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Horário Atividade

8h30 às 9h00
ABETURA OFICIAL DA REITORIA E PRESIDÊNCIA DO
CONGRESSO

9h00 às 10h00

Palestra de Abertura: Prof. Dr. Pedro Roberto Jacobi com o
tema: Ciência e Tecnologia Ambiental.

Universidade de São Paulo-USP.

10h00 às 12h00 Apresentação dos Trabalhos - Alunos Matutino

13h00 às 17h00

4ª Webconferência Internacional de Pesquisa: 
Universidade Santo Amaro - UNISA e Universidade Católica 
Portuguesa – UCP.
Apresentação dos Trabalhos de Iniciação Científica.

14h00 às 17h00

Minicurso 1: Prof. Dr. Reges Toni Schwaab, com o tema:
Panorama da pesquisa em jornalismo ambiental no Brasil.

Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, Departamento de
Ciências da Comunicação e Programa de Pós-Graduação em
Comunicação.
Minicurso 2: Prof. Dr. Luiz Nali com o tema: Processos da
fabricação de vacina.

Universidade Santo Amaro-UNISA, Programa de Pós-
Graduação, Mestrado em Ciências da Saúde.
Minicurso 3: Profa. Dra. Luana Santamaria Basso com o tema:
Efeitos das mudanças climáticas e atividades humanas no
funcionamento da floresta amazônica.

Universidade de Leeds no Reino Unido. Universidade de São
Paulo-USP e Instituto de Pesquisas Nucleares (IPEN).
Minicurso 4: Prof. Dr. Guilherme Defante com o tema:
Inovação na comunicação científica.

Universidade de São Paulo, Escola de Educação Física e
Esporte, Departamento de Esporte.
Minicurso 5: Profa. Dra. Carolina Flumignan com o tema:
Como a saúde baseada em evidências auxilia nos processos de
gestão e de sustentabilidade.

Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP, Departamento de
Cirurgia.
Minicurso 6: Profa. Dra. Thaís da Nóbrega Cesa e Silva com o
tema: Direito e Telemedicina: Sustentabilidade no Direito à
Saúde tem tempos de pandemia.

Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra.
Minicurso 7: Prof. Dr. Paulo Coimbra com o tema: Cidades
excelentes.

Escola de Gestão Áquila.

18h00 às 19h00
Palestra de Encerramento- Prof. Dr. Jones Oliveira de
Albuquerque com o tema: Ciência versus Prática.

Universidade Federal Rural de Pernambuco.

19h00 às 21h00 Apresentação dos Trabalhos - Alunos Noturno
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12042 Psicologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3592588 - ANA PAULA SILVA DIAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gerson Heidrich da Silva

TITULO A TRAGÉDIA, O HUMOR E A CATARSE DIANTE DA MORALIDADE: ANÁLISE DO FILME “CORINGA” À LUZ DA PSICANÁLISE

INTRODUCAO

O filme “Coringa”, de 2019, direção geral de Todd Phillips, obteve repercussão, prestígio e reconhecimento. O longa fidelizou a ideia de envolver o público, não
apenas para compreender intimamente a versão de um doente mental solitário em uma sociedade rude, hostil e desigual, mas também provocá-lo à autoreflexão. A
moralidade é pauta de diversos discursos, indagações e provocações do Coringa, tornando-se passível de análise sob a ótica psicanalítica, considerando a catarse, a
traição e a comédia.

OBJETIVOS
Nosso objetivo foi analisar, à luz da psicanálise, o riso subjacente aos discursos manifestos e contextos vividos por Arthur Fleck, no filme “Coringa’’ (2019),
oferecendo-lhe uma merecida e suposta escuta desejada.

METODOLOGIA

Realizou-se uma pesquisa exploratória com o intuito de investigar a correlação entre o humor, a tragédia e a moral sob à ótica da psicanálise. De acordo com Gil
(2008), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar visão geral, do tipo aproximativo, acerca de determinado fato, afim de conduzir o desenvolvimento, a
elaboração e modificação de conceitos e ideias. O filme em análise foi acessado no Telecine. "Coringa, 2019”, com o título original “Joker, 2019”; conta com a
direção geral de Todd Phillips. Elencamos e analisamos à luz da psicanálise algumas passagens do filme.

RESULTADOS

Joaquim Phoenix, famoso por sua dedicação a dar à luz personagens complexos, não só encenou, mas deu vida e um tom particular ao Vilão Coringa. Algumas
passagens em discussão, por exemplo: ao imaginar um encontro com o apresentador Murray Frankin, Arthur (Coringa) revela, esperando mérito e aprovação, que
desde criança cuida da mãe, assumindo o papel de “homem da casa”. Naquele momento, também expõe, com comportamento infantilizado, que sua mãe sempre
dissera para colocar um sorriso no rosto, sendo sua missão espalhar risos e alegria. Na conversa imaginária com o Murray, é possível perceber a necessidade de
Arthur, transferencialmente, buscar suprir a “ausência” paterna, sendo Murray essa figura de representação. Em outras passagens, deparamo-nos com que o Freud
(1996) chamou de Chiste, ou seja, anedotas, servindo de estratégia do ego para driblar o superego, assim como as pressões sociais. Uma forma de tentar minimizar
a dor existencial. O humor, neste sentido, releva uma censura social.

CONCLUSOES
Preliminarmente, ao atentarmos às necessidades não supridas de Arthur, a quebra da fantasia em relação à mãe, a rejeição paterna, e como essas contingências o
levam a um processo de catarse, libertação e realização de desejos, podemos dizer que a personagem retrata o imaginário de uma dor coletiva. O riso desmedido
sugere uma anestesia moral à imoralidade de alguns gozos.

REFERENCIAS
1.FREUD, S. (1938 [1905]) Os Chistes e sua Relação com o Inconsciente. Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. vol. VIII Rio de Janeiro:
Imago, 1996. 2.Gil, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas S.A., 2008. 3.SILVESTRE, J. Palhaço Trágico. Coringa: O Filme com a Mais
Perturbadora Versão do Plahaço do Crime Promete Mudar a sua Visão Sobre Heróis e Vilões. São Paulo, n: 114, pág. 16 - 23. Setembro, 2019.
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12043 Psicologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

2735741 - IRIS DE SOUSA BESERRA FIRMINO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gerson Heidrich da Silva

TITULO FATORES QUE INFLUÊNCIAM NA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE: A PERVERSÃO À LUZ DA PSICANÁLISE

INTRODUCAO

Millon (1990) diz que as experiências vivenciadas na infância podem ser fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Os transtornos de
personalidade se desenvolvem com o tempo, sofrem influência biológica e do ambiente. Podem ser identificados pela presença constantes de sinas patológicos em
relação à personalidade e seus traços, caracterizados por prejuízos interpessoais e na relação da pessoa com o seu eu/self. A psicanálise freudiana fala em três
grandes estruturas possíveis, nas quais todos os indivíduos se encaixam em algum grau. São elas: a psicose, neurose e perversão. Na estrutura de personalidade
perversa, o mecanismo de defesa é a contestação. O perverso, pela falta da castração, age somente em busca da realização do desejo.

OBJETIVOS
Apresentar variáveis que influenciam no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, que podem contribuir para os transtornos de personalidade e a formação da
estrutura perversa.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório sobre o desenvolvimento das estruturas de personalidade do indivíduo, com ênfase na perversão. À luz da psicanálise, buscou-se
um olhar aos fatores que, de alguma forma, influenciam na formação da personalidade perversa. Utilizamos sites de busca como Google Acadêmico, Scielo e
Psiqweb, considerando os seguintes descritores: Fatores que Influenciam na Formação da Personalidade, Perversão, Transtorno de Personalidade e Tipos de
personalidades. O período do material levantado corresponde ao intervalo de 1999 a 2021, considerando, também, clássicos como as Obras de Freud, por exemplo.

RESULTADOS

Preliminarmente, autores como Millon (1990), Ballone (1999) e Eiguer (2014), por exemplo, dizem que as influências na formação da personalidade do indivíduo se
iniciam desde o nascimento, uma vez que a criança está em fase de desenvolvimento de suas capacidades e personalidade. Assim, as experiências infantis podem
ser fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, sofrendo, também, influência biológica e do ambiente. Dessa forma, os transtornos da
personalidade podem ser identificados mediante sinais patológicos em relação à personalidade e seus traços, caracterizados por prejuízos interpessoais. Neste
sentido, é preciso ter consciência de que as experiências vivenciadas na infância ficarão registradas na memória do indivíduo e poderão se manifestar em algum
momento, favorecendo a construção da estrutura perversa.

CONCLUSOES
Conclusões preliminares mostram que o ser humano não pode ser considerado nem totalmente de influência ambiental, tão pouco exclusivamente de herança
biológica, genética, mas sim um conjunto destes dois fatores, particularmente assimilados de acordo com cada pessoa. Assim, as experiências vivenciadas na
infância poderão favorecer a construção da estrutura perversa.

