a promoção de políticas
públicas que venham facilitar a garantia desse direito a tal minoria que vem sendo prejudicada são
de suma importância para a concretização de uma sociedade democrática e igualitária, conforme
estabelecido pela Constituição. Objetivo: Verificar a dificuldade do acesso à saúde e propor alternativas para ampliar o alcance do SUS por pessoas trans. Metodologia: Pesquisas bibliográficas
e de artigos, estudo do caso, observação das leis e pesquisa de dados. Resultados: Em 2011 foi
editada Portaria nº 2.836/2011, que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política
Nacional de Saúde Integral LGBT), não se evidenciando mais nenhuma outra iniciativa do governo central nesse mesmo sentido. Conclusão: Embora os direitos sociais sejam garantidos pela
Constituição Federal de 1988, no art. 6º, conferimos, hoje, a existência de obstáculos e dificuldades em sua exteriorização, principalmente por transexuais. Concluindo assim, a discriminação e a
falta de garantia de forma efetiva ao direito à saúde e no acesso ao SUS por pessoas trans ainda
é um desafio a ser confrontado a fim de assegurar tratamento digno às pessoas trans.
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A violência doméstica em
períodos de pandemia covid-19
Luiza Avelino Pereira, Tiago Duarte Moreira, Islane Archanjo Rocha (Orientador)
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Introdução: Os protocolos de isolamento social em razão da pandemia Covid-19 aumentaram
significativamente o período de convivências, tornando-se um potencial agravante para aumentar
a hostilidade nos ambientes domésticos e de coabitação. De acordo com a ONU, uma a cada três
mulheres no mundo sofre algum tipo de violência e em períodos atípicos como da Covid-19 esse
número cresce de forma avassaladora. Objetivo: Identificar o possível aumento dos casos de
violência doméstica no Brasil durante a pandemia. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa com análise dos dados estatísticos fornecidos pelo Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, no período compreendido de março de 2019 a março de 2021.
Resultados: Os resultados foram analisados no período compreendido entre março de 2019 a
fevereiro de 2020 no período anterior a pandemia. Foram recebidas 65.529 denúncias de violência
doméstica pelo disk 180. No período da pandemia que compreende março de 2020 a fevereiro de
2021, foram registradas 76.096 denúncias, tendo um aumento de 16,12%. Em ambos os períodos
se verifica que o Sudeste é a região brasileira com o maior número de casos, tendo o pico nos meses de maio e junho de 2020 e janeiro de 2021, períodos em que os protocolos foram mais rígidos,
forçando as pessoas a ficarem maior tempo em casa. Conclusão: O isolamento social necessário
às medidas protetivas de saúde decorrentes da pandemia Covid-19, favoreceu o aumento dos
casos de violência doméstica no Brasil. As vítimas passaram a ficar mais tempo com seus agressores, o que as tornaram mais vulneráveis e suscetíveis a diversas violações. Tais dados merecem
atenção para futuras pesquisas científicos e medidas intervencionistas para prevenção, além da
punição dos agressores.
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Atendimento policial em
ocorrência de violência doméstica
na cidade de Ipatinga/ MG
Lívia Athayde Oliveira, Agnes Rocha de Almeida, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientador)
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Introdução: A Lei 11.340/06, conhecida por “Lei Maria da Penha”, visa criar mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Estabelece como violência doméstica: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, todavia algumas mulheres acreditam que a
proteção da lei abrange apenas a violência física. A Lei 11340/06 orienta o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, apresenta as medidas protetivas aplicáveis e define algumas
penas para o agressor, todavia muitas não denunciam os agressores. Objetivo: Documentar por
meio de recurso audiovisual o atendimento policial de ocorrência de episódio de violência doméstica contra a mulher, evidenciando a complexa problemática da violência doméstica. Metodologia:
Trata-se de um estudo qualitativo, documental e descritivo, que aponta a problemática do cotidiano
da delegacia de Ipatinga/MG no atendimento de ocorrência de violência doméstica. A gravação
foi realizada pela Delegada após a assinatura do “Termo de consentimento de uso de imagem.
Resultados: As gravações apresentam os relatos do militar responsável pelo atendimento da
ocorrência, narrativa da vítima e do agressor. Abrange o processo de atendimento de episódio
de violência doméstica contra a mulher, desde o acionamento da Polícia Militar até a deliberação
do delegado. Conclusão: O estudo identificou que a mulher só acionou a Polícia Militar após ser
vítima de agressão física, porém foi vítima de violência psicológica durante oito meses, denotando
que muitas mulheres não compreendem o alcance da Lei 11340/06. Assim, o documentário incentivará outras mulheres vítimas de violência doméstica a denunciar e consequentemente pôr fim a
ciclos de violências contíguos.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