REFERENCIAS

1. BALLONE, G. J. Personalidade, in. PsqWeb, programa de Psiquiatria Clínica na Internet, 1999, disponível em: www.psiqweb.med.br(#62) acesso em: 04 mai. 2019.
2. EIGUER, Alberto. A perversão narcísica, um conceito em evolução. Revista brasileira de psicanálise vol.48 no.3 São Paulo set. 2014. Disponível em: (#60)
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0486-641X2014000300009 Acesso em: 24 de jul.2021. 3. FEIST,J.; FEIST, G. J; ROBERTS, Tomi-
Ann; Teorias da Personalidade - 8º edição. Porto Alegre : Mc Graw Hill Education, 2015. 4. MILLON, t. Personality-guided therapy.hoboken, Nova York, 1999.
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12043 Psicologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3599281 - JESSICA MARIA DE ARAUJO CARVALHO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gerson Heidrich da Silva

TITULO FATORES QUE INFLUÊNCIAM NA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE: A PERVERSÃO À LUZ DA PSICANÁLISE

INTRODUCAO

Millon (1990) diz que as experiências vivenciadas na infância podem ser fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Os transtornos de
personalidade se desenvolvem com o tempo, sofrem influência biológica e do ambiente. Podem ser identificados pela presença constantes de sinas patológicos em
relação à personalidade e seus traços, caracterizados por prejuízos interpessoais e na relação da pessoa com o seu eu/self. A psicanálise freudiana fala em três
grandes estruturas possíveis, nas quais todos os indivíduos se encaixam em algum grau. São elas: a psicose, neurose e perversão. Na estrutura de personalidade
perversa, o mecanismo de defesa é a contestação. O perverso, pela falta da castração, age somente em busca da realização do desejo.

OBJETIVOS
Apresentar variáveis que influenciam no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, que podem contribuir para os transtornos de personalidade e a formação da
estrutura perversa.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório sobre o desenvolvimento das estruturas de personalidade do indivíduo, com ênfase na perversão. À luz da psicanálise, buscou-se
um olhar aos fatores que, de alguma forma, influenciam na formação da personalidade perversa. Utilizamos sites de busca como Google Acadêmico, Scielo e
Psiqweb, considerando os seguintes descritores: Fatores que Influenciam na Formação da Personalidade, Perversão, Transtorno de Personalidade e Tipos de
personalidades. O período do material levantado corresponde ao intervalo de 1999 a 2021, considerando, também, clássicos como as Obras de Freud, por exemplo.

RESULTADOS

Preliminarmente, autores como Millon (1990), Ballone (1999) e Eiguer (2014), por exemplo, dizem que as influências na formação da personalidade do indivíduo se
iniciam desde o nascimento, uma vez que a criança está em fase de desenvolvimento de suas capacidades e personalidade. Assim, as experiências infantis podem
ser fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, sofrendo, também, influência biológica e do ambiente. Dessa forma, os transtornos da
personalidade podem ser identificados mediante sinais patológicos em relação à personalidade e seus traços, caracterizados por prejuízos interpessoais. Neste
sentido, é preciso ter consciência de que as experiências vivenciadas na infância ficarão registradas na memória do indivíduo e poderão se manifestar em algum
momento, favorecendo a construção da estrutura perversa.

CONCLUSOES
Conclusões preliminares mostram que o ser humano não pode ser considerado nem totalmente de influência ambiental, tão pouco exclusivamente de herança
biológica, genética, mas sim um conjunto destes dois fatores, particularmente assimilados de acordo com cada pessoa. Assim, as experiências vivenciadas na
infância poderão favorecer a construção da estrutura perversa.

REFERENCIAS

1. BALLONE, G. J. Personalidade, in. PsqWeb, programa de Psiquiatria Clínica na Internet, 1999, disponível em: www.psiqweb.med.br(#62) acesso em: 04 mai. 2019.
2. EIGUER, Alberto. A perversão narcísica, um conceito em evolução. Revista brasileira de psicanálise vol.48 no.3 São Paulo set. 2014. Disponível em: (#60)
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0486-641X2014000300009 Acesso em: 24 de jul.2021. 3. FEIST,J.; FEIST, G. J; ROBERTS, Tomi-
Ann; Teorias da Personalidade - 8º edição. Porto Alegre : Mc Graw Hill Education, 2015. 4. MILLON, t. Personality-guided therapy.hoboken, Nova York, 1999.
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12051 Administração de Empresas 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4558413 - LINDALVA APARECIDA DA SILVA LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais

TITULO Utilização da logística reversa: Uma alternativa para a reutilização do óleo de cozinha

INTRODUCAO
A alternativa para descarte correto e reutilização do óleo de cozinha tem sido algo de extrema relevância, tendo em vista a problemática causada ao meio ambiente.
Estes processos são amplos e difusos, potencializando os problemas ambientais bem como os princípios fundamentais da sustentabilidade, onde por meio da
logística reversa torna-se possível diminuir os impactos ambientais.

OBJETIVOS
Por meio desta pesquisa pretende-se desenvolver uma discussão de conscientização minimizando os impactos negativos ao meio ambiente por conta do descarte
inadequado do resíduo de óleo de cozinha. Abordar os resíduos sólidos bem como potencializar a sua correta destinação sempre foi e será um tema atual e
necessário para a sobrevivência, não somente das organizações mas também do ser humano.

METODOLOGIA
A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, metodologia que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com maior precisão. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de
esclarecer para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS
A utilização da logística reversa possibilita com que o descarte do óleo de cozinha realizado corretamente possa ser reutilizado como matéria prima na fabricação de
sabão em pedra para ser aplicado na limpeza de modo geral, além de proporcionar renda para famílias que adotam esta prática, favorecendo também as questões
ambientais.

CONCLUSOES
Conclui-se, que embora o processo de logística reversa seja aplicada cada vez mais nas organizações, esta ferramenta pode e deve ser introduzida nas questões do
nosso dia a dia, agregando conhecimento e valor as famílias que passam a praticar esta metodologia, bem como potencializando positivamente as questões sócio
ambientais.

REFERENCIAS

DE OLIVEIRA MORAIS, Marcos et al. Dez anos da política nacional de resíduos sólidos: um estudo comparativo entre 2011 e 2020 sobre o entendimento dos
consumidores referente ao descarte de equipamentos eletroeletrônicos. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 11, p. 91851-91873, 2020. PHILIPPI JUNIOR,
Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação ambiental e sustentabilidade. In: Educação ambiental e sustentabilidade. 2005. p. 878-878. LAKATOS, Eva Maria;
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. reimpr. São Paulo: Atlas, 2010.
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12051 Administração de Empresas 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4648773 - MILENA SILVA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais

TITULO Utilização da logística reversa: Uma alternativa para a reutilização do óleo de cozinha

INTRODUCAO
A alternativa para descarte correto e reutilização do óleo de cozinha tem sido algo de extrema relevância, tendo em vista a problemática causada ao meio ambiente.
Estes processos são amplos e difusos, potencializando os problemas ambientais bem como os princípios fundamentais da sustentabilidade, onde por meio da
logística reversa torna-se possível diminuir os impactos ambientais.

OBJETIVOS
Por meio desta pesquisa pretende-se desenvolver uma discussão de conscientização minimizando os impactos negativos ao meio ambiente por conta do descarte
inadequado do resíduo de óleo de cozinha. Abordar os resíduos sólidos bem como potencializar a sua correta destinação sempre foi e será um tema atual e
necessário para a sobrevivência, não somente das organizações mas também do ser humano.

METODOLOGIA
A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, metodologia que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com maior precisão. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de
esclarecer para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS
A utilização da logística reversa possibilita com que o descarte do óleo de cozinha realizado corretamente possa ser reutilizado como matéria prima na fabricação de
sabão em pedra para ser aplicado na limpeza de modo geral, além de proporcionar renda para famílias que adotam esta prática, favorecendo também as questões
ambientais.

CONCLUSOES
Conclui-se, que embora o processo de logística reversa seja aplicada cada vez mais nas organizações, esta ferramenta pode e deve ser introduzida nas questões do
nosso dia a dia, agregando conhecimento e valor as famílias que passam a praticar esta metodologia, bem como potencializando positivamente as questões sócio
ambientais.

REFERENCIAS

DE OLIVEIRA MORAIS, Marcos et al. Dez anos da política nacional de resíduos sólidos: um estudo comparativo entre 2011 e 2020 sobre o entendimento dos
consumidores referente ao descarte de equipamentos eletroeletrônicos. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 11, p. 91851-91873, 2020. PHILIPPI JUNIOR,
Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação ambiental e sustentabilidade. In: Educação ambiental e sustentabilidade. 2005. p. 878-878. LAKATOS, Eva Maria;
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. reimpr. São Paulo: Atlas, 2010.
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12056 Psicologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3666751 - HUMBERTO DE SOUZA ARRUDA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Claudio Bido

TITULO BENEFÍCIOS BIOPSICOSSOCIAIS DA DANÇA DO VENTRE EM MULHERES

INTRODUCAO
A dança do ventre é uma maneira clara, simples e ampla para trabalhar a saúde feminina. Essa dança é flexível e sistemática e permite o entendimento de conteúdos
e situações diversas que ocorrem com o corpo e a mente femininos, constituindo-se num espaço de transformação pela experiência. Esse trabalho procurará
mostrar como a prática da dança do ventre traz benefícios às mulheres, nas questões relativas à saúde física, mental e social.

OBJETIVOS
identificar na literatura científica os benefícios da dança do ventre na vida de mulheres. Descrever esses benefícios e como eles contribuem na melhora da qualidade
de vida, na saúde mental e nas relações pessoais das mulheres.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) nos meses de julho a agosto de 2021. Foram utilizados descritores controlados “mulheres” e “saúde” e o descritor não controlado “dança do ventre”.
Inicialmente foram encontrados 28 artigos, a partir dos descritores escolhidos. Após o filtro com exclusão de estudos que não tinham relação direta com a temática,
foram escolhidos 07 estudos baseados em SciELO e 03 estudos baseados na LILACS.

RESULTADOS

A partir dos artigos selecionados, analisaram-se benefícios claramente apontados na prática da dança do ventre para mulheres. Como prática expressiva e em
grupo, fundamentalmente relacionada ao bem-estar físico e à auto-aceitação do corpo e dos movimentos, notou-se referência constante ao resgate da autoestima.
Além disso, estudos apontam diversos benefícios complementares, tais como o combate à depressão, combate a traumas sofridos por violências, além de auxílio no
tratamento de outras doenças como o câncer, estresse, melhoria nas relações interpessoais no convívio social e também no auto-conhecimento, além de
proporcionar gestos de aceitação e empatia no grupo.

CONCLUSOES
O estudo teórico levou à constatação de que a dança do ventre, através do exercício da expressão corporal e da aceitação pessoal, contribui na melhora da
autoestima e da auto-confiança das mulheres, no auxílio de tratamentos de doenças e contribui na educação corporal, na saúde física e mental, melhorando a
qualidade de vida, e, consequentemente, proporcionando um convívio melhor em seu meio social.

REFERENCIAS

1 - ABRÃO, ACP; PEDRÃO, LJ. A contribuição da dança do ventre para a educação corporal, saúde física e mental de mulheres que frequentam uma academia de
ginástica e dança. Rev. Latino-Am. Enfermagem 13 (2) • Abr 2005 • https://doi.org/10.1590/S0104-11692005000200017. 2 - CARMINATTI, M et al. Effects of belly
dancing on body image and self-esteem in women with breast cancer – pilot study. Revista Brasileira de Medicina do Esporte [online]. 2019, v.25, n.6. pp. 464-468. 3
- CORBETT, E; SEI, MB. Sexualidade e violência familiar: o uso da dança do ventre como instrumento para intervenção. Ter. sex ; 10(1): 15-22, jan.-jun. 2007.
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Luiz Claudio Bido

TITULO BENEFÍCIOS BIOPSICOSSOCIAIS DA DANÇA DO VENTRE EM MULHERES

INTRODUCAO
A dança do ventre é uma maneira clara, simples e ampla para trabalhar a saúde feminina. Essa dança é flexível e sistemática e permite o entendimento de conteúdos
e situações diversas que ocorrem com o corpo e a mente femininos, constituindo-se num espaço de transformação pela experiência. Esse trabalho procurará
mostrar como a prática da dança do ventre traz benefícios às mulheres, nas questões relativas à saúde física, mental e social.

OBJETIVOS
identificar na literatura científica os benefícios da dança do ventre na vida de mulheres. Descrever esses benefícios e como eles contribuem na melhora da qualidade
de vida, na saúde mental e nas relações pessoais das mulheres.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) nos meses de julho a agosto de 2021. Foram utilizados descritores controlados “mulheres” e “saúde” e o descritor não controlado “dança do ventre”.
Inicialmente foram encontrados 28 artigos, a partir dos descritores escolhidos. Após o filtro com exclusão de estudos que não tinham relação direta com a temática,
foram escolhidos 07 estudos baseados em SciELO e 03 estudos baseados na LILACS.

RESULTADOS

A partir dos artigos selecionados, analisaram-se benefícios claramente apontados na prática da dança do ventre para mulheres. Como prática expressiva e em
grupo, fundamentalmente relacionada ao bem-estar físico e à auto-aceitação do corpo e dos movimentos, notou-se referência constante ao resgate da autoestima.
Além disso, estudos apontam diversos benefícios complementares, tais como o combate à depressão, combate a traumas sofridos por violências, além de auxílio no
tratamento de outras doenças como o câncer, estresse, melhoria nas relações interpessoais no convívio social e também no auto-conhecimento, além de
proporcionar gestos de aceitação e empatia no grupo.

CONCLUSOES
O estudo teórico levou à constatação de que a dança do ventre, através do exercício da expressão corporal e da aceitação pessoal, contribui na melhora da
autoestima e da auto-confiança das mulheres, no auxílio de tratamentos de doenças e contribui na educação corporal, na saúde física e mental, melhorando a
qualidade de vida, e, consequentemente, proporcionando um convívio melhor em seu meio social.

REFERENCIAS

1 - ABRÃO, ACP; PEDRÃO, LJ. A contribuição da dança do ventre para a educação corporal, saúde física e mental de mulheres que frequentam uma academia de
ginástica e dança. Rev. Latino-Am. Enfermagem 13 (2) • Abr 2005 • https://doi.org/10.1590/S0104-11692005000200017. 2 - CARMINATTI, M et al. Effects of belly
dancing on body image and self-esteem in women with breast cancer – pilot study. Revista Brasileira de Medicina do Esporte [online]. 2019, v.25, n.6. pp. 464-468. 3
- CORBETT, E; SEI, MB. Sexualidade e violência familiar: o uso da dança do ventre como instrumento para intervenção. Ter. sex ; 10(1): 15-22, jan.-jun. 2007.
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3615715 - HENRIQUE ALMEIDA PAIVA DA COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Luiz Claudio Bido

TITULO A jornada do enlutado a partir da perspectiva da Psicologia Analítica

INTRODUCAO
Lidar com a morte não é uma tarefa fácil, pois cada indivíduo possui sua forma única de suportar esse processo. A presente pesquisa parte das postulações de
arquétipo e individuação com o intuito de discutir e compreender como pode se dar esse processo na vida do individuo enlutado, utilizando para esse fim as
representações arquetípicas das deusas gregas Deméter e Hécate.

OBJETIVOS
Compreender a relação entre individuação e vivência do luto. Descrever os arquétipos de Deméter e Hécate como representações simbólicas do enlutamento.
Explorar as possibilidades de compreensão do processo de luto como fase de um processo de individuação.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo bibliográfico a partir da exploração de autores junguianos que trabalham o conceito de luto. Para tanto, buscou-se levantar o bibliografia
disponível sobre o assunto, e elaborou-se um estudo exploratório sobre o tema, de forma a atender à compreensão do processo de luto e suas representações
arquetípicas na Psicologia Analítica de Carl G. Jung.

RESULTADOS

Dentro da narrativa de Deméter, após o rapto se sua filha, podemos observar em todo o seu processo as fases do luto postuladas por Elisabeth Klubler-Ross (1996):
negação: Deméter nega a perda de sua filha; Raiva: enfurecida, abandona o olimpo abdicando-se de suas funções divinas; barganha: tenta imortalizar Demofon, filho
da rainha Metaneira, numa tentativa falha de substituir a filha perdida; depressão: veste-se de preto e se isola no templo que exigiu que erguessem a ela, fazendo
com que os campos e a vida na terra morressem; aceitação: transformada pelo luto, aceita a morte e se encontra com Perséfone, agora madura. Mc Lean (1989)
pontua o encontro de Demeter e Hécate como um momento em que Demeter visita a sua sombra, chegando a um acordo com ela, encarando a mãe terrível interior.
Para Freitas (2013, p. 140) o sofrimento mobiliza a energia psíquica, criando condição favorável à ação arquetípica e à reorganização da personalidade. Um encontro
com a sombra se faz necessário para que o indivíduo possa atingir o equilíbrio e vivenciar sua totalidade. Ao acessarmos esse arquétipo podemos observar que ao
ser vivenciado – muitas vezes por meio de um complexo de perda – se faz necessário um “sacrifício” de uma antiga condição para que haja a transformação.

CONCLUSOES
A análise arquetípica proposta por Carl Jung sobre a experiência da morte nos auxilia a compreender os profundos e muitas vezes doloridos processos envolvidos
no luto. Ao revisitarmos a narrativa mitológica de Deméter e Hécate, encontramos a compreensão da dor daquele que perde alguém muito amado e vislumbramos a
possibilidade de integração presente no enfrentamento da dor e dos conteúdos sombrios despertados pelo enfrentamento da difícil experiência da perda.

REFERENCIAS
1. KÜBLER-ROSS, Elisabeth, Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Martins Fontes 1996. 2. MCLEAN, Adam. A Deusa Tríplice. Em Busca do Feminino Arquetípico. São
Paulo: Cultrix.1989. 3. FREITAS, Laura Villares de. O ser humano: entre a vida e a morte – visão da Psicologia Analítica. In: KÓVACS, Maria Julia. Morte e
desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992,
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3685578 - SIDINÉIA APARECIDA CHAGAS 2 - Aprovado 1 - Poster
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Osvaldo da Silva Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Os impactos da pandemia COVID-19 para o Microempreendedor Individual - MEI

INTRODUCAO

O MEI é uma forma revolucionária e desburocratizante da legislação de pequenos negócios e serviços, que tem como objetivo a regularização de muitos dos
trabalhadores que ainda exercem atividades na informalidade. A legislação do microempreendedor individual proporciona aos trabalhadores do mercado informal a
possibilidade de se legalizarem com o pagamento de uma contribuição mínima que varia de R$ 56,00 a R$ 61,00 dependendo do ramo de atividade, proporcionando
ao MEI vantagens e benefícios, como: os previdenciários, fiscais, tributários e trabalhistas. A procura pela formalização por meio de registro como
Microempreendedor Individual tornou-se, a partir de 2020, uma das principais alternativas para as milhares de pessoas afetadas pela pandemia do COVID-19, quer
seja pela perda do emprego ou pela redução de salário. No entanto, a pandemia também impactou de forma significativa o funcionamento destas pequenas
empresas no Brasil, levando muitos microempreendedores a fecharem seus negócios ou repensarem em uma nova forma de prosseguir com seu empreendimento.