592

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Reflexões da comunidade
científica sobre violência contra
a mulher durante a pandemia do
covid-19
Lívia Athayde Oliveira, Renata Bernardes Faria Campos, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza,
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Introdução: O estudo aborda a violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19 e as
políticas públicas para o enfrentamento do problema à luz da comunidade científica. Objetivo:
Mapear a bibliografia produzida sobre políticas públicas para o enfrentamento a violência contra a
mulher durante a pandemia da covid-19. Metodologia: Revisão sistemática de artigos revisados
por pares utilizando a expressão “violência AND mulher AND (covid OR PANDEMIA)” extraídos do
Portal de Periódicos da Capes, utilizando o filtro idioma em (PORTUGUÊS), Resultados: Foram
encontrados 27 artigos, selecionados 26 para análise, excluído um artigo repetido. As pesquisas
no Portal de Periódicos da Capes abordam os seguintes temas: Saúde da mulher, o foco na atuação contra a violência doméstica pelos profissionais na APS, Elementos precipitadores/ intensificadores da violência conjugal em tempos de pandemia da Covid-19, Violência durante a pandemia
da Covid-19 no Brasil: contribuições para seu enfrentamento, Efeitos da pandemia da COVID-19
nas sociedades necroecononicas e neoliberais, Uma agenda de pesquisa em torno das questões
de gênero, Conclusão: Foi possível identificar que o acesso aos serviços públicos para mulheres
vítimas de violência sofreram restrições durante a pandemia da covid-19, de modo que o enfrentamento da violência contra a mulher ocorrerá através da ampliação das redes multidisciplinares
de apoio, acompanhamentos mais efetivos do Poder Judiciário e uso de tecnologias digitais acessíveis a todas as mulheres como possíveis ferramentas para a triagem de casos de violência em
tempos de pandemia.
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O reconhecimento consensual
de paternidade e o impacto no
sistema judiciário em Governador
Valadares
Marcus Vinícius Sincero Nunes, Júlia Sena Drumond, Ana Carolina Lopes Ferrarez da Silva, Gabriela Virginia Carvalho Arruda, Vanessa Armond Campanha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: reconhecimento consensual, averiguação de paternidade, impacto, sistema judiciário, Governador Valadares
Introdução: Sabe-se que ainda é recorrente a realização do registro civil de pessoas naturais sem
o devido constar do nome do genitor na certidão de nascimento. Ante o exposto, trata-se de assunto pertinente quanto a diferença de gênero, visto que muitas mulheres cuidam e lutam sozinhas
pelos direitos de seus filhos. Objetivo: Identificar o impacto no sistema judiciário gerado pelo não
reconhecimento consensual da paternidade. Metodologia: Fora realizada pesquisa documental
afim de levantamento estatístico no órgão CEJUSC-Papre Univale, este, responsável pela realização de audiências pré-processuais e consensuais nos casos de averiguação de paternidade.
Ressalta-se que os dados em questão dizem respeito ao período de janeiro a dezembro de 2020.
Resultados: Após a realização do estudo, ficou constatado que fora realizado, em relação a
demanda emitida pelos cartórios de registro civil de Governador Valadares, o protocolo de 231
procedimentos de averiguação de paternidade. Ainda no período supracitado, houveram 101 audiências. Destas, ocorreram apenas 34 acordos em audiência, o restante se cumula entre ausências
e resignações. Um fator importante para a falta de acordo pré-processual é a obrigação alimentícia do genitor para com o filho, uma vez que, este, busca fugir ao máximo do cumprimento desta.
Conclusão: Após a explanação dos dados e fatores acima, conclui-se que o não reconhecimento
consensual da paternidade gera um considerável impacto no sistema judiciário, visto que mesmo
havendo um núcleo especializado neste assunto, muitas genitoras ainda são encaminhadas à
defensoria pública ou aos núcleos jurídicos das faculdades para ingressarem com ação judicial
buscando o reconhecimento da paternidade de seus filhos e resguardar seus direitos.
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População LGBT prisional:
reflexões a respeito de garantias
de direitos através da análise
das estatísticas e dados de
encarceramento
Mariana Paiva Wakabayashi, Elainy Rodrigues de Souza Valadares, Beatriz Gomes dos Santos,
Gislaine de Oliveira Salvador, Ronald Amaral Junior (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direitos humanos, diversidade e gênero, população carcerária lgbt, instituições
prisionais
Introdução: A importância do atendimento nas instituições carcerárias brasileiras ao público LGBT:
população de gays, homens bissexuais, travestis e transexuais. Desse modo, o objeto do trabalho
proposto considera a situação de vida que enfrenta esse grupo de pessoas, e busca analisar se
de fato é pautado no respeito aos Direitos Humanos em relação à orientação sexual e à identidade
de gênero. Objetivo: Levantar o quantitativo de pessoas LGBT em privação de liberdade, assim
como identificar situações que possam conferir risco ao custodiado, e assim refletir a respeito das
garantias de direitos conferidos à população carcerária LGBT. Metodologia: Através de análise
de dados estatísticos publicados por órgãos oficiais do governo Federal, Estadual de MG, no
município de Governador Valadares e também na mídia virtual no período entre 2014 e 2020. No
segundo momento foi realizado um mapeamento gráfico quantitativo do público LGBT carcerário.
Resultados: De acordo com os resultados obtidos através da pesquisa foi possível verificar que
as pessoas pertencentes ao grupo LGBT de fato encontram-se em situação de vulnerabilidade e
risco. Ao que se verificou através dos dados, o público em análise tem chances maiores de sofrer
violência de natureza sexual e psicológica dentro do ambiente prisional e, para proteção própria,
muitas vezes estão reclusos em alas diferentes ou celas separadas. Conclusão: As condições de
vida dos indivíduos privados de liberdade necessitam ser analisadas a fim de que se garanta o
cumprimento e o acesso de seus direitos fundamentais. Embora medidas como o reconhecimento
e medidas de proteção a pessoas LGBTs, no caso daquelas que se encontram em situação de
privação de liberdade faz-se necessário reflexões e o atendimento a esse público, como fim de
que sejam observados o respeito à diversidade e à proteção da dign
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A desjudicialização da alteração
do prenome e do gênero nos
assentos de nascimento e
casamento de pessoa transgênero
no Registro Civil das Pessoas
Naturais
Marilia de Freitas Alves Rosa, Jade Daniele Ramos Braga, Elizabeth Vitória Ferreira Hortolan Silva, Lourival Rosa Filho
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: transgênero, nome, alteração, desjudicialização
Introdução: Há pouco mais de três anos, para que uma pessoa transgênero pudesse alterar o
nome em seu registro de nascimento ou casamento era necessário o ajuizamento de uma ação
judicial, com o ônus de comprovar, nos autos, anos de acompanhamento psicológico e hormonioterapia e, muitas vezes, cirurgias de redesignação sexual. No dia 1º/3/2018, o plenário do STF decidiu dar às pessoas transgêneros, independente de cirurgia de transgenitalização ou tratamento
hormonal, o direito de alterar nome e gênero diretamente no RCPN, sem a necessidade de ação
judicial. Essa decisão foi padronizada, pelo CNJ, através do Provimento 73/2018, em 29/6/2018,
tornando-se um importante marco em prol do respeito ao princípio da dignidade humana, que
inclui, obviamente, o direito fundamental à identidade de gênero, assuntos que serão tratados
no presente trabalho. Objetivo: Informar sobre o procedimento, mostrando que se tornou mais
acessível e menos burocrático, tornando-se um importante marco em prol do respeito ao princípio
da dignidade humana. Metodologia: Foi realizada pesquisa qualitativa, por meio de busca de
matérias publicadas na imprensa virtual. Resultados: Houve constatação de que o procedimento
administrativo é mais simples e rápido para a pessoa transgênero maior de 18 anos, que poderá
requerer ao Ofício do RCPN a alteração do prenome e do gênero, a fim de adequá-los à identidade
auto percebida, obedecidas as regras estabelecidas no ato normativo. Conclusão: : O Provimento
tornou-se um marco na história, dando às pessoas transgêneros o direito de obterem de maneira
mais simples e rápida o direito ao nome e ao gênero, que agora podem ser compatíveis com o que
elas sentem em relação a si mesmas.
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A violência doméstica no contexto
da pandemia do covid-19 no
Brasil
Patricia de Paula Amâncio Pachêco
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: mulher, violência doméstica, isolamento social
Introdução: Um dos grandes problemas já enraizados culturalmente no Brasil, e que cada vez
mais cresce e toma proporções preocupantes é a violência contra mulher. Este tipo de violência
é baseado na desigualdade de gênero. Com a pandemia do COVID-19 fez-se necessário adotar
o isolamento social, que acabou revelando um grau elevado de mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica. Foram constatadas pelas organizações voltadas ao enfrentamento
da violência doméstica um aumento dos casos, tendo como vários fatores-causa que agravam
essa situação como coexistência forçada, o estresse econômico e familiar, e as incertezas dessa
pandemia. Objetivo: A finalidade é demonstrar alguns vínculos entre o isolamento social durante
a pandemia da COVID-19 e a elevação da violência contra as mulheres. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de artigos científicos Resultados: Com base nas informações pesquisadas e
analisadas, No Brasil, segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH), do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), entre os dias 1º e 25 de março de 2020,
mês da mulher, houve crescimento de 18% no número de denúncias registradas pelos serviços
Disque 100 e Ligue 1808. No país, a essencialidade do isolamento social para o enfrentamento à
pandemia revela uma árdua realidade: embora as mulheres chefiem 28,9 milhões de famílias, elas
não estão seguras nem sequer em seus lares Conclusão: Conclui-se que é necessário ampliar as
equipes nas linhas diretas de prevenção e combate à violência, assim como para a intensa divulgação dos serviços disponíveis e a qualificação dos trabalhadores da saúde para reconhecer situações de risco. As redes virtuais de suporte social precisam ser encorajadas pois auxiliam como
um alerta para os agressores de que as que as mulheres não estão completamente isoladas.
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A identidade de gênero no estado
democrático brasileiro
Patricia de Paula Amâncio Pachêco
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: identidade de gênero, dignidade, igualdade
Introdução: Um dos objetivos da República federativa brasileira é a promoção do bem de todos
sem qualquer forma de preconceito e discriminação. O tema de identidade de gênero vem ganhando uma grande relevância em face de grande batalha na seara dos direitos civis. Na sociedade, por ineficácia e ausência de informações sobre o tema, existem entraves e preconceitos
latentes de compreensão e respeito à sexualidade no que tange aos aspectos das diferenças
existentes da individualidade humana. Objetivo: Evidenciar o tratamento das questões de identidade de gênero no Brasil à luz do ordenamento jurídico pátrio. Metodologia: Foi utilizada a pesquisa de textos doutrinários, artigos científicos e legislações vigentes Resultados: Com base nas
informações pesquisadas e analisadas, o Brasil não possui uma legislação específica que intente
em atender aos interesses mais básicos dos direitos da personalidade dos transgêneros, dessa
forma, para alterar o seu nome ou a indicação de sexo aposta em seus documentos, objetivando
a conformidade com sua identidade de gênero, faz-se necessário ingressar no Poder Judiciário e
solicitar que se execute os princípios constitucionais mais basilares como a dignidade da pessoa
humana e a igualdade, ficando à cargo do Poder Judiciário conceder ou não o pedido. Conclusão:
Conclui-se que a questão da identidade de gênero é uma realidade, e que o fato de o indivíduo ser
inserido em uma minoria social não pode ser visto como elemento suficiente a privá-lo dos direitos
mais básicos, como os direitos humanos, fundamentais, da personalidade, dentre outros. Logo, o
Estado deve estabelecer políticas públicas e ações afirmativas que reconheçam e efetivem os direitos dos transgêneros em nosso ordenamento jurídico pátrio e sociedade, conforme os princípios
da igualdade e da dignidade da pessoa humana.
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A violência doméstica contra
a mulher e os impactos da
pandemia do covid-19
Paulo Henrique Corrêa, Wanderson Pimentel Lisboa, Caio Henrique Brasil Nunes Leite, Gabriel
Silveira Passos, Islane Archanjo Rocha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: covid 19, direito, pandemia, violência doméstica
Introdução: A covid-19, doença respiratória aguda causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 tornou necessário a adoção de medidas restritivas para evitar um colapso
na saúde pública. Uma dessas medidas é o isolamento e distanciamento social, para se evitar a
aglomeração de pessoas e maior incidência de contaminação. As pessoas começaram a passar
mais tempo em suas residências, tendo em vista que várias empresas adotaram o método de home-office para os trabalhadores. Objetivo: Analisar o aumento dos casos de violência doméstica
em Governador Valadares como impacto da pandemia do coronavírus. Metodologia: O estudo
fez uso do método quantitativo tendo em base dados coletados da Polícia Civil (PC/MG) e da Delegacia da Mulher da cidade de Governador Valadares, além de entrevistas com a escrivã oficial
da DEAM e com o responsável pelo Escritório de Assistência Jurídica da UNIVALE. Resultados:
Tem-se como violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial,
conforme artigo 5º da Lei nº 11.340/2006. Verificou-se que desde o início da pandemia, em que
foram adotados os métodos de restrição, houve um aumento de denúncias e casos de violência
doméstica contra as mulheres em Governador Valadares. Em grande parte, o autor era seu próprio
cônjuge. De acordo com dados extraídos da Policia Civil no ano vigente de 2021 houve uma queda
no número de notificações, o que preocupa as autoridades competentes. Conclusão: Diante das
informações coletadas, conclui-se que é necessário a criação de medidas mais protetivas e eficazes para diminuição dos casos de violência doméstica, para que o princípio da dignidade humana
expresso como fundamento da Constituição Federal seja mais efetivo.
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A violência contra a mulher e o
direito de visitas do genitor: um
óbice à efetividade das medidas
protetivas
Rafaella Alves Perboires, Ederson Ferreira de Souza, Gleicy Martins Machado, Isadora Reis Estácio Dutra, Vanessa Armond Campanha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: medida protetiva, regulamentação de visitas, direito de família, violência doméstica.
Introdução: A Lei nº 11.340/2006, “Lei Maria da Penha”, estabelece medidas necessárias à coibição, prevenção e combate à violência contra a mulher, determinando que o agressor se abstenha
de aproximar-se ou manter qualquer espécie de contato com a vítima. Todavia, em muitos casos
de divórcio e dissolução de união estável, é assegurado ao genitor o direito de convivência paterna com os filhos, o que vem a colocar em risco a efetividade da medida protetiva, obstáculo que
será apresentado no presente trabalho. Objetivo: Apontar a maior dificuldade na efetivação da
medida protetiva em face da existência de regulamentação de visitas em benefício do agressor.
Metodologia: Foram realizadas pesquisas documentais junto ao banco de dados do EAJ/Univale.
Todos os processos analisados apresentaram dados similares, quais sejam: pedido de guarda unilateral, autoras mulheres, réus homens, agressões psicológicas, existência de medida protetiva e
regulamentação de visitas. Resultados: Os resultados obtidos, através da análise realizada, não
foram subdivididos, dada a similaridade dos casos observados. Constatou-se que a proteção pretendida com a decisão favorável à medida protetiva no juízo criminal perde força em decorrência
da decisão prolatada na esfera civil, concernente ao direito de visitas do genitor ao filho menor. E
a maior dificuldade existente para o cumprimento da medida é o constante contato que a autora e
o réu precisam manter em função da prole em comum. Conclusão: A medida protetiva, nos casos
analisados, tornou-se ineficaz, porque o agressor se utiliza do direito de convivência paterna com
o filho para perpetuar a violência contra a ex-companheira, violando a medida protetiva concedida
em favor da mulher.
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Fatores de risco à violência contra
a mulher em ambiente doméstico
Samara Eduarda Germano Santos Rocha, Gabriely Souza de Oliveira, Agatha Christie Louzeiro
dos Santos, Luciano Souto Dias (Orientador)
FADIVALE - Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce
Palavras-chave: direitos humanos, identidade de gênero, violência doméstica, igualdade
Introdução: A CF/88 estabelece a igualdade como princípio fundamental, vedando distinções de
toda ordem. A igualdade constitucional, contudo, não impede que aconteçam discriminações de
gênero, que podem eventualmente conduzir a uma das mais cruéis atitudes, a violência contra
a mulher. Objetivo: Este estudo delineou-se com a finalidade de analisar a violência doméstica
sofrida por mulheres em ambiente doméstico, seus fatores de risco e como afeta e interfere na
vida das mulheres. Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados: A igualdade de gênero é
um direito humano fundamental inviolável, explícito no inciso I do artigo 5º da CF/88. Observa-se
que a luta das mulheres e do movimento feminista brasileiro contribuiu para a redução das discriminações contra as mulheres. Apesar dos avanços e conquistas, ainda persistem desigualdades
de gênero, sendo frequentes violências domésticas, tanto físicas, quanto psicológicas e sexuais.
Constata-se que existem situações de violência contra a mulher que não são por ela percebidas,
como ocorre a partir da imposição de opiniões de seu cônjuge, canalizando apenas as vontades
de seu parceiro e ignorando as suas. Atualmente, os casos de violência doméstica contra a mulher
vêm aumentando, sendo comum o receio das vítimas em formalizar denúncia, sobretudo diante de
ameaças cometidas por seu cônjuge. Conclusão: A partir das análises aqui expostas, percebe-se
que tanto a proteção das vítimas, quanto a punição dos agressores são importantes no combate
à violência na esfera familiar, o que evidencia a necessidade de projetos e ações, a partir de políticas públicas capazes de contemplar medidas integradas de prevenção, tais como, campanhas
educativas, conscientização quanto às regras e diretrizes da Lei Maria da Penha, dentre outros.
Apoio: Fadivale
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Infecção e morte por covid-19
no Município de Governador
Valadares e relação de gênero
Sanya Andra Dias, Ramylla Santos Coelho, Anna Beatriz Temoteo Oliveira, Adriana Mara Pimentel
Maia Portugal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pandemia, covid-19, gênero, mortes, infecções
Introdução: A pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), vem ceifando milhares de vidas ao redor do mundo desde que surgiu em 2019 na cidade Wuhan, China. Os sintomas do
Covid-19 variam basicamente entre uma síndrome gripal comum a uma pneumonia atípica, extremamente lesiva. Por conseguinte, vem gerando uma serie de impactos sociais, principalmente
no tocante a igualdade de gênero. Em Governador Valadares - Minas Gerais percebe-se uma
desigualdade entre os gêneros no que se refere à saúde, surgindo a necessidade de análise dessa relação. Objetivo: Analisar a relação entre gênero e saúde/adoecimento em decorrência da
Covid-19 em Governador Valadares. Metodologia: Pesquisa bibliográfica em sites de busca como
Google Acadêmico e análise quantitativa de dados divulgados pela prefeitura municipal de Governador Valadares (Boletim epidemiológico) no período de 26 de março de 2020 a 18 de março de
2021. Resultados: Os resultados apontam que o gênero feminino representou cerca de 55% dos
casos de infecção pelo vírus. Já no tocante aos óbitos, 54,5% ocorreram em pessoas do gênero
masculino e dentre estes, 87% apresentavam algum tipo de comorbidade. Conclusão: A maioria
das pessoas infectadas em Governador Valadares no período pesquisado é do gênero feminino.
Em contrapartida, a maioria dos óbitos é do gênero masculino que também apresenta maior número de comorbidades. Esse dado encontra-se em consonância com o dado nacional que aponta
60% das mortes como de pessoas do gênero masculino. Estima-se que a relação inversa se dê
pelo fato da mulher, procurar com mais regularidade os serviços médicos e apresentar menor percentual de comorbidades.
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Violação dos direitos e deveres da
população valadarense
Thayná Moura Pereira dos Santos, Sara Sampaio Marques de Oliveira, Suellen Dias Loubak Teixeira, Antônio Gonçalves da Silva Neto, Vinicius Sampaio da Costa (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: impactos, medidas sanitárias, direitos
Introdução: As medidas sanitárias tomadas em Governador Valadares trouxeram grandes impactos com o início da pandemia Objetivo: Analisar se as medidas sanitárias durante a epidemia que
infringem os direitos dos cidadãos Metodologia: Apresenta recurso exploratório, com procedimento relacionados às pesquisas embasadas em artigos científicos, reportagens jornalísticas e estudo
da legislação vigente Resultados: Vislumbra-se que são questionadas as medidas sanitárias tomadas pelos governantes e se estas obedecem às normas já existentes na nossa Constituição, na
DUDH e no art. 268 do Código Penal, ou seja, o direito a saúde individual e coletiva do cidadão e
o direito de ir e vir. Outrossim, tendo o município de Governador Valadares 100% (cem por cento)
dos leitos nos hospitais lotados, foram adotadas, pelos governantes, medidas sanitárias severas
e restritivas que, apesar de prejudicarem financeiramente a população não diminuíram a superlotação dos hospitais, permanecendo este município, na mesma situação que anteriormente se
encontrava, tendo que retomar o funcionamento destes estabelecimentos sem que tenha ocorrido
a avanço no controle da doença Conclusão: Dessa forma, o direito dos cidadãos valadarenses na
pandemia, gerada pela covid-19 foi parcialmente restringido, ou seja, apesar da Constituição/88
assegurar o direito do cidadão de ter uma saúde plena e de qualidade, ao que indica, pode ter
havido negligência dos governantes quanto a isso, o que resultou em um colapso, tanto na área
da saúde com reflexos na economia, que talvez poderiam ter sido evitadas com a utilização de
informações mais rápidas de como combater a pandemia, apesar de ter que impedir a liberdade
das pessoas, ou seja, no conflito entre o direito individual de ir e vir, houve a prevalência do direito
coletivo à saúde
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A incidência do PIX na
Administração Pública conforme
a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD)
Victoria Emiliana Barbosa Lima, Natália Nicolau Santos, Ana Carolina da Silva Ton, Náthila Terezinha Rodrigues Jorge, Fabiano Batista Correa (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: lgpd, pix, dados pessoais
Introdução: O Pix é um meio de transferência bancária feita de forma rápida e fácil por qualquer
pessoa física ou jurídica, criado pelo Banco Central para facilitar pagamentos e transferências sem
taxas. Ocorre através de uma chave de acesso que pode ser CPF/CNPJ, e-mail ou número de
celular. Há uma discussão sobre a transferência de dados via PIX e a proteção de dados estabelecidos pela LGPD em vigor desde agosto de 2020. E com o aumento do uso do PIX, o setor público
também foi afetado, pois diversos órgãos da administração pública utilizam dessa ferramenta para
facilitar transações, o que evidencia a necessidade e a obrigação da administração em se adequar
e intensificar a proteção de dados. Objetivo: Verificar o uso do PIX pelo Poder Público de acordo
com a nova lei de proteção de dados (LGPD). Metodologia: Estudo bibliográfico feito a partir de
doutrina, artigos e da legislação aplicável à proteção de dados e ao PIX. Resultados: A LGPD
vem regulamentar as políticas de proteção de dados visto que havia um vazio normativo sobre o
tema, o marco civil da internet não tratava detalhadamente sobre a proteção de dados e, ainda,
a crescente e rápida troca de informações, aumenta a probabilidade de fraudes e crimes cibernéticos. A administração, ao utilizar o PIX, precisa respeitar e se guiar pela LGPD e, ainda, achar
um meio termo entre a nova lei e seus estatutos, tais como lei de Improbidade Administrativa, ao
Estatuto do Servidor Público e à Lei de Acesso à Informação. Conclusão: Infere-se, portanto,
que a administração pública, ao utilizar o pix em transações deve observar a LGPD além de seus
estatutos legais pois poderá ser responsabilizada pelo uso indevido dos dados conforme o art.
52 da LGPD que prevê advertência, publicização da infração, bloqueio ou eliminação dos dados
pessoais referente à infração.
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Representatividade feminina na
Defensoria Pública em Minas
Gerais
Vinícius Costa Freitas, Amanda Nicole Da Silva Coutinho Ferreira, Rafael Peres Ferreira Mafra,
Thais Aldred Iasbik De Aquino (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: representatividade feminina, conquista de espaço, defensoria pública, mulheres
Introdução: Conforme mencionado no artigo 134 da Constituição Federal de 1988 a Defensoria
Pública é uma instituição importante para o desempenho das funções jurídicas nacionais. Aduz-se, que de acordo com o artigo 5 da CF/88, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres,
sendo assim o nosso ordenamento jurídico brasileiro não faz distinções no tocante ao gênero.
Segundo o site migalhas há um machismo institucional nos tribunais, onde as mulheres são vistas
como descapacitadas. Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo analisar e identificar o número
de mulheres presentes no quadro pessoal de Defensoras Públicas no estado de Minas Gerais.
Metodologia: Esse trabalho foi elaborado através de leituras, artigos, e com um levantamento dos
dados estatísticos do site da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para saber quantas
mulheres estavam na DPMG no período de 7 de abril de 2020 a 22 de fevereiro de 2021. Após
a análise, foi feito um levantamento sobre o percentual de mulheres presentes nos últimos dois
anos, com o objetivo de comparar com o número de homens que constituíam o mesmo quadro no
mencionado período. Resultados: Os dados dessa pesquisa foram analisados com o objetivo de
fazer uma comparação da porcentagem de mulheres e homens. Os resultados de 2020 apresentaram 47,86% de mulheres, sendo 52,14% de homens. Já em 2021 os dados apresentados foram
48,47% de mulheres e 51,53% de homens, verificou-se um número de 15 mulheres a mais dentro
da Defensoria Pública de Minas Gerais em 2021. Conclusão: Portanto, observa-se que as mulheres cientes dessa desigualdade de gênero, mesmo sendo a minoria dentro dos cargos jurídicos, a
cada ano estão ingressando cada vez mais nas carreiras jurídicas, conforme pode ser observado
na Defensoria Pública de Minas Gerais.
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ST 36. Contabilidade e Negócios

Proponentes: Aline Gomes Peixoto, Sergio dos Santos Reis, Mauro Guariente

Ementa: A sessão temática dedica-se à abordagem e discussão de assuntos concernentes à
gestão, práticas contábeis e administrativas. Assuntos envolvendo empreendedorismo, elaboração e gestão de modelo de negócios, área fiscal e tributária, consultoria e controladoria, PME’s,
planejamento estratégico, gestão de pessoas e de recursos materiais e práticas contábeis para
criptoativos.
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Responsabilidade do cedente
Bianca Gonçalves Freitas, Marília Cristina Ferreira, Pedro Henrique Esteves Fonseca, Edvalda da
Silva Costa, Rogerio Paula Miranda (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: transmissão das obrigações, assunção de débito, código civil de 2002, solvência
Introdução: A Transmissão de obrigação é um instituto importante no Direito Civil, notadamente
nas relações obrigacionais, com ênfase na assunção de dívida, de sorte que o devedor transfere
a um terceiro a sua condição de devedor, existindo desta feita um conflito entre o cedente e o devedor a respeito da solvência, incidindo aí o objetivo do nosso trabalho. Objetivo: Identificar se o
cedente tem obrigação de redarguir pela solvência do devedor junto ao cessionário. Metodologia:
Foi analisado o Código Civil Brasileiro em seus artigos 299 a 303 e o manuseio de doutrinadores
de estirpe, como, Maria Helena Diniz, Flávio Tartuce e Carlos Roberto Gonçalves com o intuito de
responder à problemática. Resultados: Foram analisados e distribuídos nos seguintes critérios: 1)
Na assunção de dívida é fundamental o consentimento do credor. 2)Modos de assunção de dívida:
expromissão e a delegação.3) A delegação e a expromissão podem ser liberatórios ou cumulativa
de uma obrigação.4) Na assunção por expromissão o terceiro negocia a dívida diretamente com
o credor sem a participação do devedor primitivo.5) Na assunção por delegação há acordo de
vontades entre o devedor primitivo e o terceiro, sempre com a aquiescência do credor primitivo.6)
O devedor primitivo de boa fé não responde pela solvência somente pela existência do débito.
Conclusão: A cessão de débitos é um negócio jurídico bilateral onde o devedor com anuência
expressa do credor transfere a obrigação a terceiro, há livramento do devedor primitivo, com permanência do vínculo obrigacional, salvo se o novo devedor, ao tempo da assunção da dívida, era
insolvente e o credor o ignorava.
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A importância da contribuição
da perícia contábil para o poder
judiciário: revisão de literatura
Claudinéia dos Santos Paula, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Mauro Augusto dos Santos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: perícia contábil, perito contábil, poder judiciário, laudo pericial
Introdução: A perícia é regulada pela Norma Brasileira de Contabilidade- NBC TP 01(R1) -PERÍCIA CONTÁBIL, e tem por objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos técnico-científicos
a serem observados pelo perito, quando da realização de perícia contábil, no âmbito judicial e
extrajudicial. Outra regulamentação é relativa ao Perito Contábil Norma Brasileira de Contabilidade- NBC PP 01(R1) - PERITO CONTÁBIL, tendo por objetivo estabelecer diretrizes inerentes à
atuação do contador na condição de perito. Perito é o contador detentor de conhecimento técnico
e científico, regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, que exerce a atividade pericial. A perícia contábil surge de um conflito
latente e manifesto que se quer esclarecer. Objetivo: Identificar artigos acadêmicos sobre perícia
contábil e relacionar a importância da sua contribuição para o poder judiciário Metodologia: Revisão sistemática da literatura, realizada no portal de periódicos da CAPES. A busca foi por assunto,
utilizando o termo: “perícia contábil” selecionando o idioma em português Resultados: Foram
identificadas 21 produções, sendo que dessas,14 artigos abordavam o assunto perícia contábil.
Os demais artigos,07 no total, foram descartados após a leitura do título e do resumo por não
contemplarem a temática como objeto de estudo. Os artigos abordavam vários assuntos como: o
ensino da perícia contábil no curso de ciências contábeis, a importância da perícia contábil como
meio de prova para a solução dos conflitos do judiciário, a perícia dentro do código de processo
civil. Conclusão: O tema é relevante, com os trabalhos ressaltando o papel fundamental da perícia contábil nas decisões dos conflitos judiciais garantindo que essas sejam fundamentadas no
conhecimento técnico e cientifico do profissional contábil.
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A gestão de riscos como um
fator de previsibilidade de perdas
nos negócios: uma questão de
estratégia
Elizangela Pereira Martins, Dina Kécia Carreiro Eugênio, Mauro Guariente (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: planejamento estratégico, gestão de riscos, qualidade operacional
Introdução: A gestão de riscos tem o princípio de monitorar e controlar as organizações em relação a potenciais ameaças e fraquezas. Representa uma estratégia preventiva, estimulando empresas a terem comportamentos dinâmicos, respondendo com agilidade a eventos, incertezas e a
mudanças de cenários, por meio da melhoria constante nas suas atividades. Assim, é imperativo
identificar a origem dos riscos, de modo que não se convertam em consequências negativas para
o resultado. Caso não sejam evitados, cabe ao gestor amenizar consequências, buscando ações
para evitar que se repitam. Objetivo: Apresentar os riscos como efeito das incertezas, como um
tipo de desvio em relação ao curso e objetivos esperados, bem como a imprevistos. Metodologia:
Pesquisa bibliográfica com base nos livros contidos na disciplina de custos gerenciais do curso
de ciências contábeis da Univale. Resultados: Identificou-se que a gestão de riscos instiga um
ambiente organizado, a fim de evitar que problemas aconteçam, os quais tornam mais difícil o alcance dos objetivos. Além disso, os riscos podem ocorrer por tomada de decisões erradas, como
efeito das incertezas. A má gestão de riscos pode oportunizar perdas, gastos maiores do que
orçados, retrabalhos e baixa produtividade. Ao contrário, a gestão deve trazer estabilidade para a
empresa, evitando desperdícios como consequência de imprevistos por falta de mapeamento de
processos. Conclusão: Entende-se que a principal proposta da Gestão de Riscos é a prevenção
de problemas, que precisam ser percebidos antes que aconteçam. Esta é uma questão de ordem
estratégica que, se bem monitorada e controlada, dará à organização um bom desempenho, proporcionando resultados satisfatórios pela qualidade operacional como virtude organizacional.
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Tratamento de dados pessoais
aos menores aprendizes nas
relações trabalhistas
Felipe Rocha Mascarenhas, Mariana Onório Santos Roatt, Jhully Andrews Rodrigues Ribeiro, Bruna Camilotti, Kamila Soyer Guimarães (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: proteção, trabalho, contrato, adolescente, teleológica
Introdução: O ordenamento constitucional possui normas específicas acerca da validade e eficácia dos atos jurídicos praticados pelos menores de dezoito anos, destacando-se as que tratam
sobre as relações de trabalho. Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, posicionou-se em evidência o tratamento dispensado as crianças, entretanto, parte do segundo capítulo
se não manifesta expressamente no tocante as relações que envolvam adolescentes. Objetivo:
Analisar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados sobre as relações de trabalho mantidas
com adolescentes. Metodologia: O presente trabalho foi embasado em pesquisas bibliográficas
com análise documental. Resultados: De imediato, é necessário compreender que o contrato de
aprendizado é um trato especial de trabalho, ajustado por escrito, por prazo determinado, aplicável ao maior de quatorze anos de idade, adolescente. A Lei Geral de Proteção de Dados regula
as operações de tratamento de dados pessoais e coloca os dados de menores em uma categoria
especial, com singular proteção, e rígidos requisitos de tratamento dos dados, buscando sempre a
proteção do interesse do titular. Conclusão: Antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados,
a legislação apenas previa a assistência ao menor no momento da rescisão contratual, quando
auxiliado por um responsável. Entretanto, com a vigência da referida lei, e através da interpretação
teleológica, o menor aprendiz também será assistido por um de seus genitores, ou responsável
legal, quando do tratamento de seus dados pessoais, em conformidade com o art. 14, § 1º, da Lei
Geral de Proteção de Dados.
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Marketing digital:iInovação na
venda dos serviços para a área
contábil
Patricia Siqueira da Silva, Walter Junio Siqueira de Oliveira, Mauro Guariente (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: marketing digital, vendas de serviços contábeis, inovação digital contábil
Introdução: Com a pandemia, tornou-se fundamental adotar estrategicamente o marketing digital
no meio contábil, considerando que as pessoas têm buscado produtos, serviços e soluções para
seus negócios principalmente na internet. A competitividade está acirrada pelo meio digital, logo
faz-se necessário que o profissional contábil esteja à frente de seus concorrentes para ganhar
espaço no mercado, investindo em práticas que deixem seu negócio visível. Com o marketing
digital é possível conquistar novos clientes, oferecer produtos e serviços de forma dinâmica. Objetivo: Com a pandemia, tornou-se fundamental adotar estrategicamente o marketing digital no
meio contábil, considerando que as pessoas têm buscado produtos, serviços e soluções para seus
negócios principalmente na internet. A competitividade está acirrada pelo meio digital, logo faz-se
necessário que o profissional contábil esteja à frente de seus concorrentes para ganhar espaço
no mercado, investindo em práticas que deixem seu negócio visível. Com o marketing digital é
possível conquistar novos clientes, oferecer produtos e serviços de forma dinâmica. Metodologia: Pesquisa bibliográfica. Resultados: A prática de marketing digital é fundamental para que o
contador não seja surpreendido por grandes mudanças de mercado, tal como a pandemia. Com
a tecnologia da Informação, o campo contábil sofreu consideráveis alterações e a busca por serviços nesta área está aumentando significativamente. Neste estudo destaca-se a utilização das
redes sociais como recurso para prospecção e contato com novos clientes Conclusão: O mercado tende a procurar resolver os seus problemas o máximo possível por meio virtual e o contador
pode ter, com isso, uma vantagem na geração de negócios, pois os serviços são característicos
para transações digitais.
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ST 37. Estudos em Educação
Física: saúde, prática pedagógica,
esporte e lazer