OBJETIVOS Demonstrar os impactos causados pela pandemia do COVID-19 aos microempreendedores do Brasil.

METODOLOGIA Utilizamos pesquisa exploratória, através de pesquisa bibliográfica, em livros, jornais, revistas publicações e sites na Internet.

RESULTADOS

Constatou-se que embora a pandemia tenha contribuído para elevar o número de MEI registrados junto à Receita Federal, esta alterou de forma significativa o seu
funcionamento, o que levou muitos microempreendedores a fecharem suas lojas físicas. Muitos destes casos ocorreram pela dificuldade em fidelizar os clientes
diante do cenário imposto pela pandemia e ou pela falta de habilidade e capacidade operacional em adaptar seus processos internos para conseguir sobreviver em
um ambiente tão difícil.

CONCLUSOES

Diante ao aumento do desemprego e a flexibilização das relações de trabalhos, muitas pessoas passaram a considerar o empreendedorismo como uma ou talvez a
única alternativa para enfrentar a crise. Com isso a concorrência ficou ainda mais acirrada, sendo necessário que o microempreendedor que deseja aumentar a
competitividade e permanecer no mercado esteja aberto ao novo e à reinvenção, de forma a aprofundar seu olhar no que e como é feito, desenvolvendo novas
alternativas para que o seu negócio seja sustentável.

REFERENCIAS

BARROS NETO, João Pinheiro e SOUZA, Gerson - organizadores. Manual do Empreendedor. São Paulo, Ed. QualityMark, 2012. BRASIL. Lei Complementar nr. 128, de
19 de dezembro de 2008. Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de
1991, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF,
22.12.2008. Acesso em 08 set. 2021. MAXIMIANO, Antonio Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. RECEITA FEDERAL
http://www22.receita.fazenda.gov.br/inscricaomei/private/pages/relatorios/relatorioMesDia.jsf - Acesso em 08 set. 2021. VIANNA, Ilca Oliveira de A. Metodologia
do trabalho Científico – Um enfoque didático da produção científica. São Paulo: E.P.U., 2001.
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4085981 - ROSIELE MARIA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Os impactos da pandemia COVID-19 para o Microempreendedor Individual - MEI

INTRODUCAO

O MEI é uma forma revolucionária e desburocratizante da legislação de pequenos negócios e serviços, que tem como objetivo a regularização de muitos dos
trabalhadores que ainda exercem atividades na informalidade. A legislação do microempreendedor individual proporciona aos trabalhadores do mercado informal a
possibilidade de se legalizarem com o pagamento de uma contribuição mínima que varia de R$ 56,00 a R$ 61,00 dependendo do ramo de atividade, proporcionando
ao MEI vantagens e benefícios, como: os previdenciários, fiscais, tributários e trabalhistas. A procura pela formalização por meio de registro como
Microempreendedor Individual tornou-se, a partir de 2020, uma das principais alternativas para as milhares de pessoas afetadas pela pandemia do COVID-19, quer
seja pela perda do emprego ou pela redução de salário. No entanto, a pandemia também impactou de forma significativa o funcionamento destas pequenas
empresas no Brasil, levando muitos microempreendedores a fecharem seus negócios ou repensarem em uma nova forma de prosseguir com seu empreendimento.

OBJETIVOS Demonstrar os impactos causados pela pandemia do COVID-19 aos microempreendedores do Brasil.

METODOLOGIA Utilizamos pesquisa exploratória, através de pesquisa bibliográfica, em livros, jornais, revistas publicações e sites na Internet.

RESULTADOS

Constatou-se que embora a pandemia tenha contribuído para elevar o número de MEI registrados junto à Receita Federal, esta alterou de forma significativa o seu
funcionamento, o que levou muitos microempreendedores a fecharem suas lojas físicas. Muitos destes casos ocorreram pela dificuldade em fidelizar os clientes
diante do cenário imposto pela pandemia e ou pela falta de habilidade e capacidade operacional em adaptar seus processos internos para conseguir sobreviver em
um ambiente tão difícil.

CONCLUSOES

Diante ao aumento do desemprego e a flexibilização das relações de trabalhos, muitas pessoas passaram a considerar o empreendedorismo como uma ou talvez a
única alternativa para enfrentar a crise. Com isso a concorrência ficou ainda mais acirrada, sendo necessário que o microempreendedor que deseja aumentar a
competitividade e permanecer no mercado esteja aberto ao novo e à reinvenção, de forma a aprofundar seu olhar no que e como é feito, desenvolvendo novas
alternativas para que o seu negócio seja sustentável.

REFERENCIAS

BARROS NETO, João Pinheiro e SOUZA, Gerson - organizadores. Manual do Empreendedor. São Paulo, Ed. QualityMark, 2012. BRASIL. Lei Complementar nr. 128, de
19 de dezembro de 2008. Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de
1991, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF,
22.12.2008. Acesso em 08 set. 2021. MAXIMIANO, Antonio Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. RECEITA FEDERAL
http://www22.receita.fazenda.gov.br/inscricaomei/private/pages/relatorios/relatorioMesDia.jsf - Acesso em 08 set. 2021. VIANNA, Ilca Oliveira de A. Metodologia
do trabalho Científico – Um enfoque didático da produção científica. São Paulo: E.P.U., 2001.
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4118600 - ANNA BEATRIZ MORALES COSTA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Os impactos da pandemia COVID-19 para o Microempreendedor Individual - MEI

INTRODUCAO

O MEI é uma forma revolucionária e desburocratizante da legislação de pequenos negócios e serviços, que tem como objetivo a regularização de muitos dos
trabalhadores que ainda exercem atividades na informalidade. A legislação do microempreendedor individual proporciona aos trabalhadores do mercado informal a
possibilidade de se legalizarem com o pagamento de uma contribuição mínima que varia de R$ 56,00 a R$ 61,00 dependendo do ramo de atividade, proporcionando
ao MEI vantagens e benefícios, como: os previdenciários, fiscais, tributários e trabalhistas. A procura pela formalização por meio de registro como
Microempreendedor Individual tornou-se, a partir de 2020, uma das principais alternativas para as milhares de pessoas afetadas pela pandemia do COVID-19, quer
seja pela perda do emprego ou pela redução de salário. No entanto, a pandemia também impactou de forma significativa o funcionamento destas pequenas
empresas no Brasil, levando muitos microempreendedores a fecharem seus negócios ou repensarem em uma nova forma de prosseguir com seu empreendimento.

OBJETIVOS Demonstrar os impactos causados pela pandemia do COVID-19 aos microempreendedores do Brasil.

METODOLOGIA Utilizamos pesquisa exploratória, através de pesquisa bibliográfica, em livros, jornais, revistas publicações e sites na Internet.

RESULTADOS

Constatou-se que embora a pandemia tenha contribuído para elevar o número de MEI registrados junto à Receita Federal, esta alterou de forma significativa o seu
funcionamento, o que levou muitos microempreendedores a fecharem suas lojas físicas. Muitos destes casos ocorreram pela dificuldade em fidelizar os clientes
diante do cenário imposto pela pandemia e ou pela falta de habilidade e capacidade operacional em adaptar seus processos internos para conseguir sobreviver em
um ambiente tão difícil.

CONCLUSOES

Diante ao aumento do desemprego e a flexibilização das relações de trabalhos, muitas pessoas passaram a considerar o empreendedorismo como uma ou talvez a
única alternativa para enfrentar a crise. Com isso a concorrência ficou ainda mais acirrada, sendo necessário que o microempreendedor que deseja aumentar a
competitividade e permanecer no mercado esteja aberto ao novo e à reinvenção, de forma a aprofundar seu olhar no que e como é feito, desenvolvendo novas
alternativas para que o seu negócio seja sustentável.

REFERENCIAS

BARROS NETO, João Pinheiro e SOUZA, Gerson - organizadores. Manual do Empreendedor. São Paulo, Ed. QualityMark, 2012. BRASIL. Lei Complementar nr. 128, de
19 de dezembro de 2008. Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de
1991, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF,
22.12.2008. Acesso em 08 set. 2021. MAXIMIANO, Antonio Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. RECEITA FEDERAL
http://www22.receita.fazenda.gov.br/inscricaomei/private/pages/relatorios/relatorioMesDia.jsf - Acesso em 08 set. 2021. VIANNA, Ilca Oliveira de A. Metodologia
do trabalho Científico – Um enfoque didático da produção científica. São Paulo: E.P.U., 2001.
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4352408 - JOÃO VITOR PEREIRA VITAL 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Os impactos da pandemia COVID-19 para o Microempreendedor Individual - MEI

INTRODUCAO

O MEI é uma forma revolucionária e desburocratizante da legislação de pequenos negócios e serviços, que tem como objetivo a regularização de muitos dos
trabalhadores que ainda exercem atividades na informalidade. A legislação do microempreendedor individual proporciona aos trabalhadores do mercado informal a
possibilidade de se legalizarem com o pagamento de uma contribuição mínima que varia de R$ 56,00 a R$ 61,00 dependendo do ramo de atividade, proporcionando
ao MEI vantagens e benefícios, como: os previdenciários, fiscais, tributários e trabalhistas. A procura pela formalização por meio de registro como
Microempreendedor Individual tornou-se, a partir de 2020, uma das principais alternativas para as milhares de pessoas afetadas pela pandemia do COVID-19, quer
seja pela perda do emprego ou pela redução de salário. No entanto, a pandemia também impactou de forma significativa o funcionamento destas pequenas
empresas no Brasil, levando muitos microempreendedores a fecharem seus negócios ou repensarem em uma nova forma de prosseguir com seu empreendimento.