Proponente: Destter Alacks Antonietto

Ementa: Esta sessão tem como objetivo oferecer espaço para a discussão de temas relacionados
a promoção e manutenção da saúde através do exercício físico e atividade física, os fenômenos
esportivos nos âmbitos do desempenho, treinamento e manifestações culturais e sociais, as abordagens metodológicas das práticas pedagógicas nas aulas de educação física e as características
das práticas de lazer.
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Futebol: ópio da sociedade,
campo fértil para o incentivo de
valores
Albert Ambrósio Vieira Cruz, Cleber Siman de Amorim (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: futebol, sociedade, ópio, mídia.
Introdução: O futebol é uma modalidade de esporte coletivo, e que é importante para a sociedade, principalmente no Brasil, fazendo parte do contexto cultural, sendo utilizado como instrumento
de integração e saúde. Destaca-se as informações que a mídia leva através deste esporte, já que
é um ferramenta mediadora do conhecimento desempenhando uma grande influência na sociedade, transmitindo comportamentos e atitudes. Objetivo: Identificar a relação e influência da mídia
no aspecto político do futebol. Metodologia: Trata-se de uma Revisão de literatura narrativa, com
base de dados da Scielo, utilizando as seguintes palavras chaves futebol, sociedade, ópio, política
e mídia. Resultados: Os resultados apontam, em sua maioria, o futebol como um dos ópios da
sociedade. A mídia tem papel nessa relação, pois introduz o futebol em meio a sociedade, fazendo
com que as pessoas afirmem o futebol como uma forma de diversão, alienante em seu cotidiano,
servindo para obscurecer a atenção do povo dos seus problemas fundamentais tratando assim o
esporte como o pilar e prioridade no cotidiano de cada indivíduo. Além disso, o futebol é utilizado
como valiosa mercadoria que atende perfeitamente a lógica do capital, pois, assim se perpetuou
durante muitos anos como forma prazerosa de lazer que faz esquecer todas as dificuldades da
vida. Conclusão: Percebe-se como a sociedade encara o futebol, tratando-o, muitas vezes, como
prioridade. Podem ser observadas em meio as mídias cenas que nos levam a pensar que o futebol
gere uma certa importância desnecessária em nossa vida cotidiana e que nos fazem preservar um
tempo para vivermos um pouco deste esporte.
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Relato de experiência: exercício
físico para criança com transtorno
do espectro autismo
Alejandro Vieira Andrade, Keveenrick Ferreira Costa (Orientador), Livia Cristina Conegundes da
Silva (Coorientador)
Pitágoras
Palavras-chave: desenvolvimento motor, inclusão, qualidade de vida
Introdução: O autismo é um transtorno caracterizado pela perda de contato com a realidade. Ele
gera dificuldade ou impossibilidade de comunicação. Em contrapartida a atividade física proporciona interação social, prazer, motivação, controle de peso e prevenção de doenças. Objetivo:
Introduzir a prática de exercícios e despertar o interesse a prática de atividade física em uma
criança com autismo durante o estágio. Metodologia: Utilizando o método construtivista, contendo exercícios de coordenação motora, agilidade, força em forma de circuito. Abordagem dinâmica
e com foco na funcionalidade. Resultados: Durante o primeiro e curto contato que tive com esse
aluno pude ver que ele ama o jogo do Mario Bros (MB) pois durante a primeira tentativa de treino,
ele não gostou e quis parar para poder jogar no tablet, na segunda vez mudei minha comunicação
com ele, uma vez que ele só falava de MB. Na segunda tentativa comecei a relacionar os exercícios que ele estava fazendo com o jogo, isso despertou um maior interesse nele e percebi pelos
feedbacks que deveria incorporar a temática do jogo, exemplo quando dizia “Você precisa salvar a
princesa do vilão”, ele ficava mais animado e fazia com mais entusiasmo e feliz. A cada exercício
concluído eu dava os parabéns e distribuía pontos, semelhante ao jogo. Toda vez que finalizava os
treinos ele demonstrava felicidade ao conquistar mais um mundo do MB, desde então cada treino
é uma fase ou mundo novo. Conclusão: A importância de realizar estágio durante a graduação
é a união da teoria com a prática, unindo os conhecimentos e visualizando uma futura atuação
profissional. Atender este aluno me fez compreender a importância de sempre estudar e adquirir
conhecimentos, para possibilitar um atendimento mais efetivo e didático. Apoio: Faculdade Pitágoras-GV, KF Centro de Treinamento.
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O ciclismo moutain bike no
tipo recreacional na cidade
de Governador Valadares/
MG: conhecimentos, atitudes e
práticas
Carmen Lara Braga Marques, Cristiane Ramos Delmaschio, Cleber Siman de Amorim (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: ciclismo, ciclismo recreacional, mountain bike, esporte de aventura, esporte participativo
Introdução: O ciclismo Mountain Bike (MTB) no tipo recreacional está se tornando uma prática
comum na cidade de Governador Valadares/MG, onde os ciclistas adeptos à modalidade buscam
destinos desconhecidos mais propícios para a aventura, ofertados pela região de Mata Atlântica
onde situa o Pico do Ibituruna e a cidade. Expondo-se a riscos para a qual podem não estar preparados. Objetivo: Evidenciar o conhecimento, as atitudes e práticas de praticantes de ciclismo
MTB para execução do percurso. Metodologia: Trata-se de estudo com abordagem quali-quantitativa, de característica descritiva, transversal, utilizando questionário formulado no método Conhecimento-Atitude-Prática (CAP) através da plataforma Google Forms, com uma amostra de 64
participantes residentes da cidade de Governador Valadares/MG, maiores de 18 anos de idade,
com no mínimo 01 mês de experiência na modalidade e que não praticam com a finalidade de alto
rendimento. Resultados: A pesquisa resultou em uma caracterização composta com predomínio
masculino, com alto grau de estudo, área de atuação profissional elevado. Os conhecimentos, atitudes e práticas acerca das características e equipamentos da modalidade são suficientes, conseguem diferir equipamentos de segurança, acessórios e peças, mesmo havendo divergência daquilo que eles sabem, assimilam e executam. Conclusão: Conclui-se que o nível de conhecimentos,
atitudes e prática do ciclismo MTB do tipo recreacional na cidade de Governador Valadares/MG é
satisfatório para iniciação na modalidade. Os praticantes buscam informações mais precisas com
aqueles que já estão atuando no campo da modalidade, informações na internet ou profissionais.
Os resultados apontaram a busca pela prática deste tipo de ciclismo para manutenção da saúde.
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Caracterização da aptidão física
de pessoas cadeirantes ativos
fisicamente e sedentários
Dayvison da Silva Anjos, Thalles Henrique Reis Silva, Eric de Aquino Silva, Dângelo Salomão Augusto (Orientador), Edson Sirino Campos Filho (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: cadeirantes, exercício físico, aptidão física
Introdução: O exercício físico desempenha um papel importante na promoção e manutenção da
saúde física em contraposição aos efeitos do sedentarismo. Portadores de necessidades especiais (PNE-cadeirantes) que utilizam cadeira de rodas para realizar as atividades da vida diária
podem ser beneficiados pela prática da atividade física nas quantidades recomendadas pela Organização Mundial da Saúde Objetivo: Este estudo tem como objetivo caracterizar a aptidão física
de PNE-cadeirantes ativos fisicamente e sedentários Metodologia: Realizou-se uma Revisão de
literatura no portal da Capes Periódicos. Os critérios de busca envolveram a única expressão empregada combinando-se os descritores “cadeirantes” AND “exercícios físicos”. A seleção de fontes
considerou os seguintes critérios de inclusão: ano de publicação (de 2008 a 2021), artigos em
idioma português, textos completos de acesso gratuito. Artigos que apresentavam dados secundários como revisões sistemáticas e metanálise forma excluídos. A busca inicial retornou 7 artigos. A
seleção resultou na inclusão de 3 artigos, os quais foram lidos na íntegra. Resultados: A aptidão
física aeróbia de cadeirantes ativos fisicamente esteve associada ao tipo de lesão, de modo que
quanto maior o comprometimento, maior a redução da capacidade aeróbia. Fatores como idade,
modalidade esportiva e intensidade de realização das atividades apresentaram associações com
melhores indicadores de aptidão física aeróbia. Conclusão: Em relação a fatores antropométricos
e bioquímicos, jogadores de basquetebol em cadeira de rodas apresentaram diferenças significativas na prevalência de fatores de risco cardiometabólicos na comparação com congêneres não
praticantes. Recomenda-se para estudos futuros a inclusão de mais bases de dados e descritores
na língua inglesa
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Efeitos do treinamento de força na
terceira idade
Gabriel Ramos Norberto, Destter Alacks Antonietto, Dângelo Salomão Augusto, Edson Sirino Campos Filho
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: idosos, treinamento de força, qualidade de vida
Introdução: A capacidade física força muscular é um dos atributos da aptidão física relacionados
à saúde da população, sobretudo em indivíduos da terceira idade. O aparecimento de doenças
pode estar associado, entre outros fatores, ao comprometimento dessa capacidade. Assim, o treinamento de força pode ser uma alternativa para a manutenção e aprimoramento da saúde e do
bem-estar geral. Objetivo: Apontar os efeitos do treinamento de força em indivíduos idosos. Metodologia: Este estudo se caracteriza como uma revisão de literatura na qual as buscas foram
realizadas na base de dados Portal Periódicos CAPES. Os artigos foram localizados através de
buscas com os descritores “treinamento de força” and “idosos” entre os anos de 2019 e 2021. Estudos que não atendiam os critérios de inclusão, bem como estudos de revisão sistemática e metanálise foram excluídos. Resultados: Foram encontrados no total 6 estudos sobre o tema. Após
leitura e análise na íntegra dos artigos, foram incluídos 2 estudos que preenchiam os critérios de
elegibilidade e relataram os efeitos do treinamento de força para indivíduos idosos. Conclusão:
Conclui-se que o treinamento produz efeitos benéficos para essa população. Foi verificado reduções significantes na pressão sistólica, na pressão diastólica e na pressão arterial média mesmo
após apenas sessões agudas de treinamento. Já nas intervenções longitudinais observou-se a
redução do risco cardiovascular, a redução dos níveis médios de colesterol total, LDL-colesterol e
frequência de sintomas depressivos. Houve melhora dos níveis de HDL-colesterol e nos domínios
físicos, vitalidade e qualidade de vida no questionário SF-36. Recomenda-se para próximos estudos a utilização de escalas de qualidade para revisão, a integração de mais bases de dados e o
uso de descritores em língua inglesa.
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Relação das torcidas organizadas
e a violência nos estádios
Luan Caio Oliveira Gonçalves, Laisa Marchiori Ortega, Vanessa Campos da Silva, Marcela Moreira
Lopes, Cleber Siman de Amorim (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: futebol, violência, estádios
Introdução: O futebol é popularmente conhecido, tendo uma legião de torcedores apaixonados
por seus respectivos times, eles vão aos estádios acompanhar e apoiar o clube, em todos os jogos, sejam decisivos ou não. Contudo, esse fanatismo gera muita agressão verbal e física entre as
torcidas rivais, tanto dentro quanto fora dos estádios. Objetivo: Identificar a relação das torcidas
organizadas dos times de futebol com a violência que ocorre nos estádios. Metodologia: Trata-se
de uma revisão de literatura, com uma abordagem narrativa, utilizando da base de dados do Scielo,
aplicando as palavras chaves futebol, violência e estádios. Resultados: A hostilidade nos estádios
é causada pelo fervor, as torcidas organizadas vivem na sensação de estarem sendo ameaçadas
pelas rivais, ocasionando o comportamento agressivo entre os torcedores. Elas são responsáveis
por decidirem o que acontece nas arquibancadas durante os jogos, os gritos de guerra que vão
falar, as músicas que vão cantar, mosaicos entre outros aspectos que são decididos na diretoria
da torcida, pois as torcidas organizadas, hoje em dia, funcionam de maneira semelhante a uma
empresa. Conclusão: Conclui-se que o esporte em si não é violento, a violência dentro e fora
dos estádios está intimamente ligada aos fanáticos, devido à paixão pelo respectivo time, tendo
como principal causador os telespectadores dos jogos, podendo acarretar consequências físicas e
psicológicas para os envolvidos, sendo que, há um registro grande no número de morte, gerando
também gastos para o time, acabando com a verdadeira essência que é o futebol.
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Dependência ao exercício: uma
revisão sistemática de modelos
teóricos
Priscila Figueiredo Campos, Laís Rodrigues Fonseca Silva, Maurício Almeida, Thainá Richelli Oliveira Resende, Pedro Henrique Berbert de Carvalho (Orientador)
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: exercício compulsivo, comportamento de exercício, exercício disfuncional, estudo teórico, revisão
Introdução: A dependência ao exercício físico (DE) pode ser definida como um desejo exagerado
por fazer exercícios, resultando em comportamento excessivo, incontrolável, que se manifesta em
sintomas deletérios à saúde. Contudo, há carência de um modelo teórico integrativo que permita identificar múltiplas relações entre a DE e outros construtos. Objetivo: Realizar uma revisão
sistemática da literatura a fim de identificar os modelos teóricos existentes sobre DE e variáveis
associadas. Metodologia: Seguindo as diretrizes PRISMA, realizou-se busca parametrizada nas
bases de dados Embase, PubMed, PsycINFO e Web of Science, com termos definidos pelo MeSH
e Emtree, a saber: ‘university students’ OR ‘college students’ OR ‘adult’ AND ‘structural equation
modeling’ OR ‘theoretical model’ OR ‘regression analysis’ AND ‘exercise dependence’ OR ‘exercise
addiction’ OR ‘obligatory exercise’ OR ‘compulsive exercise’ OR ‘excessive exercise’ OR ‘exercise
behaviour’ OR ‘exercise commitment’. A extração dos dados aconteceu por dois pesquisadores de
maneira independente. Resultados: Foram identificados 242 artigos. Após aplicação dos critérios
de seleção e elegibilidade, 40 artigos foram analisados. A DE demonstrou ter relação de moderada a forte com transtornos alimentares, sintomas depressivos, insatisfação corporal, transtornos
obsessivos/compulsivos e perfeccionismo. Outras variáveis apresentaram correlações fraca com
a DE como autoestima, ansiedade e motivação para o exercício. Foram identificados modelos
teóricos simplificados, nos quais a DE aparece como variável mediadora entre os construtos supramencionados. Conclusão: A DE é uma variável mediadora em diversos modelos que incluem
construtos psicológicos, com relações que varia de moderada a forte em magnitude.
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Principais motivações e barreiras
de mulheres no futebol feminino
profissional
Tainá Pereira Ramos
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: motivações, futebol feminino, barreiras
Introdução: A mulher tem um papel importante na sociedade, contudo, o cenário nem sempre
foi assim diante das mais diversas áreas, principalmente a esportiva. Muitas foram as barreiras
enfrentadas tanto no passado quanto nos dias atuais pelo papel em que a sociedade vincula a
mulher, rotuladas como o sexo frágil e responsável exclusivamente aos afazeres domésticos. As
mulheres percorreram um caminho muito longo para a prática esportiva, enfrentando diversas
barreiras quanto ao reconhecimento, as quais foram quebradas até os tempos atuais. Objetivo:
Evidenciar as motivações que levam mulheres a praticarem o futebol de alto rendimento, além de
identificar as principais barreiras na prática do futebol feminino. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa aplicada, de característica descritiva, transversal e qualitativa, composta por atletas profissionais de futebol feminino da equipe de Taubaté-SP. Foi realizada coleta de relatos através de
uma entrevista, e análise de conteúdo. Resultados: A maioria das atletas entrevistadas demonstraram obter motivações advindas de uma determinação capaz de superar quaisquer barreiras
vindo da sociedade. Ainda assim, não isentando a necessidade do apoio familiar como apoio
motivador para prática. Conclusão: Dessa forma, concluiu-se que as motivações para que essas
mulheres permaneçam praticando o futebol está relacionado à vontade e ao prazer de fazer aquilo
que gosta, e que a família é peça fundamental para que elas continuem fazendo aquilo que sonhavam quando eram crianças. E que mesmo com as adversidades, falta de apoio, e os preconceitos
sofridos, elas não desistiram de fazer aquilo que amam.
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ST 38. Disfunções cutâneas:
tratamentos e cuidados paliativos