OBJETIVOS Demonstrar os impactos causados pela pandemia do COVID-19 aos microempreendedores do Brasil.

METODOLOGIA Utilizamos pesquisa exploratória, através de pesquisa bibliográfica, em livros, jornais, revistas publicações e sites na Internet.

RESULTADOS

Constatou-se que embora a pandemia tenha contribuído para elevar o número de MEI registrados junto à Receita Federal, esta alterou de forma significativa o seu
funcionamento, o que levou muitos microempreendedores a fecharem suas lojas físicas. Muitos destes casos ocorreram pela dificuldade em fidelizar os clientes
diante do cenário imposto pela pandemia e ou pela falta de habilidade e capacidade operacional em adaptar seus processos internos para conseguir sobreviver em
um ambiente tão difícil.

CONCLUSOES

Diante ao aumento do desemprego e a flexibilização das relações de trabalhos, muitas pessoas passaram a considerar o empreendedorismo como uma ou talvez a
única alternativa para enfrentar a crise. Com isso a concorrência ficou ainda mais acirrada, sendo necessário que o microempreendedor que deseja aumentar a
competitividade e permanecer no mercado esteja aberto ao novo e à reinvenção, de forma a aprofundar seu olhar no que e como é feito, desenvolvendo novas
alternativas para que o seu negócio seja sustentável.

REFERENCIAS

BARROS NETO, João Pinheiro e SOUZA, Gerson - organizadores. Manual do Empreendedor. São Paulo, Ed. QualityMark, 2012. BRASIL. Lei Complementar nr. 128, de
19 de dezembro de 2008. Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de
1991, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF,
22.12.2008. Acesso em 08 set. 2021. MAXIMIANO, Antonio Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. RECEITA FEDERAL
http://www22.receita.fazenda.gov.br/inscricaomei/private/pages/relatorios/relatorioMesDia.jsf - Acesso em 08 set. 2021. VIANNA, Ilca Oliveira de A. Metodologia
do trabalho Científico – Um enfoque didático da produção científica. São Paulo: E.P.U., 2001.
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3623343 - WALLACE PINHEIRO DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO LOGÍSTICA REVERSA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.

INTRODUCAO

Empresas fabricantes de celulares estão adotando a logística reversa como estratégia para redução de custos e melhorias de processos, além de ser um
cumprimento da lei 12.305 (BRASIL, 2010, Art.1º), que obriga as empresas a comunicar seus clientes em como proceder após o término do ciclo de vida útil dos
produtos, e incentivando o descarte correto minimizando os impactos ambientais, além de agregar valor ao marketing da empresa tornando-a mais competitivo,
potencializando os lucros da organização.

OBJETIVOS
Analisar o processo de logística reversa como um mecanismo econômico e social que promove a coleta e a restauração dos resíduos sólidos, sendo uma maneira
que as empresas possam reaproveitar este material no ciclo produtivo ou encaminhar para um local de descarte adequado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa onde, dados secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais
informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana. Conforme
Mattar, (2008) dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS
As empresas praticantes do processo de logística reversa obtém resultados positivos sejam estes financeiro bem como de imagem da marca, pois os aparelhos já
vendidos e sem utilização retornam para a organização, sendo possível reaproveitar os materiais como matéria prima no processo de reciclagem, além de reduzir os
impactos ambientais que a produção de aparelhos eletrônicos produz no planeta, obtendo um “marketing verde” que traz maior visibilidade para a organização.

CONCLUSOES
Conclui-se que, a logística reversa é uma ferramenta organizacional relevante que traz para a empresa ganhos em desenvolvimento sustentável, possibilitando a
reutilização e redução de consumo de matéria prima, assim otimizando os custos desses materiais, proporcionando a empresa obter um diferencial competitivo no
mercado em que atua e agregando valor aos seus produtos e processos, aumentando a rentabilidade e a conscientização ambiental.

REFERENCIAS

1. BRASIL. Planalto. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 2. GONTIJO, Felipe Eugênio Kich; DIAS, AM de P.; WERNER, Jaqueline. A logística reversa
de ciclo fechado para embalagens PET. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável,
Niterói, RJ, Brasil. 2010. 3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa bibliográfica. ___. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas,
2001. 4. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia. Execução, Planejamento e Análise–Editora Atlas, v. 350, 2008.
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3793974 - THAISA CRISTINA DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO LOGÍSTICA REVERSA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.

INTRODUCAO

Empresas fabricantes de celulares estão adotando a logística reversa como estratégia para redução de custos e melhorias de processos, além de ser um
cumprimento da lei 12.305 (BRASIL, 2010, Art.1º), que obriga as empresas a comunicar seus clientes em como proceder após o término do ciclo de vida útil dos
produtos, e incentivando o descarte correto minimizando os impactos ambientais, além de agregar valor ao marketing da empresa tornando-a mais competitivo,
potencializando os lucros da organização.

OBJETIVOS
Analisar o processo de logística reversa como um mecanismo econômico e social que promove a coleta e a restauração dos resíduos sólidos, sendo uma maneira
que as empresas possam reaproveitar este material no ciclo produtivo ou encaminhar para um local de descarte adequado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa onde, dados secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais
informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana. Conforme
Mattar, (2008) dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS
As empresas praticantes do processo de logística reversa obtém resultados positivos sejam estes financeiro bem como de imagem da marca, pois os aparelhos já
vendidos e sem utilização retornam para a organização, sendo possível reaproveitar os materiais como matéria prima no processo de reciclagem, além de reduzir os
impactos ambientais que a produção de aparelhos eletrônicos produz no planeta, obtendo um “marketing verde” que traz maior visibilidade para a organização.

CONCLUSOES
Conclui-se que, a logística reversa é uma ferramenta organizacional relevante que traz para a empresa ganhos em desenvolvimento sustentável, possibilitando a
reutilização e redução de consumo de matéria prima, assim otimizando os custos desses materiais, proporcionando a empresa obter um diferencial competitivo no
mercado em que atua e agregando valor aos seus produtos e processos, aumentando a rentabilidade e a conscientização ambiental.

REFERENCIAS

1. BRASIL. Planalto. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 2. GONTIJO, Felipe Eugênio Kich; DIAS, AM de P.; WERNER, Jaqueline. A logística reversa
de ciclo fechado para embalagens PET. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável,
Niterói, RJ, Brasil. 2010. 3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa bibliográfica. ___. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas,
2001. 4. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia. Execução, Planejamento e Análise–Editora Atlas, v. 350, 2008.
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3800962 - ALICIA BARBOSA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO LOGÍSTICA REVERSA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.

INTRODUCAO

Empresas fabricantes de celulares estão adotando a logística reversa como estratégia para redução de custos e melhorias de processos, além de ser um
cumprimento da lei 12.305 (BRASIL, 2010, Art.1º), que obriga as empresas a comunicar seus clientes em como proceder após o término do ciclo de vida útil dos
produtos, e incentivando o descarte correto minimizando os impactos ambientais, além de agregar valor ao marketing da empresa tornando-a mais competitivo,
potencializando os lucros da organização.

OBJETIVOS
Analisar o processo de logística reversa como um mecanismo econômico e social que promove a coleta e a restauração dos resíduos sólidos, sendo uma maneira
que as empresas possam reaproveitar este material no ciclo produtivo ou encaminhar para um local de descarte adequado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa onde, dados secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais
informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana. Conforme
Mattar, (2008) dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS
As empresas praticantes do processo de logística reversa obtém resultados positivos sejam estes financeiro bem como de imagem da marca, pois os aparelhos já
vendidos e sem utilização retornam para a organização, sendo possível reaproveitar os materiais como matéria prima no processo de reciclagem, além de reduzir os
impactos ambientais que a produção de aparelhos eletrônicos produz no planeta, obtendo um “marketing verde” que traz maior visibilidade para a organização.

CONCLUSOES
Conclui-se que, a logística reversa é uma ferramenta organizacional relevante que traz para a empresa ganhos em desenvolvimento sustentável, possibilitando a
reutilização e redução de consumo de matéria prima, assim otimizando os custos desses materiais, proporcionando a empresa obter um diferencial competitivo no
mercado em que atua e agregando valor aos seus produtos e processos, aumentando a rentabilidade e a conscientização ambiental.

REFERENCIAS

1. BRASIL. Planalto. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 2. GONTIJO, Felipe Eugênio Kich; DIAS, AM de P.; WERNER, Jaqueline. A logística reversa
de ciclo fechado para embalagens PET. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável,
Niterói, RJ, Brasil. 2010. 3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa bibliográfica. ___. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas,
2001. 4. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia. Execução, Planejamento e Análise–Editora Atlas, v. 350, 2008.
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3821714 - LUCAS GARIBALDI DA CONCEICAO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO LOGÍSTICA REVERSA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.