Proponentes: Daniele da Silva Altera, Karine Pereira Lima Godinho

Ementa: A qualidade de vida de um indivíduo está baseada em diversos aspectos como alimentação, convívio social, prática de atividades físicas, além de fatores estressantes que podem levar
a uma alteração do sistema imunológico da pele, propiciando e até mesmo piorando os quadros
das disfunções cutâneas. Esta sessão visa possibilitar trocas de experiências entre estudantes de
graduação e de pós-graduação, professores, pesquisadores e demais interessados em discutir a
importância das ações de promoção da saúde, tratamento e cuidados paliativos das disfunções
cutâneas como psoríase, rosácea, dermatites, vitiligo, acne, melasma entre outras.
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Psoríase, desvendando a
disfunção cutânea e seus
mistérios
Angélica Seixas Leal, Igor Costa Carvalho, Andréia Seixas Leal (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: psoríase, pele, psoriasis, disfunções cutâneas
Introdução: A psoríase, doença inflamatória comum, crônica e não transmissível, caracteriza-se
por uma hiperproliferação da epiderme, ou seja, células da pele acumulam-se formando manchas
secas e escamas, causando dor e coceira local. Uma vez que a causa da psoríase ainda é desconhecida, os tratamentos são para o controle sintomático, seja para manifestações cutâneas, seja
para dor, incluindo terapias tópicas e sistêmicas, tais como pomadas, cremes, a fototerapia com
luz UV, comprimidos ou injeções. Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo analisar e descrever
a prevalência, o impacto, a patogenia e o tratamento da psoríase. Metodologia: Foi realizado por
meio da busca e análise bibliográfica de artigos científicos, em português e inglês, sobre a psoríase e seus dados incidência e prevalência, da transmissão e contaminação em diferentes regiões,
com indivíduos de diversas faixas etárias e condições sociais. Resultados: De acordo com os
dados de 2021 obtidos pela National Psoriasis Foundation, a psoríase afeta, aproximadamente,
125 milhões de pessoas no mundo, o que equivale a cerca de 2,2% da população mundial e está
fortemente ligada à hereditariedade, sendo um em três pacientes com um membro da família afetado. A incidência da psoríase é mais comum entre as idades de 15 a 25 anos, porém, pode afetar
a todas as idades. Conclusão: Esse estudo ressalta o fato da psoríase ser uma doença incurável,
caracterizada por períodos de remissões e exacerbações, cujo diagnóstico é fundamentalmente
clínico e que afeta diversas pessoas ao redor do mundo, o fato de que a escolha do tratamento
deve ser feita considerando-se a gravidade e a extensão do quadro clínico e o comprometimento
psicoemocional, além da importância do acompanhamento psicológico, pois pacientes com psoríase apresentam maior probabilidade de sofrer depressão e ansiedade.
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Desenvolvimento da neuropatia
diabética a lesões periféricas
Gabriel Martins Soares de Lima Almeida, Fernanda Pêgo Miranda Netto, Carolina Mark Wu Vitorino Barra, Rodrigo Fernandes Siman, Ana Maria de Souza Germano (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: neuropatia, diabetes, periférica
Introdução: A Neuropatia Diabética é grupo diverso de manifestações clínicas decorrentes de
complicações da diabetes mellitus que afetam o sistema nervoso autônomo e periférico. É quadro
progressivo, irreversível, podendo ter manifestações focais ou difusas, proximais ou distais, com
classificações. A complicação relaciona-se ao acúmulo de glicose nos nervos periféricos junto a
redução das vias periféricas sensoriais e motora, o que aumenta a morbimortalidade e amputações. Objetivo: Apresentar fisiopatologia da neuropatia diabética, desenvolvimento de lesões e
estratificar principais alterações e fatores de risco do pé diabético. Metodologia: Estudo descritivo
com revisão bibliográfica exploratória e descritiva de artigos científicos, através de buscas em plataformas Scielo, Pubmed, com os descritores: neuropatia, diabetes, periférica. Foram encontrados
53 artigos, selecionados 7, entre os anos de 2000 a 2021. Resultados: As principais alterações
foram micoses interdigitais, onicomicose e onicocriptose, rachaduras, úlceras e calosidades. Quase 20% dos pacientes apresentam vasculopatia avançada, que gera dor dos membros inferiores
mesmo no repouso, necessitando de amputação. Geralmente início insidioso, com dormência,
formigamento ou queimação, afetando primeiro tornozelos depois os pés e pernas, por fim, mãos
acarretando padrão de luvas e botas, representando 50 a 70% das amputações não traumáticas.
Conclusão: A Neuropatia Diabética é uma doença predisposta por diversos fatores de risco como
glicemia elevada e idade avançada, afeta qualidade de vida, tarefas diárias e desempenho físico. Para evitar a progressão é preciso diagnóstico precoce e correto por meio de história clínica
e exames. Assim, é necessário promoção e prevenção em saúde, sendo um dos propósitos do
tratamento do pé diabético.
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A importância do cuidado da
enfermagem diante da lesão
por pressão em pacientes com
cuidados paliativos
Yesly Marinho da Rocha Barreto, Vitoria Vilas Boas da Silva Bomfim (Orientador)
Palavras-chave: lesão por pressão, cuidados de enfermagem, cuidados paliativos.
Introdução: Os cuidados paliativos, mais que uma especialidade da saúde, é uma filosofia, um
modo de cuidar que visa aumentar a qualidade de vida dos pacientes que enfrentam problemas
associados a doenças que ameaçam a vida. O enfermeiro na avaliação inicial investiga o desenvolvimento de lesão por pressão (LPP). Objetivo: Analisar a relevância do cuidado de enfermagem ao paciente com lesão por pressão na terminalidade da vida. Metodologia: Trata-se de uma
revisão integrativa da literatura realizada através das bases de dados LILACS, BDENF e MEDLINE, através dos DeCS: “Lesão por Pressão”, “Cuidados de Enfermagem” e “Cuidados Paliativos”.
Foram incluídos artigos disponíveis, em português e inglês, dos últimos cinco anos. Excluídos
estudos repetidos nas bases de dados. Foram selecionados 10 estudos para compor a revisão.
Resultados: A lesão por pressão é um dano localizados na pele ou tecidos moles subjacentes
mais comumente encontrados sobre região óssea, ou relacionada ao uso de dispositivo médico.
As ações de enfermagem devem ser centradas em oferecer o bem estar ao paciente, identificando
precocemente lesões por meio de inspeções regulares da pele, visando à integridade e valorizando uma terminalidade de qualidade, incluindo a prescrição de coberturas adequadas, a orientação, o acompanhamento e o desenvolvimento de processos educativos com os profissionais.
Conclusão: A LPP interfere nos cuidados do fim da vida, inserindo as condutas de enfermagem
como fundamental base para um final de vida pacífico. Sendo necessária uma maior capacitação
da equipe de enfermagem, potencializando suas competências e as habilidades de enfrentamento
específico.
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ST 39. Território da Mineração e
Desastres: aspectos históricos,
socioeconômicos, culturais,
técnicos e jurídicos

Proponentes: Diego Jeangregorio Martins Guimaraes, Haruf Salmen Espindola, Lissandra Lopes
Coelho Rocha, Fernanda Cristina de Paula
Ementa: O objetivo é discutir aspectos históricos, socioeconômicos, culturais, técnicos e jurídicos vinculados a atividade mineradora, especialmente no contexto marcado por grandes desastres socioambientais. Além disso, as temáticas vinculadas às relações entre território, ambiente e
ecologia, relações entre território, nação e natureza, concepção e atitude em relação à natureza,
percepções sobre o mundo ao redor e fixação de significados sobre procedimentos regulatórios,
estrutura de poder e processos decisórios, interesse econômico, desigualdade e vulnerabilidade
social, economia, movimentos sociais, cidadania e direito, formação histórica do território, nos aspectos históricos, geográficos, socioeconômicos e culturais da ocupação e exploração, impactos
cumulativos das atividades econômicas e assentamentos humanos, impactos e desdobramentos
dos desastres. Questões relativas a tutela ambiental, medidas jurídicas, políticas e institucionais
dos diferentes atores, ordenamento do território, desastres, riscos e incertezas, gestão de risco,
segurança do trabalho, questões da gestão ambiental empresarial.
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Desenvolvimento e
sustentabilidade em unidades de
conservação
Denise Cristina Rocha Muniz, Renata Bernardes Faria Campos (Orientador), Maria Celeste Reis
Fernandes de Souza (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: desenvolvimento, unidade de conservação, sustentabilidade e zona de amortecimento
Introdução: Analisando a relação sociedade-natureza e identificando as vulnerabilidades podemos trabalhar a implementação de políticas públicas de sustentabilidade e ordenamento e desenvolvimento territorial, e refletir a percepção da população, modo a desenvolver o sentimento
de pertencimento e a integração entre a conservação ambiental e os arranjos produtivos locais.
Objetivo: Mapear a produção bibliográfica nos últimos dez anos sobre desenvolvimento, unidade
de conservação, sustentabilidade. Metodologia: Revisão bibliográfica sistemática realizada no
portal de periódicos da Capes. Foram considerados artigos revisados por pares, publicados nos
últimos 10 anos na língua portuguesa, que continham os termos Desenvolvimento AND Unidades
de Conservação AND Sustentabilidade. Resultados: Foram encontrados 72 artigos e 31 foram
selecionados para revisão sistemática, os demais não possuíam relação direta com a busca, pois
não abordavam diretamente os temas relacionados a desenvolvimento, unidade de conservação,
sustentabilidade e zona de amortecimento, ou então traziam os temas abordados numa perspectiva diferente do conceito analisado. Conclusão: Os tópicos mais frequentes abordados nos artigos
analisados foram ordenamento territorial, conflitos em unidades de conservação e sua gestão,
desenvolvimento socioambiental e instrumentos da política ambiental. O reconhecimento de que
é possível conciliar modo de vida de uma comunidade com as unidades de conservação foi citado
como uma importante reflexão para análise de desenvolvimento local e sustentabilidade.
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Percepção de moradores da
comunidade de Pingo D’água
sobre o Parque Estadual do Rio
Doce
Denise Cristina Rocha Muniz, Renata Bernardes Faria Campos (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: território, meio ambiente, percepção ambiental, unidade de conservação, sustentabilidade
Introdução: A consolidação de uma unidade de conservação, além do ato legal que a institui,
depende da integração entre suas diretrizes internas de gestão, do ordenamento territorial do
entorno e do sentimento de pertencimento de sua população. Este sentimento é construído de
forma plural para recriar mundos alternativos guiados pelos valores da democracia e os princípios
da sustentabilidade. O município de Pingo D’Água faz parte da zona de amortecimento do Parque
Estadual do Rio Doce (PERD) e possui cerca de 60% de seu território inserido em uma Área e
Proteção Ambiental (APA), denominada APA Pingo D’Água, desse modo, a gestão e o ordenamento territorial no município de Pingo D’Água e da APA homônima devem estar alinhados com
as diretrizes de gestão do PERD e refletir a percepção da população, de modo a desenvolver o
sentimento de pertencimento e a integração entre a conservação ambiental e os arranjos produtivos locais. Objetivo: Investigar a percepção da comunidade de Pingo d’Água a respeito da APA
Pingo D’Água e do Parque Estadual do Rio Doce. Metodologia: Trata-se de pesquisa aplicada
por meio do método dialético qualitativo e de caráter exploratório, que utilizará levantamentos por
meio de entrevistas com uma abordagem qualitativa. Resultados: Os resultados serão obtidos a
partir da análise das respostas das entrevistas, que serão transcritas “de mente aberta” para os
diversos significados que podem ser encontrados. Apenas posteriormente serão focados aspectos
específicos, respeitando o modelo de abertura do método fenomenográfico. Conclusão: Por meio
da pesquisa, espera-se identificar a visão dos moradores de Pingo D’água e compreender se há
alinhamento entre estas percepções e as diretrizes de gestão do PERD e da APA Pingo D’Água.
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Sustentabilidade e território:
oportunidades e desafios no
processo de gestão da Unidade
de Conservação do Parque
Estadual Rio Doce
Francislene Michelle Dias
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: territorio, sustentabilidade, unidade de conservação
Introdução: O estudo trará abordagens focadas na área ambiental e social, com enfoque nas
oportunidades de uso da Unidade de conservação e a comunidade de Marliéria, além de pensar
uma gestão sustentável e integrada. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo identificar,
junto a população do entorno do parque Estadual do Rio Doce, possíveis futuros sustentáveis para
esta população, a partir da análise das percepções dos próprios moradores acerca de conflitos
e oportunidades relacionados com a existência da Unidade de Conservação. Metodologia: O
local escolhido é o entorno do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), e a pesquisa será feita na
comunidade rural de Marliéria, que reside na zona de amortecimento, por meio da aplicação de
entrevistas. A proposta é uma abordagem de pesquisa de campo com foco nos desafios entre a
conservação e o uso do Parque Estadual do Rio Doce. Resultados: A implantação de unidades
de conservação, seja de uso sustentável ou de proteção integral, pode acarretar sérios conflitos
ambientais com as populações locais. Por este motivo, a participação da comunidade é essencial,
o que contribui com um ambiente mais equilibrado e sustentável. Assim, a natureza é o todo, e o
todo a própria natureza. Conclusão: Aponta-se que há uma necessidade urgente na compreensão do conceito de sustentabilidade a partir da tríade (econômico, social e ambiental). Aparentemente, não há uma integralidade na visão e entendimento deste assunto, por vezes usado como
marketing ou para obtenção de títulos de intuições que se preocupam com o meio ambiente, porém não há de fato relevância ambiental. Ações de preservação são necessárias para se garantir
o direito a cidade e o direito ao planeta. Conclui-se que há oportunidades na gestão das UCs sob
a perspectiva da justiça ambiental e ecologia politica.
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O meio ambiente na Constituição
Federal de 1988: os desafios da
proteção jurídica ambiental no
Brasil
Gabriel Henrique Pereira dos Santos Teixeira, Islane Archanjo Rocha (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: meio ambiente, proteção jurídica, preservação
Introdução: Apesar do direito ao meio ambiente adquirir status de norma constitucional com a
CF/88, nos últimos anos está-se presenciando uma desconstrução das principais legislações ambientais e um desmonte do orçamento destinado à proteção ao meio ambiente brasileiro. Objetivo: Objetiva-se discutir o descaso com o patrimônio ecológico do Brasil. Metodologia: Utilizou-se
a pesquisa qualitativa mediante procedimento de pesquisa bibliográfica com a utilização de artigos
das plataformas Scielo, CAPES e Google Acadêmico. Resultados: As informações levantadas
são assustadoras a citar: a redução do orçamento para a pesquisa, avaliação e monitoramento
da flora brasileira que passou de R$ 1.613.869,00 em 2019, para R$ 292.359,00 em 2020. Outra
redução foi na área de implementação das Unidades de conservação federais que foi reduzido de
R$ 163.980.508,00 em 2019 para R$ 7.118.677,00 em 2020 e por fim, o órgão que realiza o monitoramento da cobertura da terra e do risco de queimadas e incêndios florestais que é realizado
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais teve a sua verba reduzida de R$ 3.207.570,00 no
ano de 2019, para R$ 18.712,00 em 2020. Tal percepção de desconstrução das políticas ambientais ganhou repercussão internacional, causando inclusive desentendimentos diplomáticos entre o
Brasil e Estados estrangeiros. Conclusão: O país vivencia um descaso com o patrimônio ecológico, no qual é possível visualizar na revisão bibliográfica realizada o desmonte do orçamento destinado a proteção ambiental e a desconstrução das normas jurídicas brasileiras. Faz-se necessária
uma cobrança incisiva por parte dos órgãos de proteção ambiental e da coletividade para que às
leis sejam cumpridas, e, sobretudo, que o meio ambiente seja preservado.

Anais do 19º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
ISSN 2359 - 148x

629

19º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TEMA: CIÊNCIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
GOVERNADOR VALADARES (MG, BRASIL), 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2021

Universidade Vale do Rio Doce

Impactos do rompimento
da barragem: uma revisão
sistemática
Guilherme Rosa Thiago, Renata Bernardes Faria Campos, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: barragem, rompimento, revisão sistemática
Introdução: Em 25 de março de 2021 rompeu-se uma barragem na maior reserva mineral de
ouro do Brasil, na cidade de Godofredo Viana, Maranhão. O evento traz à memória os desastres
com barragens recentes de Minas Gerais, e faz questionar as razões das frequentes catástrofes
em território nacional. Objetivo: Mapear a produção acadêmica sobre rompimentos de barragem.
Metodologia: Busca por assunto no portal de periódicos da CAPES com os seguintes termos de
busca e booleanos para filtragem: minera* AND “rompimento* de barrage*”. Aos artigos identificados inicialmente aplicou-se o filtro de qualidade, refinando a busca por: Periódicos revisados
por pares. Após, procedeu-se análise dos artigos restantes. Resultados: Dentre os 29 trabalhos,
foram selecionados 22 trabalhos para análise e os mesmos podem ser organizados em três grupos principais: 1) três (14%) discutem o papel do poder público/legislação nos desastres, 2) quatro
(18%) se concentram em dar voz à população atingida e, 3) seis (27%) tratam de questões técnicas relacionadas à estrutura das barragens e/ou questões ambientais sem adentrar na questão
humana dos desastres. Outros nove (41%) trabalham a questão de perspectivas teóricas variadas,
desde a educação ambiental na agenda de políticas públicas até a violação do patrimônio cultural
dos atingidos. Apenas um (5%) discorre sobre a região amazônica. Conclusão: Percebe-se que,
no recorte aqui adotado, questões estritamente técnicas são significativamente mais frequentes
na produção científica sobre rompimentos de barragem que abordagens cujo foco é a população
atingida. Nota-se, também, a reduzida quantidade de trabalhos focados no papel do poder público
com relação aos rompimentos e a predominância de pesquisas sobre a região sudeste em detrimento da região norte.
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Relação entre “desastre” e as
comunidades/povos tradicionais
Iesmy Elisa Gomes Mifarreg, Renata Bernardes Faria Campos (Orientador), Maria Celeste Reis
Fernandes de Souza (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: desastre, povos tradicionais, comunidades tradicionais, revisão sistemática
Introdução: Nos últimos 6 anos ocorreram 2 grandes desastres no Brasil, gerando inúmeros
danos socioambientais, afetando principalmente as populações tradicionais, que têm todo o seu
modo de vida ligado ao ambiente. Diante desse cenário realizamos um levantamento de artigos
científicos publicados acerca da relação entre as comunidades tradicionais e os desastres. Objetivo: Identificar o que tem sido publicado sobre a relação entre desastres e comunidades/povos
tradicionais nos últimos 10 anos. Metodologia: Revisão bibliográfica sistemática de artigos revisados por pares no portal de periódicos da CAPES, contendo os termos “desastre” e “povos tradicionais” ou “comunidades tradicionais”. Resultados: A busca inicial retornou 40 artigos, dentre os
quais somente 8 tratam simultaneamente de desastres e povos ou comunidades tradicionais e, por
isso serão aqui analisados. Os artigos encontrados tratam da mudança causada no ambiente pela
instalação de empreendimentos potencialmente poluidores, causadores dos desastres e a forma
como isso altera toda a cultura e modo de vida das populações tradicionais. Além disso, criticam
a utilização do TAC como método para solução dos conflitos ambientais, tendo em vista que dada
as relações de poder existentes, tais acordos tendem a beneficiar as empresas e o Estado. Além
disso, vários destes trabalhos revelam situações de conflitos e levantam críticas com relação à
ausência de participação das comunidades e seus saberes nos processos de Licenciamento Ambiental. Conclusão: Os desastres ambientais afetam todo o modo de vida das comunidades tradicionais, que têm toda a sua existência fundada no meio ambiente em que habitam. A bibliografia
existente indica a necessidade de inclusão democrática dos povos tradicionais e seus saberes no
processo de prevenção de desastres e melhor mitigação dos seus danos.
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Rio como sujeito de direitos:
análise do Acórdão t-622/16 da
Corte Constitucional Colombiana
Iesmy Elisa Gomes Mifarreg, Haruf Salmen Espindola (Orientador), Lissandra Lopes Coelho Rocha (Orientador), Diego Jeangregorio Martins Guimaraes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: sujeito de direitos, biocultural, Acórdão t-622/16
Introdução: Têm ocorrido na América-Latina diversas mudanças de paradigma referente à questão ambiental, que recebeu o nome de Constitucionalismo Latino-Americano. Diante desse cenário
surge um precedente na Colômbia: uma decisão proferida pela Corte Constitucional revestiu o rio
Atrato da condição de sujeito de direitos. Objetivo: Identificar quais foram os fundamentos utilizados para embasar o reconhecimento do rio Atrato como sujeito de Direitos. Metodologia: Análise
documental do acórdão T-622/16 da Corte Constitucional da Colômbia. Resultados: O acordão se
apoia no raciocínio de garantia de uma maior proteção ao meio ambiente. Nesse sentido, foi reconhecido o direito à água com uma condição sine qua non para o exercício de diversos outros direitos fundamentais como o direito à vida, a saúde, ao bem-estar, à dignidade da pessoa humana, à
participação da vida cultural, ao trabalho etc. A Corte também traz para a discussão a questão dos
direitos bioculturais, que resultam do reconhecimento da conexão profunda e intrínseca que existe
entre a natureza, seus recursos e a cultura das comunidades étnicas e indígenas que nela habitam, que são interdependentes e não podem ser entendidas isoladamente. Por fim, baseando-se
no melhor interesse do meio ambiente, a corte considerou essencial o reconhecimento do rio Atrato como sujeito de direitos, pois em seu leito se concentra uma vasta biodiversidade. Além disso,
destaca a importância de um meio ambiente saudável para levar uma vida digna e em condições
de bem-estar. Conclusão: A decisão, apesar de trazer uma intenção ecocêntrica, demonstra em
certos pontos que o pensamento antropocêntrico do ser humano como dominador dos recursos
ambientais está enraizado na cultura capitalista e principalmente no arcabouço jurídico.
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Sobre o modus operandi da
elite econômica da cidade de
Governador Valadares entre as
décadas de 1940 e 1960
Welder Nunes de Souza
Palavras-chave: cidades, história, urbanização, industrialização, capitalismo
Introdução: Trata-se de um desdobramento de uma reflexão sobre a formação socioespacial de
Governador Valadares. Objetivo: O objetivo da pesquisa resumida nestas linhas, é produzir uma
contribuição teórica elucidativa para aquilo que, no período supracitado, manifestou-se como inércia, ou incapacidade empreendedora dos agentes socioeconômicos hegemônicos na dinâmica
econômica da cidade. Metodologia: A priori, abordou-se o espaço produzido em sua dimensão
local, através de sua história anterior, com ênfase no afluxo de aventureiros em busca de riquezas
a um lugar recém-integrado, abundante em recursos naturais. Adiante, destacou-se as atividades
econômicas mais influentes para o boom demográfico do período destacado, isto é, o circuito superior da economia urbana, que segundo Milton Santos em Por Uma Economia Política da Cidade,
permite-nos compreender o funcionamento da cidade não só como máquina de subsistência, mas
explicar suas conexões na divisão territorial do trabalho, quer com sua região de influência, quer
com outras cidades. Resultados: Pôde-se assim, tratar a referida dinâmica econômica como parte do eixo que Florestan Fernandes chamou de setor agrário da economia brasileira, bem como,
a partir de Francisco de Oliveira, identificar a relevância desse dinamismo para o então recém-inaugurado processo de acumulação capitalista de base urbano-industrial. Conclusão: Por fim,
conclui-se que essa mesma reorganização interna do capitalismo no Brasil, foi o que provocou a
condição subordinada em que se encontrava a elite econômica local, que buscou compensar essa
condição vitimada através de um modus operandi que fez de seus respectivos empreendimentos,
meios para outros fins, como o de manter determinadas faces do status quo, que em si mesmo,
passou longe de ser desvantajoso para aos tais.
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ST 40. Território e Pesquisa
Interdisciplinar