INTRODUCAO

Empresas fabricantes de celulares estão adotando a logística reversa como estratégia para redução de custos e melhorias de processos, além de ser um
cumprimento da lei 12.305 (BRASIL, 2010, Art.1º), que obriga as empresas a comunicar seus clientes em como proceder após o término do ciclo de vida útil dos
produtos, e incentivando o descarte correto minimizando os impactos ambientais, além de agregar valor ao marketing da empresa tornando-a mais competitivo,
potencializando os lucros da organização.

OBJETIVOS
Analisar o processo de logística reversa como um mecanismo econômico e social que promove a coleta e a restauração dos resíduos sólidos, sendo uma maneira
que as empresas possam reaproveitar este material no ciclo produtivo ou encaminhar para um local de descarte adequado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa onde, dados secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais
informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana. Conforme
Mattar, (2008) dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS
As empresas praticantes do processo de logística reversa obtém resultados positivos sejam estes financeiro bem como de imagem da marca, pois os aparelhos já
vendidos e sem utilização retornam para a organização, sendo possível reaproveitar os materiais como matéria prima no processo de reciclagem, além de reduzir os
impactos ambientais que a produção de aparelhos eletrônicos produz no planeta, obtendo um “marketing verde” que traz maior visibilidade para a organização.

CONCLUSOES
Conclui-se que, a logística reversa é uma ferramenta organizacional relevante que traz para a empresa ganhos em desenvolvimento sustentável, possibilitando a
reutilização e redução de consumo de matéria prima, assim otimizando os custos desses materiais, proporcionando a empresa obter um diferencial competitivo no
mercado em que atua e agregando valor aos seus produtos e processos, aumentando a rentabilidade e a conscientização ambiental.

REFERENCIAS

1. BRASIL. Planalto. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 2. GONTIJO, Felipe Eugênio Kich; DIAS, AM de P.; WERNER, Jaqueline. A logística reversa
de ciclo fechado para embalagens PET. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável,
Niterói, RJ, Brasil. 2010. 3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa bibliográfica. ___. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas,
2001. 4. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia. Execução, Planejamento e Análise–Editora Atlas, v. 350, 2008.
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3852733 - CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO LOGÍSTICA REVERSA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.

INTRODUCAO

Empresas fabricantes de celulares estão adotando a logística reversa como estratégia para redução de custos e melhorias de processos, além de ser um
cumprimento da lei 12.305 (BRASIL, 2010, Art.1º), que obriga as empresas a comunicar seus clientes em como proceder após o término do ciclo de vida útil dos
produtos, e incentivando o descarte correto minimizando os impactos ambientais, além de agregar valor ao marketing da empresa tornando-a mais competitivo,
potencializando os lucros da organização.

OBJETIVOS
Analisar o processo de logística reversa como um mecanismo econômico e social que promove a coleta e a restauração dos resíduos sólidos, sendo uma maneira
que as empresas possam reaproveitar este material no ciclo produtivo ou encaminhar para um local de descarte adequado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa onde, dados secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais
informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana. Conforme
Mattar, (2008) dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS
As empresas praticantes do processo de logística reversa obtém resultados positivos sejam estes financeiro bem como de imagem da marca, pois os aparelhos já
vendidos e sem utilização retornam para a organização, sendo possível reaproveitar os materiais como matéria prima no processo de reciclagem, além de reduzir os
impactos ambientais que a produção de aparelhos eletrônicos produz no planeta, obtendo um “marketing verde” que traz maior visibilidade para a organização.

CONCLUSOES
Conclui-se que, a logística reversa é uma ferramenta organizacional relevante que traz para a empresa ganhos em desenvolvimento sustentável, possibilitando a
reutilização e redução de consumo de matéria prima, assim otimizando os custos desses materiais, proporcionando a empresa obter um diferencial competitivo no
mercado em que atua e agregando valor aos seus produtos e processos, aumentando a rentabilidade e a conscientização ambiental.

REFERENCIAS

1. BRASIL. Planalto. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 2. GONTIJO, Felipe Eugênio Kich; DIAS, AM de P.; WERNER, Jaqueline. A logística reversa
de ciclo fechado para embalagens PET. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável,
Niterói, RJ, Brasil. 2010. 3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa bibliográfica. ___. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas,
2001. 4. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia. Execução, Planejamento e Análise–Editora Atlas, v. 350, 2008.
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4343212 - MARIA JOSE SOUZA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO A eficácia dos fatores de crescimento e do resveratrol associado a TIC – Terapia de Indução de Colágeno no Rejuvenescimento Facial: revisão de literatura

INTRODUCAO

A longevidade populacional traz consigo o ideal de envelhecer de forma saudável, com qualidade de vida e bem-estar. Logo, para que isso se concretize, os cuidados com o corpo, com a aparência e com a saúde são fundamentais. A técnica teve início na década de 90, com o nome de “subcisão”, sua finalidade
era induzir a produção de colágeno no tratamento de cicatrizes cutâneas e rugas. Devido a técnica envolver lesão, foi denominada como TIC – Terapia de Indução de Colágeno. A técnica de microagulhamento é uma das opções para o tratamento de rejuvenescimento facial e consiste na realização de
micropunturas na pele, que pode provocar injúria e aumentar a síntese de colágeno. Com efeito potencializador, os ativos (vitamina C, vitamina A, vitamina B3, Peptídeos de cobre, Zinco, Ácido Hialurônico e Resveratrol) direcionará para uma resposta mais rápida e eficiente da pele. A importância deste trabalho
mostra que, o procedimento de microagulhamento possui vantagens, tais como a estimulação de colágeno sem promover um efeito ablativo na pele. A cicatrização acontece em pouco tempo e a chance de efeitos colaterais é mínima se comparada a outras técnicas ablativas, uma vez que deixa a pele mais
densa e resistente. Além disso, é uma técnica de baixo custo se comparada a outros tratamentos de alta tecnologia.

OBJETIVOS Apresentar a diferença da abordagem com a técnica de microagulhamento através do roller e o dermapen; Verificar os efeitos dos fatores de crescimento e o resveratrol, associada ao microagulhamento; Apresentar os benefícios promovidos no Envelhecimento cutâneo.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão de literatura, realizada com artigos científicos referentes “a Microagulhamento” Envelhecimento Facial, Rejuvenescimento Facial, Estética Facial e Indução Percutânea de Colágeno" e Ativos com base de dados do LILACS, BIREME, PUBMED, SCIELO, utilizando limitadores temporais de 2011 a
2021. Destes após a leitura do resumo foram excluídos aqueles que não abordavam o tema compatível ao pesquisado.

RESULTADOS
O estudo apresentou resultados favoráveis, a drug delivery em 6 mulheres, onde os autores salientaram a importância da associação de tratamentos para obtenção de procedimentos ainda mais satisfatório. 
completos e tema compatível ao pesquisado.

CONCLUSOES Conclusão: A técnica é eficaz, promissora e de fácil aplicação, e a associação de diversos ativos proporcionou a otimização dos resultados.

REFERENCIAS

1- Pitt PFF. Microagulhamento e suas diversas indicações para tratamentos estéticos. 23f. Monografia (Pós Graduação) – Biomedicina Estética, Recife. Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa [Internet], 2017. 25p. [Acesso em 02 Mar 2021]. Disponível em:
https://www.ccecursos.com.br/img/resumos/3-microagulhamento-e-suas-diversas-indica--es-para.pdf 2- Albano RPS, Pereira LP, Assis IB. Microagulhamento – A terapia que induz a produção de colágeno – Revisão de Literatura. Revista Saúde em Foco [Internet], Amparo, 2018; [10], 455-73. [Acesso em 02 Mar
2021]. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/398398490/058-Microagulhamento-a-Terapia-Que-Induz-a-Producao 3- Silva JD, Alcantara GA. Os benefícios da vitamina c na prevenção do envelhecimento cutâneo. Anais do 18º Simpósio de TCC e 15º Simpósio de IC do Centro Universitário ICESP.
[Internet], 2019; 18: 266-70. [Acesso em 18 Mar 2021]. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t(#38)rct=j(#38)q=(#38)esrc=s(#38)source=web(#38)cd=
(#38)cad=rja(#38)uact=8(#38)ved=2ahUKEwj09ZaIg73vAhVOI7kGHWU1BmAQFjABegQIARAD(#38)url=http%3A%2F%2Fnippromove.hospedagemdesites.ws%2Fanais_simposio%2Farquivos_up%2Fdocumentos%2Fartigos%2F128b191cf35dc0ef862be2755e347992.pdf(#38)usg=AOvVaw07C8takFuEHUWqvxv64T-
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4497546 - REGINA DOROTEA BARBOSA NEVES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO A eficácia dos fatores de crescimento e do resveratrol associado a TIC – Terapia de Indução de Colágeno no Rejuvenescimento Facial: revisão de literatura

INTRODUCAO

A longevidade populacional traz consigo o ideal de envelhecer de forma saudável, com qualidade de vida e bem-estar. Logo, para que isso se concretize, os cuidados com o corpo, com a aparência e com a saúde são fundamentais. A técnica teve início na década de 90, com o nome de “subcisão”, sua finalidade
era induzir a produção de colágeno no tratamento de cicatrizes cutâneas e rugas. Devido a técnica envolver lesão, foi denominada como TIC – Terapia de Indução de Colágeno. A técnica de microagulhamento é uma das opções para o tratamento de rejuvenescimento facial e consiste na realização de
micropunturas na pele, que pode provocar injúria e aumentar a síntese de colágeno. Com efeito potencializador, os ativos (vitamina C, vitamina A, vitamina B3, Peptídeos de cobre, Zinco, Ácido Hialurônico e Resveratrol) direcionará para uma resposta mais rápida e eficiente da pele. A importância deste trabalho
mostra que, o procedimento de microagulhamento possui vantagens, tais como a estimulação de colágeno sem promover um efeito ablativo na pele. A cicatrização acontece em pouco tempo e a chance de efeitos colaterais é mínima se comparada a outras técnicas ablativas, uma vez que deixa a pele mais
densa e resistente. Além disso, é uma técnica de baixo custo se comparada a outros tratamentos de alta tecnologia.