Proponentes: Patrícia 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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Prevalência da dor em membro
fantasma e ajuste psicossocial no
paciente amputado
Anna Luiza Ferraz Valente, Fernanda Pêgo Miranda Netto, Camila Hott Tavares, Leonardo Oliveira
Leão e Silva (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: amputação, dor em membro fantasma, psicossocial
Introdução: A partir da amputação surge quadro álgico que pode se manifestar como a dor do
membro fantasma (DMF), definida como sensação de dor em membro ausente. Ela é um desafio,
uma vez que pode ser influenciada por fatores físicos, psicológicos e socioculturais. Objetivo:
Identificar na literatura a definição para “dor do membro fantasma”, sua prevalência e fatores
de risco. Metodologia: Revisão bibliográfica, realizada entre abril e maio de 2021, utilizando as
bases de dados Pubmed e Scielo, com os descritores “amputation” “phantom limb pain” e “epidemiology”. Foram incluídos artigos publicados entre 2016 e 2021, na língua inglesa e portuguesa,
respondendo estritamente aos objetivos do presente trabalho. Resultados: Foram selecionados
17 artigos, observando-se em 71,4% deles, que o desafio clínico e epidemiológico da DMF consta
na sua subjetividade, que dificulta o diagnóstico e tratamento. Além disso, em um dos estudos
revisados, chegou-se à conclusão que a prevalência desse distúrbio entre os amputados pode
chegar a 64%. Notou-se também, em três dos artigos selecionados, que pacientes com essa condição têm pior prognóstico quanto ao ajuste psicossocial, apresentando quadros depressivos, de
isolamento social e de baixa adesão ao uso das próteses. Ademais, os dois principais fatores de
risco para ocorrência de DMF descritos, são, principalmente, a própria depressão e as dores no
coto do pós-operatório. Conclusão: Necessita-se de mais estudos sobre o tema, pois há pouco
consenso na literatura quanto a tratamentos definitivos contra essa sequela álgica, dificultando o
manejo terapêutico, podendo acarretar em baixo ajuste psicossocial do paciente. Outrossim, dentre os fatores descritos para um melhor prognóstico psicológico e social, são a reinserção social e
satisfação com a prótese, que leva a menores índices de DMF.
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Principais medicamentos
utilizados para o tratamento da
dor do membro fantasma
Camila Hott Tavares, Anna Luiza Ferraz Valente, Fernanda Pêgo Miranda Netto, Leonardo Oliveira
Leão e Silva (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: phantom limb pain, pharmacological management, amputation
Introdução: A dor no membro fantasma é caracterizada pelo incômodo na extremidade amputada
de um indivíduo, podendo ser entendida como o desejo inconsciente de reintegração corporal. Ela
é causada por fatores periféricos, medulares e cerebrais e chega a uma incidência de 80%. Em
decorrência da dor são utilizadas drogas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Objetivo: Identificar na literatura os principais fármacos utilizados para o tratamento da dor do membro
fantasma. Metodologia: Estudo descritivo com adoção de revisão sistemática da literatura. As
buscas dos artigos científicos foram restritas a plataforma de periódicos CAPES, com o uso dos
descritores “phantom limb pain”, “pharmacological management” e “amputation”. Foram encontrados 35 artigos no mês de maio de 2021. Após adoção dos critérios de inclusão (publicações de
2016 a 2021, idioma inglês ou português e resposta ao objetivo do trabalho) foram selecionados
4 artigos. Resultados: De acordo com a literatura, a amitriptilina possui efeitos analgésicos consideráveis na diminuição da dor do membro fantasma, porém seus efeitos colaterais dificultam o seu
uso. Além disso, anticonvulsivantes como gabapentina e topiramato também demonstraram alívio
da dor. A calcitonina se mostrou eficaz no período pós-operatório inicial, já a morfina foi promissora
na diminuição da dor e na reorganização cortical. Outros fármacos utilizados são a quetamina e o
dextrometorfano, sendo que o último possui menos efeitos colaterais que o primeiro. Conclusão:
As medicações amitriptilina, gabapentina, topiramato, calcitocina, morfina, quetamina e dextrometorfano são os fármacos mais utilizados para o alívio da dor do membro fantasma, embora possuam diferenças relacionados aos efeitos colaterais.
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Perfil epidemiológico das
complicações da diabetes mellitus
e a ocorrência do pé diabético no
ano de 2020 em Minas Gerais
Fernanda Pêgo Miranda Netto, Anna Luiza Ferraz Valente, Camila Hott Tavares, Leonardo Oliveira
Leão e Silva (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: pé diabético, amputação, Minas Gerais
Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma doença endócrino-metabólica crônica, devido a hiperglicemia causada por condições genéticas e ambientais, sendo resultado de defeitos na secreção
atividade da insulina. As principais complicações do DM são decorrentes de alterações vasculares,
que resultam em doenças de cunho arterial periférica, como o pé diabético. Objetivo: Apresentar
os indicadores de morbidade hospitalar e frequência de procedimentos em decorrência da DM e
pé diabético em Minas Gerais no ano de 2020. Metodologia: Estudo observacional, descritivo
com uso de base de dados secundária. Foi utilizado os dados das Autorizações de Internação
Hospitalar (AIH) do SIH-SUS disponibilizados com acesso livre no DATASUS. Para cálculo dos indicadores foi utilizado o Software Excel® e para análise de dados adotou-se estatística descritiva.
Resultados: Foram identificadas 16.550 internações por DM, o que corresponde a 14,9% do total
de internações no SUS. Quanto à avaliação das internações por sexo, no masculino foi observado
8.773 internações e 7.777 para o sexo feminino. Quanto à distribuição por idade, a faixa etária
predominante foi a de 60-69 anos em ambos os sexos. Quanto à identificação de procedimentos
realizados para atenção à DM, observou-se que 12.418 pacientes realizaram algum tipo de procedimento, sendo que 10.154 para o tratamento da própria DM e 2.264 para o tratamento do pé
diabético complicado. Conclusão: Observou-se maior morbidade por DM no sexo masculino na
faixa etária entre 60 e 69 anos. Já a frequência de procedimentos hospitalar para DM demonstra
que cerca de 18% são relacionados ao pé diabético complicado. Faz necessário atuação preventiva na abordagem do paciente, visando orientação de pacientes e familiares antes do agravo e
irreversibilidade do quadro.
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Perfil epidemiológico das
amputações no Brasil, 2016 a
2020
Fernanda Pêgo Miranda Netto, Anna Luiza Ferraz Valente, Camila Hott Tavares, Leonardo Oliveira
Leão e Silva (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: amputação, amputado, corpo, Brasil
Introdução: Amputação é um ato cirúrgico que consiste na retirada de um membro ou parte dele,
podendo ser considerada como último recurso em grande parte das cirurgias onde as opções já
foram utilizadas ou se tornaram inviáveis. As causas mais comuns são as não traumáticas, como
intercorrências devido à diabetes mellitus (DM), doenças do aparelho circulatório, entre outras.
Objetivo: Caracterizar, segundo a literatura, as amputações ocorridas no Brasil quanto as variáveis topologia, sexo, idade e região. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com uso
da revisão sistemática de artigos científicos. Foram realizadas buscas nas plataformas: Scielo e
PubMed, utilizando os descritores: “amputação, amputado”, “corpo”, “Brasil”. Foram identificados
31 artigos durante março de 2021. Em seguida, devido aos critérios de inclusão, publicação entre
2016 e 2020 e língua portuguesa, somente 4 artigos demonstraram coerência com o tema. Resultados: A literatura demonstra que as amputações com maior ocorrência são as de membros inferiores (MMII), sendo cerca de 85,0%. Homens são mais acometidos, com média de idade de 63
anos. Amputação de membros superiores (MMSS) são mais comuns em jovens, sendo causadas
por acidentes, como os automobilísticos, cerca de 8,6% e os de trabalho, sendo 5,2%. Já MMII,
são mais acometidos em idosos por causas não traumáticas, como DM e doenças vasculares, correspondendo cerca de 86,5%. Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, as regiões Sudeste, Nordeste e Sul, foram responsáveis por 88,1% das amputações de todo o Brasil. Conclusão: Pode-se
dizer que as causas das amputações variam de acordo com o local e a idade, sendo os idosos os
mais acometidos e a amputação mais frequente sendo em MMII. Entende-se que as amputações
poderiam ser evitadas na maioria dos casos, por medidas de prevenção e promoção a saúde.
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Internetês e os desafios da nova
linguagem virtual no território da
cibercultura
Islane Archanjo Rocha
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
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Introdução: O avanço tecnológico trouxe diversas novidades para os meios de comunicação, com
influência também na linguagem. A verdade é que o progresso das tecnologias afetou diretamente
a comunicação na internet e acabou por criar novos gêneros textuais, dentre eles, o gênero digital. Estes não se constituem como formas estruturais estáticas e definidas, mas são fenômenos
dinâmicos, sócio históricos e culturalmente sensíveis. Objetivo: O presente estudo tem como
objetivo geral analisar quais os desafios decorrentes da nova linguagem virtual no território da Cibercultura. Metodologia: Para tanto, sob análise qualitativa foi empregado o procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica, composto de elementos que visam descrever o tema e realizar
uma reflexão crítica. Resultados: Com a acelerada expansão da internet, foram desenvolvidas
novas definições de tempo, território, espaço, cultura, comunicação e a linguagem, todos natural
e facilmente compreendidos pelos chamados “nativos digitais”, aqueles que nasceram com essa
realidade instalada e se apropriam com maior destreza das mídias digitais. Há desafios com essa
nova linguagem usada nas redes, qual seja, o internetês. O internauta muitas vezes não diferencia
a linguagem virtual da língua portuguesa padrão, já que, por uma questão de agilidade, costuma
não usar os sinais de acentuação, pontuação e a ortografia adequada. Não se pode olvidar que
estas contingências são desafiadoras para o professorado. O docente não poderá (mais) ignorar a revolução tecnológica. Conclusão: Logo, a partir dos estudos, é possível concluir que são
inúmeros desafios a serem enfrentados, já que a pós-modernidade exige uma séria mudança de
postura, sobretudo, no que importa a despir-se de pré-conceitos e padronizações linguísticas.
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Autorrepresentação na identidade
coletiva: uma revisão bibliográfica
sistemática
João Paulo de Oliveira, Renata Bernardes Faria Campos, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Cristiana Maria de O Guimaraes (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: autorrepresentação, identidade, sociedade
Introdução: O surgimento de canais comunicacionais independentes, que fogem à regra hegemônica das mídias tradicionais, gera espaços que são usados como meio de comunicação próprio.
Atitudes individuais ou coletivas são chamadas de autorrepresentação, um falar de si mesmo na
representação dos seus valores de um grupo identitário. Entender esse conceito de autorrepresentação, pela perspectiva subjetiva e interna de uma identidade coletiva, se faz fundamental para
a abertura de debate mais profundo entre a defesa de identidades culturais marginalizadas pelo
status quo ou a desconstrução de identidades sociais pré-concebidas pelos interesses hegemônicos. Objetivo: Compreender o conceito de autorrepresentação pela perspectiva da identidade
coletiva de grupos. Metodologia: Busca sistemática realizada no portal de periódicos da Capes,
com acesso CAFe utilizando o termo “autorrepresentação”. Foram considerados trabalhos revisados por pares, em português, publicados entre 2010 e 2021 Resultados: Foram encontrados 70
artigos. Por se tratar de um termo polissêmico, os resultados ligados às identidades individuais,
biográficas, literárias, poéticas, retratadas ou fotográficas, foram conscientemente descartados
após a primeira análise. Do restante, foram selecionados 7 trabalhos para análise pormenorizada. Observou-se que os trabalhos selecionados tratam de representação como processo social,
identidade denegada, mídias nativas, autenticidade e tradição, autorrepresentação nos meios de
produção, criação coletiva, raça, gênero e colonialismo. Conclusão: Conclui-se que a análise permitiu observar a utilização do conceito de autorrepresentação coletiva, no sentido do “falar de si”.
Assim como suas relações com as identidades próprias e/ou pré-concebidas socialmente ou por
agentes políticos e hegemônicos.
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A violência de Bruce Wayne:
a concentração de renda e
desigualdade representadas na
trilogia do Batman de Christopher
Nolan
João Paulo de Oliveira
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Palavras-chave: bruce wayne, gotham city, território da violência, desigualdade, batman
Introdução: Dentre as várias representações do personagem Batman, as dos filmes dirigidos por
Christopher Nolan são as que mais se aproximam das realidades atuais da nossa economia. A
cidade de Gotham é o território representado nos filmes como “suja”, “mórbida”, “corrupta” e “violenta”. Dentro desse território, pouco se fala do homem que se veste de morcego, Bruce Wayne.
Bruce é o homem mais rico de todo o mundo, considerando o universo DC. O que ele faz durante o
dia, como comanda a sua empresa bilionária e seus impactos na economia global são pontos que
passam quase que imperceptíveis. Objetivo: Analisar como a concentração de renda de Bruce
Wayne, representada nos filmes Batman Begins (2005), Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)
e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) podem estar ligadas a violência do capital no
território de Gotham. Metodologia: Embasamento no referencial teórico do plano de ensino da
Disciplina Território da Violência do mestrado GIT e buscas por trabalhos acadêmicos referentes à
palavra-chave “Gotham City” no Google Acadêmico. Para a construção de roteiro e documentário
(curta-metragem) abordando o tema. Resultados: Dentre os textos da bibliografia da disciplina,
foram selecionados 3 (três) artigos que abordam e analisam os conceitos de que remetem a desumanização, alienação territorial e cidade escassa. O resultado da busca no Google Acadêmico focou nos trabalhos e trechos que focam nas representações geográficas, espaciais, sociais,
econômicas e culturais da cidade fictícia. A produção independente do documentário conta com a
formulação do Conclusão: Conclui-se que a análise dos trabalhos e dos filmes permitiram abordar
o tema, assim como importantes reflexões sobre a violência do capital da fortuna de Bruce Wayne
no território de Gotham representado na trilogia dirigida por Nolan. Apoio: UNIVALE-GIT-NIESD
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Projeto integrador 9º período
Arquitetura e Urbanismo: análise
urbana
Karoline Matias Souza, Debora Tameirao Lisboa (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: urbanismo, acessibilidade, mobiliário urbano, iluminação, rua
Introdução: O projeto integrador do curso de arquitetura e urbanismo da Univale reservou para a
turma do 9º período a missão de analisar algumas ruas do centro de Governador Valadares, especificamente as ruas Adrião Fróes, Eni Cabral e AV Brasil com o intuito de ressaltar seus pontos
positivos, negativos, estéticos e funcionais. Objetivo: Apresentar a análise urbanística e diagnóstico de questões urbanas e arquitetônicas das ruas Adrião Fróes, Eni Cabral e trecho da Avenida
Brasil compreendido entre a primeira igreja presbiteriana e os correios. Metodologia: Relato de
experiência por meio das visitas realizadas ao local para analisar a iluminação, o fluxo das ruas
e registrar fotos e vídeos, também foi utilizado o Google Maps para visualizar com quais ruas e
bairros as vias analisadas se conectam e, por fim, foi utilizado o mapa da área pelo autocad – software de desenho computacional – para especificar pontos e visualizar com clareza as limitações
dos lotes existentes. A apresentação foi elaborada utilizando o power point. Resultados: Foram
encontrados alguns problemas na estrutura das ruas analisadas, além de falhas de funcionalidade do mobiliário urbano. Alguns aspectos como limpeza, capinação e largura de alguns trechos
dificultam a caminhabilidade e reduzem a acessibilidade. Alguns pontos da área analisada têm
iluminação muito ruim inibindo o fluxo de pessoas de noite. Conclusão: O cuidado dos mobiliários
urbanos, a limpeza e iluminação das ruas são essenciais para o conforto do pedestre e das pessoas que residem nesses lugares. A falta de lixeiras, iluminação, a inexistência de calçadas, podem resultar em ruas mais sujas, marginalizadas e causar acidentes. É importante visar o melhor
cuidado da urbanização para trazer conforto aos residentes e pedestres resultando na melhoria
estética e valorização dos imóveis.
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O pertencimento psicofísico
permeado por suas
vulnerabilidades: um
levantamento bibliográfico
Lucas Xavier de Oliveira, Fernanda Cristina de Paula (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: território, vulnerabilidade, psicologia
Introdução: A compreensão da relação entre território e vulnerabilidade se enriquece quando
analisada não só pelas concepções geográficas como também pela visão da Psicologia. Analisando o indivíduo por uma abordagem do materialismo histórico-dialético, no que diz respeito á
Psicologia social, passa-se a levantar questionamentos acerca de sua relação entre vivência e
vulnerabilidade. Dessa forma, o estudo sobre fatores que incidem de vulnerabilidades dentro do
território se torna multidimensional e multifatorial. Objetivo: O trabalho tem como objetivo compreender como, a partir da literatura acadêmica, é possível apreender as relações entre vulnerabilidade, território e as perspectivas vivenciais dos indivíduos. Metodologia: O método utilizado
para a construção do texto é o de revisão bibliográfica, até o momento foram analisados, fichados
e citados, sete artigos relacionados com Psicologia social, Psicologia Ambiental, vulnerabilidade,
território, geografia crítica todos encontrados em sites acadêmicos: SCIELO, Google Acadêmico,
PSIlacs. Resultados: A partir da leitura dos artigos, é possível depreender elementos e dinâmicas
da relação do sujeito com a criação e modificação de seu território e como fatores afetivos e de
pertencimento permeiam sua identificação com o mesmo. Nesse sentido, surge a discussão de
que territórios vulneráveis têm seu papel no delineamento de vulnerabilidades psicossociais. Conclusão: A necessidade de criar novas perspectivas sobre temas já estudados é o que serve como
motor para qualquer ciência, dessa forma a relação da psicologia com a geografia, acrescenta
às compreensão de que há segmentos multifatoriais acerca da vulnerabilidade para o indivíduo e
para o coletivo em seu território.
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ST 41. Migrações históricas e
recentes: reflexões e debates
sobre os diferentes processos
migratórios.

Proponentes: Sueli Siqueira, Sandra Nicoli, Devani Tomaz Domingues, Bráulio De Magalhaes
Santos
Ementa: Os movimentos migratórios, ao longo da história, apresentaram diferentes configurações. As motivações e os impactos na origem e no destino produziram eventos que impactaram
os territórios geográficos e simbólicos de origem e destino. A proposta desse simpósio temático
consiste em proporcionar uma troca de experiências numa dimensão interdisciplinar acerca dos
estudos sobre a mobilidade humana, numa perspectiva histórica, econômica, jurídica e psicossocial, tendo o Brasil como ponto de chegada ou partida. Decorrente desses movimentos surgem
questões relacionadas ao transnacionalismo, políticas migratórias, xenofobismo, refugiados, cultura da migração, tráfico e contrabando de pessoas, dentre outras. Esse simpósio temático está
aberto para receber trabalhos que, partindo de um diálogo interdisciplinar, visem problematizar o
fenômeno da migração interna e /ou internacional em suas diversas dimensões.
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Migração do Vale do Rio Doce
para os Estados Unidos: uma
revisão sistemática da literatura
produzida nos últimos 10 anos
Camila da Silva Fernandes, Mauro Augusto dos Santos (Orientador), Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Coorientador), Renata Bernardes Faria Campos (Coorientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: migração internacional, microrregião de Governador Valadares, Vale do Rio
Doce, Estados Unidos
Introdução: A migração internacional é um fenômeno comum no Vale do Rio Doce, em especial
na região geográfica imediata de Governador Valadares. Com uma história que começou há mais
de cinco décadas, o tema já rendeu diversos estudos, e o município se tornou referência no tema
da migração para os Estados Unidos. Objetivo: Analisar a bibliografia produzida nos últimos dez
anos sobre migração internacional do Vale do Rio Doce para os EUA. Metodologia: Revisão sistemática de literatura, por meio de busca simples no Google Acadêmico com os termos “migração
internacional” + “vale do rio doce” + “EUA” ou “Estados Unidos”. Resultados: A busca ofereceu 83
resultados, produzidos em português e publicados entre 2010 e 2021. Desses, 24 eram artigos,
excluídos os resultados repetidos. Dos 24 artigos, 14 falam sobre a cidade de Governador Valadares, 5 sobre a microrregião de GV ou o Vale do Rio Doce, 3 trabalham com um recorte mais amplo,
incluindo cidades fora da região ou outros países além dos EUA, e um artigo trata especificamente
sobre São José do Divino, pertencente a região geográfica imediata de Teófilo Otoni. Ressalta-se
que a maioria dos trabalhos utiliza metodologia qualitativa, com destaque para as entrevistas em
profundidade e os grupos focais. Entretanto, há trabalhos que utilizam metodologia quantitativa
e metodologias mistas. Conclusão: O levantamento demonstrou que a produção bibliográfica
sobre o tema se concentra em três perspectivas principais: causas e impactos da migração (16),
percepções e representações sobre a migração ou sobre os migrantes (4), e aspectos da vida do
imigrante valadarense nos EUA (1). Conclui-se, portanto, que, dentre outros tópicos, há espaço
para estudos sobre outros municípios da região e para o modo de vida dos migrantes nos países
de destino.
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Imigração valadarense aos
Estados Unidos da América
Camila Soares de Almeida, Sueli Siqueira
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: migrações, desafios, motivações
Introdução: Na década de 1960 os primeiros migrantes laborais partiram de Governador Valadares para os EUA. Buscar melhores condições de vida não era o principal motivo destes emigrantes
que pertenciam a classe média alta, eles eram atraídos, principalmente, pela curiosidade de conhecer um país desenvolvido e por considerar que lá existiam enormes oportunidades de crescimento. Com o passar dos anos, este perfil foi se modificando e novos imigrantes passaram a buscar
nos EUA formas de ganhar dinheiro para, assim, viverem melhor e poderem ajudar nas despesas
de quem ficou no Brasil. Objetivo: Identificar e compreender os principais desafios, objetivos e
consequências dos valadarenses na emigração para os EUA, é o objetivo deste artigo. Metodologia: Para a sua realização foi utilizada revisão integrativa da literatura acerca do tema, através
de busca de artigos científicos nos sites científicos, utilizando os descritores migração, desafios,
motivações. Resultados: Devido ao fato de que uma parcela dos que tentavam a emigração não
conseguiam ir de forma documentada, a maioria arrisca suas vidas para atravessar a fronteira do
México. Quando chegam ao país de destino trabalham sem proteção social, sem segurança e por
longas horas, além disso enfrentam estranhamento cultural e a saudades. Contudo, avaliam como
positivo a possibilidade de ganhar dinheiro e conquistar uma vida melhor. Conclusão: A imigração
para os EUA tornou-se, na região, uma prática comum e, uma forma de conseguir sobreviver às
dificuldades enfrentadas no Brasil, com o desejo de conquistar uma vida melhor.
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A proteção do trabalhador
estrangeiro nas decisões
proferidas pelos tribunais
trabalhistas brasileiros
Francisco Shimabukuro Junior, Sueli Siqueira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: imigração, trabalhador, legislação, discriminação
Introdução: Com a crescente entrada de estrangeiros no território nacional, ocorrida a partir da
segunda metade do Século XIX, aliada à intenção do Estado de direcionar a entrega de estrangeiros, por questões políticas, o Brasil regulamentou esse fluxo migratório, estabelecendo, ao
longo do tempo, normas para controle da entrada de estrangeiros, como também regulamentando
o trânsito e sua permanência no país. Objetivo: Analisar o tratamento concedido pelo Estado
Brasileiro aos estrangeiros que não possuem o visto de trabalho, através da análise das decisões
proferidas pelos tribunais trabalhistas no julgamento de casos concretos. Metodologia: Trata-se
de estudo baseado em documentação coletada através das decisões, sobre a matéria, proferidas
pelos tribunais. A análise dos dados coletados será descritiva. Resultados: A análise das decisões
proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, enquanto órgão máximo da Justiça do Trabalho,
com jurisdição em todo o território nacional e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 2ª e 3ª
Região, evidencia que, apesar de não haver a pacificação do entendimento jurisprudencial, por
não haver aprovação de súmula ou orientação jurisprudencial sobre a matéria, predominam as
decisões que não discriminam o trabalhador estrangeiro que se encontra em situação irregular
no país, para assegurar o reconhecimento das mesmas garantias e proteções concedias ao trabalhador brasileiro. Conclusão: O Estado Brasileiro, no exercício do controle migratório, apesar
de manter na legislação a exigência de visto para o desempenho de atividade laboral, assegura a
toda pessoa, independentemente de sua origem nacional e de sua situação imigratória, a concessão dos direitos sociais previstos na legislação do trabalho.
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“Cantando em Talian”:
Valorização do patrimônio
cultural e imaterial linguístico da
emigração ítalo-vêneta para o
Brasil por meio da música
Giorgia Miazzo
Palavras-chave: talian, vêneto-brasilian, migração, vergonha, orgulho, identidade
Introdução: Trata-se de ilustrar o fenômeno do talian ou veneto-brasilian, um híbrido linguístico
formado pela combinação dos dialetos do Norte da Itália com o português e cristalizado nas comunidades migrantes do Sul do Brasil. Objetivo: Salvaguardar o patrimônio linguístico-cultural dos
migrantes que saíram do Norte da Itália para o Brasil, com o duplo objetivo de reduzir o sentimento
de vergonha de quem ainda o percebe com acepção negativa e de amenizar seu desaparecimento por falta de ferramentas adequadas para sua conservação. Metodologia: Foi distribuído um
questionário a um número predeterminado de descendentes que confirmaram a música como o
primeiro meio de divulgação da herança linguística. A partir deste resultado, foi construída uma
metodologia glotodidática baseada nas músicas e desenvolvida com conteúdos fonéticos, morfossintáticos e lexicais em uma abordagem lúdico-cultural. Tal procedimento foi aplicado no didático
Cantando in Talian. Impararel Talianco’ lamùsica e utilizado em dez cursos nas comunidades ítalo-brasileiras. Resultados: A intervenção levou a resultados excelentes em termos de conscientização da importância de proteger o patrimônio imaterial que une indissoluvelmente o território do
Norte da Itália com o do Sul do Brasil. Conclusão: A falta de conhecimento da própria história e
o mal-entendido linguístico podem trazer consequências funestas para o patrimônio imaterial de
uma comunidade. Pelo contrário, estimular a reflexão sobre a história, a cultura e a língua de uma
comunidade migrante são essenciais para a identificação de sua identidade, o orgulho das raízes
e a própria auto-estima. Apoio: Centro Studi Grandi Migrazioni – Pádua, Itália
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Dificuldades enfrentadas por
imigrantes no Brasil durante
o período da pandemia pela
covid-19
Lia Francisco Paiva Baia, Sueli Siqueira (Orientador)
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: saúde, imigração, pandemia, covid-19
Introdução: A política migratória no Brasil é regida pela Constituição de 1988 e pela Lei de Migração (n. º 13.445/ 2017). Esta, por sua vez, deixa bem claro os direitos amplos dos imigrantes, como
o acesso a benefícios sociais, educação, trabalho, moradia, saúde e regularização de seus documentos. Entretanto, mesmo com seus direitos previstos em lei, os imigrantes passam por diversas
dificuldades no Brasil, as quais foram agravadas durante a pandemia pela COVID-19 iniciada no
ano de 2020. Objetivo: Compreender e refletir sobre as dificuldades e desafios encontrados por
imigrantes no Brasil no contexto da pandemia pela Covid-19. Metodologia: Estudo de Revisão
Bibliográfica, transversal, baseado em nove artigos científicos selecionados em variadas bases de
dados. Resultados: Devido ao fato de a economia ter sido muito afetada pela pandemia, a busca
por um emprego tornou-se mais árdua, fazendo com que muitos imigrantes permaneçam desempregados ou se sujeitem a trabalhos informais e insalubres. Além disso, o idioma diferente constitui
uma barreira, dificultando sua compreensão e os inibindo de procurar ajuda nos centros de saúde
pública. Soma-se a isso os impedimentos que encontram para chegar aos estabelecimentos de
saúde, por falta de acesso ou medo de serem detidos por estarem com os documentos irregulares. Ademais, muitas vezes, suas condições de moradia e higiene não permitem que sigam as
orientações de prevenção contra a Covid-19, como o isolamento social, uso de máscara e álcool
em gel recorrentemente. Conclusão: A pandemia pela COVID-19 expôs, ainda mais, a situação
de vulnerabilidade dos imigrantes que vivem no Brasil, evidenciando também que muitas de suas
dificuldades encontradas são agravadas pela falta de informação sobre seus direitos no país.
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A dinâmica da “colocação” de
imigrantes italianos em Minas
Gerais no final do século XIX
Lucimar Therezinha Grizendi
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave: imigração italiana, arquivos, colocação
Introdução: Nas últimas décadas do século XIX Minas Gerais recebeu imigrantes italianos cujo
destino era o trabalho em áreas rurais e urbanas. Da partida da Itália até o local de trabalho, organizou-se uma “logística” visando à introdução, a colocação e o estabelecimento desses no estado
Objetivo: Apresentar um estudo sobre a distribuição regional dos imigrantes italianos em 1897.
Metodologia: A pesquisa documental no Arquivo Publico Mineiro analisou os registros de matrículas dos imigrantes italianos na Hospedaria Horta Barbosa vindos no Vapor Les Alpes em 1897.
Resultados: As características regionais foram diferentes, variáveis como a demanda por trabalhadores, facilidades de locomoção, estruturas de acolhimento e o interesse dos imigrantes interferiram no processo de colocação em Minas. A Zona da Mata com a produção de café, ferrovias
e estradas foi a que mais recebeu imigrantes. A Metropolitana de Belo Horizonte demandou trabalhadores com qualificações diversificadas para a capital inaugurada em 1897. O Sul/Sudoeste
inseriu agricultores contratados. Campo das Vertentes introduziu trabalhadores nas cidades “chamados” por parentes. Uma pessoa contratou agricultores para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Vale do Mucuri e Jequitinhonha receberam famílias de agricultores “chamados” por parentes
e o trajeto deve ter incluído as vias fluviais. Conclusão: A intermediação da vinda dos imigrantes,
a contratação e a assistência durante o percurso estavam pautadas em legislações, estruturas de
deslocamento e de acolhimento, decididas pelas autoridades e contratantes. O imigrante decidia
sobre as propostas para as cidades, meio rural e núcleos coloniais. O difícil deslocamento se fazia
nas estradas carroçáveis, estradas de ferro e vias fluviais.
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Gênero e Migração:
reconhecimento, lutas e
resistências de mulheres
migrantes no Brasil
Paula Dias Dornelas
Palavras-chave: migração, reconhecimento, resistência, gênero, feminismos
Introdução: Ao mobilizar as Teorias do Reconhecimento, a noção de resistência e debates da Teoria Política Feminista, este estudo explora como as lutas por reconhecimento são constituídas e
travadas por mulheres migrantes nascidas em diferentes países da América Latina e que residem
no Brasil. Objetivo: A proposta é investigar como as mulheres percebem relações de poder que
permeiam seus processos de socialização no Brasil e como resistem a quadros interseccionais de
desrespeito. Objetiva-se, assim, compreender como situações de injustiça afetam o modo como
mulheres migrantes (re)constroem suas identidades e como esses processos motivam as lutas
sociais. Metodologia: A pesquisa baseou-se em um estudo de caso de natureza qualitativa. Partindo de abordagens interpretativas e epistemologias feministas, foram realizadas entrevistas com
mulheres migrantes nascidas em países da América Latina e Caribe. Para analisar os dados, foi
feita uma análise qualitativa de conteúdo discursivo, foram identificados os temas mais significativos nos relatos das mulheres e, dentro de cada temática, observado como se constroem as lutas
por reconhecimento e as formas de resistência. Resultados: Situações de injustiça atravessam
a trajetória de mulheres migrantes em vários âmbitos, seja no trabalho, nos espaços públicos ou
nas dinâmicas familiares. Esses quadros, contudo, motivam formas de luta, que envolvem estratégias individuais, cotidianas e coletivas de resistência, como a formação de coletivos e grupos de
mulheres. Conclusão: A articulação entre gênero, origem, raça e classe incide no modo como as
mulheres constroem suas relações e se inserem socialmente. Para além do foco nas situações de
desrespeito, contudo, é importante que os estudos migratórios se atentem para as dinâmicas de
luta e resistência que permeiam as trajetórias de mulheres migrantes.
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