OBJETIVOS Apresentar a diferença da abordagem com a técnica de microagulhamento através do roller e o dermapen; Verificar os efeitos dos fatores de crescimento e o resveratrol, associada ao microagulhamento; Apresentar os benefícios promovidos no Envelhecimento cutâneo.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão de literatura, realizada com artigos científicos referentes “a Microagulhamento” Envelhecimento Facial, Rejuvenescimento Facial, Estética Facial e Indução Percutânea de Colágeno" e Ativos com base de dados do LILACS, BIREME, PUBMED, SCIELO, utilizando limitadores temporais de 2011 a
2021. Destes após a leitura do resumo foram excluídos aqueles que não abordavam o tema compatível ao pesquisado.

RESULTADOS
O estudo apresentou resultados favoráveis, a drug delivery em 6 mulheres, onde os autores salientaram a importância da associação de tratamentos para obtenção de procedimentos ainda mais satisfatório. 
completos e tema compatível ao pesquisado.

CONCLUSOES Conclusão: A técnica é eficaz, promissora e de fácil aplicação, e a associação de diversos ativos proporcionou a otimização dos resultados.

REFERENCIAS

1- Pitt PFF. Microagulhamento e suas diversas indicações para tratamentos estéticos. 23f. Monografia (Pós Graduação) – Biomedicina Estética, Recife. Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa [Internet], 2017. 25p. [Acesso em 02 Mar 2021]. Disponível em:
https://www.ccecursos.com.br/img/resumos/3-microagulhamento-e-suas-diversas-indica--es-para.pdf 2- Albano RPS, Pereira LP, Assis IB. Microagulhamento – A terapia que induz a produção de colágeno – Revisão de Literatura. Revista Saúde em Foco [Internet], Amparo, 2018; [10], 455-73. [Acesso em 02 Mar
2021]. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/398398490/058-Microagulhamento-a-Terapia-Que-Induz-a-Producao 3- Silva JD, Alcantara GA. Os benefícios da vitamina c na prevenção do envelhecimento cutâneo. Anais do 18º Simpósio de TCC e 15º Simpósio de IC do Centro Universitário ICESP.
[Internet], 2019; 18: 266-70. [Acesso em 18 Mar 2021]. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t(#38)rct=j(#38)q=(#38)esrc=s(#38)source=web(#38)cd=
(#38)cad=rja(#38)uact=8(#38)ved=2ahUKEwj09ZaIg73vAhVOI7kGHWU1BmAQFjABegQIARAD(#38)url=http%3A%2F%2Fnippromove.hospedagemdesites.ws%2Fanais_simposio%2Farquivos_up%2Fdocumentos%2Fartigos%2F128b191cf35dc0ef862be2755e347992.pdf(#38)usg=AOvVaw07C8takFuEHUWqvxv64T-
8

Página 19



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12068 Psicologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3555887 - ROSA MARIA CORREIA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO MEDO E ENFRENTAMENTO DA AUTO IMAGEM NO PROCESSO DO ENVELHECIMENTO

INTRODUCAO
Nos últimos anos, houve um aumento significativo na população de idosos em escala mundial. A maneira das pessoas lidarem com o processo de envelhecimento
está associado à sua heterogeneidade, ou seja, cada pessoa envelhece à sua maneira.

OBJETIVOS Essa pesquisa teve como objetivo verificar os medos e o enfrentamento da autoimagem no processo do envelhecimento.

METODOLOGIA
Metodologia: foi realizada uma revisão bibliográfica nacional, utilizando bases de dados indexadas e descritores predeterminados para identificação dos resultados
no período de 2010 a 2021.

RESULTADOS
Resultados: verificou-se que em relação ao medo da autoimagem, a mudança e reconhecimento da aparência envelhecida e a limitação física foram variáveis que
impactaram no enfrentamento do processo. Em relação ao enfrentamento, verificou-se que a religiosidade, atividade física, alimentação adequada, aceitação das
alterações físicas e suporte sócio emocional foram fatores que impactaram nesse processo.

CONCLUSOES
Verificou-se que existem medos principalmente físicos sobre a autoimagem no processo de envelhecimento e que com a utilização de enfrentamentos, como por
exemplo a religiosidade, este processo ocorreu de forma mais branda. Sugere-se o desenvolvimento de pesquisas a nível internacional para exploração de novos
fatores a compor o presente achado e auxiliar em trabalho de promoção ao envelhecimento saudável.

REFERENCIAS

1- Ribeiro, Mariana dos Santos e Borges, Moema da Silva. Percepções sobre envelhecer e adoecer: um estudo com idosos em cuidados. Revista Brasileira de
Geriatria e Gerontologia [online]. 2018, v. 21, n. 06 [Acessado 19 Setembro 2021] , pp. 701-710. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-
22562018021.180139(#62). ISSN 1981-2256. https://doi.org/10.1590/1981-22562018021.180139. 2- Faller, Jossiana Wilke, Teston, Elen Ferraz e Marcon, Sonia
Silva. A velhice na percepção de idosos de diferentes nacionalidades. Texto (#38) Contexto - Enfermagem [online]. 2015, v. 24, n. 1 [Acessado 20 Setembro 2021] ,
pp. 128-137. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/0104-07072015002170013(#62). ISSN 1980-265X. https://doi.org/10.1590/0104-07072015002170013.
3- Dezan SZ. O Envelhecimento na Contemporaneidade: reflexões sobre o cuidado em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos. Revista de Psicologia da
UNESP, 14(2), 28-42. Recuperado em 20 de setembro de 2021, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1984-
90442015000200004(#38)lng=pt(#38)tlng=pt.
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3556476 - CATIANE CARLA VIDAL DE SOUZA LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO MEDO E ENFRENTAMENTO DA AUTO IMAGEM NO PROCESSO DO ENVELHECIMENTO

INTRODUCAO
Nos últimos anos, houve um aumento significativo na população de idosos em escala mundial. A maneira das pessoas lidarem com o processo de envelhecimento
está associado à sua heterogeneidade, ou seja, cada pessoa envelhece à sua maneira.

OBJETIVOS Essa pesquisa teve como objetivo verificar os medos e o enfrentamento da autoimagem no processo do envelhecimento.

METODOLOGIA
Metodologia: foi realizada uma revisão bibliográfica nacional, utilizando bases de dados indexadas e descritores predeterminados para identificação dos resultados
no período de 2010 a 2021.

RESULTADOS
Resultados: verificou-se que em relação ao medo da autoimagem, a mudança e reconhecimento da aparência envelhecida e a limitação física foram variáveis que
impactaram no enfrentamento do processo. Em relação ao enfrentamento, verificou-se que a religiosidade, atividade física, alimentação adequada, aceitação das
alterações físicas e suporte sócio emocional foram fatores que impactaram nesse processo.

CONCLUSOES
Verificou-se que existem medos principalmente físicos sobre a autoimagem no processo de envelhecimento e que com a utilização de enfrentamentos, como por
exemplo a religiosidade, este processo ocorreu de forma mais branda. Sugere-se o desenvolvimento de pesquisas a nível internacional para exploração de novos
fatores a compor o presente achado e auxiliar em trabalho de promoção ao envelhecimento saudável.

REFERENCIAS

1- Ribeiro, Mariana dos Santos e Borges, Moema da Silva. Percepções sobre envelhecer e adoecer: um estudo com idosos em cuidados. Revista Brasileira de
Geriatria e Gerontologia [online]. 2018, v. 21, n. 06 [Acessado 19 Setembro 2021] , pp. 701-710. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/1981-
22562018021.180139(#62). ISSN 1981-2256. https://doi.org/10.1590/1981-22562018021.180139. 2- Faller, Jossiana Wilke, Teston, Elen Ferraz e Marcon, Sonia
Silva. A velhice na percepção de idosos de diferentes nacionalidades. Texto (#38) Contexto - Enfermagem [online]. 2015, v. 24, n. 1 [Acessado 20 Setembro 2021] ,
pp. 128-137. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/0104-07072015002170013(#62). ISSN 1980-265X. https://doi.org/10.1590/0104-07072015002170013.
3- Dezan SZ. O Envelhecimento na Contemporaneidade: reflexões sobre o cuidado em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos. Revista de Psicologia da
UNESP, 14(2), 28-42. Recuperado em 20 de setembro de 2021, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1984-
90442015000200004(#38)lng=pt(#38)tlng=pt.
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Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO A ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE MENTAL E A PANDEMIA DA COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA NACIONAL

INTRODUCAO
A espiritualidade na saúde mental é um tema que vem ganhando enfoque pelos pesquisadores. Nos últimos anos as pesquisas têm demonstrado o quanto à
valorização da espiritualidade nos indivíduos pode trazer benefícios à saúde psicológica, bem como fator protetivo no desencadeamento de doenças.

OBJETIVOS
Este estudo visou identificar quais são os impactos da espiritualidade na saúde mental dos indivíduos e também as variáveis da espiritualidade e saúde mental no
contexto da pandemia da covid-19

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura nacional, emergindo as bases de dados Scielo, Lilacs e BVS. As pesquisas de espiritualidade e saúde mental foram entre os
anos de 2015 a 2021 e as pesquisas da covid-19 posterior ao ano de 2019.

RESULTADOS
Como principal resultado, evidenciou-se que a espiritualidade fortalece a saúde mental do ser humano, promove resiliência em momentos difíceis, bem-estar com a
vida e recursos mentais e emocionais para lidar com as dificuldades, adversidades e situações relacionadas a pandemia.

CONCLUSOES
Concluiu-se que a espiritualidade exerce influências positivas sobre a saúde psíquica dos indivíduos e em relação à pandemia da covid-19. Além disto, a
espiritualidade surge como forma de esperança e resiliência aos sujeitos.

REFERENCIAS

1- Organização Pan-Americana de Saúde. Investimentos em saúde mental devem aumentar para atender às necessidades atuais das Américas. OPAS;2019. [acesso
em: 30 de set de 2020]. Disponível em:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5882:investimentos-em-saude-mental-
devem-aumentar-para-atender-as-necessidades-atuais-das-americas(#38)Itemid=839. 2- Porreca W. Espiritualidade/Religiosidade: Possíveis campanhas nos
desafios pandêmicos - Covid-19.Caderno de Administração, Maringá. 2020 jun;28(Ed.Esp.): 141-146. [acesso em: 16 de jun de 2021]. Disponível em:
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm/article/view/53632/751375150151. 3- Ribeiro C, Abijaudi A. Espiritualidade em tempos de pandemia. In: PIEPER,
Frederico; MENDES, Danilio.Religião em tempos de crise. São Bernardo do Campo: Ambigrama; 2020.[Internet].[acesso em 28 de set de 2020]. Disponível em:
https://www2.ufjf.br/ppcir/wp-content/uploads/sites/145/2020/09/Religiao_em_tempos_de_Crise-livro-final.pdf.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO A ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE MENTAL E A PANDEMIA DA COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA NACIONAL

INTRODUCAO
A espiritualidade na saúde mental é um tema que vem ganhando enfoque pelos pesquisadores. Nos últimos anos as pesquisas têm demonstrado o quanto à
valorização da espiritualidade nos indivíduos pode trazer benefícios à saúde psicológica, bem como fator protetivo no desencadeamento de doenças.

OBJETIVOS
Este estudo visou identificar quais são os impactos da espiritualidade na saúde mental dos indivíduos e também as variáveis da espiritualidade e saúde mental no
contexto da pandemia da covid-19

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura nacional, emergindo as bases de dados Scielo, Lilacs e BVS. As pesquisas de espiritualidade e saúde mental foram entre os
anos de 2015 a 2021 e as pesquisas da covid-19 posterior ao ano de 2019.

RESULTADOS
Como principal resultado, evidenciou-se que a espiritualidade fortalece a saúde mental do ser humano, promove resiliência em momentos difíceis, bem-estar com a
vida e recursos mentais e emocionais para lidar com as dificuldades, adversidades e situações relacionadas a pandemia.

CONCLUSOES
Concluiu-se que a espiritualidade exerce influências positivas sobre a saúde psíquica dos indivíduos e em relação à pandemia da covid-19. Além disto, a
espiritualidade surge como forma de esperança e resiliência aos sujeitos.

REFERENCIAS

1- Organização Pan-Americana de Saúde. Investimentos em saúde mental devem aumentar para atender às necessidades atuais das Américas. OPAS;2019. [acesso
em: 30 de set de 2020]. Disponível em:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5882:investimentos-em-saude-mental-
devem-aumentar-para-atender-as-necessidades-atuais-das-americas(#38)Itemid=839. 2- Porreca W. Espiritualidade/Religiosidade: Possíveis campanhas nos
desafios pandêmicos - Covid-19.Caderno de Administração, Maringá. 2020 jun;28(Ed.Esp.): 141-146. [acesso em: 16 de jun de 2021]. Disponível em:
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm/article/view/53632/751375150151. 3- Ribeiro C, Abijaudi A. Espiritualidade em tempos de pandemia. In: PIEPER,
Frederico; MENDES, Danilio.Religião em tempos de crise. São Bernardo do Campo: Ambigrama; 2020.[Internet].[acesso em 28 de set de 2020]. Disponível em:
https://www2.ufjf.br/ppcir/wp-content/uploads/sites/145/2020/09/Religiao_em_tempos_de_Crise-livro-final.pdf.
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3595358 - GABRIELA PENA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS: O ANIMAL COMO AUXÍLIO TERAPÊUTICO

INTRODUCAO
Atualmente há muitas medidas de intervenção para promoção da saúde e a Terapia Assistidas por Animais (TAA) é considerada como uma destas medidas. A TAA é
um modelo de terapia que tem o animal como base no processo terapêutico, esta intervenção tem sido aplicada para estimular o desenvolvimento de pessoas com
problemas emocionais, sociais, cognitivos e físicos

OBJETIVOS
O objetivo principal da presente pesquisa foi verificar como a Terapia Assistida por Animais auxilia o desenvolvimento das habilidades sociais na infância e
adolescência.

METODOLOGIA
Como metodologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica Exploratória Nacional, com a utilização das principais bases de dados indexadas: SciELO, LILACS e o
CAPES. Como estratégia para a seleção dos materiais, foi realizado um levantamento em abril de 2021 para quantificar os livros e artigos científicos sobre o tema e
seleção de trabalhos a partir de critérios de inclusão e exclusão.

RESULTADOS
Os resultados mostraram que a TAA apresenta-se como uma intervenção que facilita o processo de socialização das crianças e adolescentes, facilitando o
estabelecimento da comunicação e a melhora das relações interpessoais.

CONCLUSOES
Concluiu-se na presente pesquisa que a TAA se apresenta como uma intervenção terapêutica potencial, entretanto, mediante a limitação de trabalhos sobre o tema,
se faz necessário mais estudos que evidenciem a relação da TAA com as habilidades sociais.

REFERENCIAS

1- FERREIRA, A. P. S.; GOMES, J. B. Levantamento histórico da terapia assistida por animais. Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico - ISSN 2525-8508, Vol. 3, No
1. 2017. 2- FISCHER, M. L.; ZANATTA. A. A.; ADAMI, E. R. Um olhar da bioética para a zooterapia. Revista Latinoamericana de Bioética, vol. 16, núm. 1, janeiro- junho,
pp.174-197, 2016. 3- GUIZZO, C. S. P.; PRETTE, A. D.; PRETTE, Z. A. P.; LEME, V. B. R. Programa de habilidades sociais para adolescentes em preparação para o
trabalho. Psicologia Escolar e Educacional, SP. Volume 22, Número 3, Setembro/Dezembro de 2018. 4- PORTO, J. R.; QUATRIN, L. B. Efeito da Terapia Assistida por
Animais nos aspectos motores e interação socioafetiva de um adolescente com paralisia cerebral: um estudo de caso. ConScientiae Saúde, 13(4):625-632, São
Paulo, Brasil, 2014.
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2116278 - KÁTIA ASSIS DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO A RELAÇÃO HOMEM-TRABALHO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO E OS IMPACTOS DA COVID-19: UM OLHAR DA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

INTRODUCAO
O trabalho se dá por um processo impulsionado, regulado e controlado pelo homem num intercâmbio com a natureza. Ao longo da História, houveram algumas
mudanças relevantes na relação homem-trabalho, que guardadas as devidas proporções, se dá, em geral, às voltas com o adoecimento físico e/ou psíquico dos
indivíduos.

OBJETIVOS

A presente pesquisa visa a analisar, por meio de estudo de caso. O estudo será realizado a partir de uma obra de ficção. Trata-se de uma investigação do discurso
subjacente à letra da canção Um Homem Também Chora, composta por Luiz Gonzaga Jr. (Gonzaguinha) e lançada em seu álbum Alô, Alô, Brasil, de 1983, pela
gravadora EMI-Odeon. 1. Apresentar recortes da relação homem-trabalho no Brasil em três momentos da história contemporânea, a saber: década de 1980 (final da
Ditadura Militar), virada do século (enfatizando a globalização e o avanço tecnológico) e a partir de 2020 aos dias atuais (no contexto da pandemia de Covid-19). 2.
Levantar as possíveis contribuições da Terapia Cognitiva Comportamental para o enfrentamento de impactos negativos do desemprego, visando a prevenir a
instalação de sintomas frente a essa contingência.

METODOLOGIA
Atentando para os princípios éticos, optou-se por eleger como amostra um caso fictício – representado pela letra da canção Um Homem Também Chora. Uma vez
selecionada, a amostra foi submetida aos procedimentos de contextualização, comparando-se três diferentes períodos históricos, e análise, sob a óptica da TCC,
para proposição de soluções.

RESULTADOS
Foi possível, ao longo do case, identificar diferentes eventos ativadores, crenças e consequências que impactaram negativamente o sujeito, e desta forma,
possibilitar a construção de intervenções para que este indivíduo possa refletir sobre a coerência de suas ideias, e facilitar a identificação da raiz de seus sintomas.

CONCLUSOES
A TCC, de modo geral, procura valorizar o que há de positivo na vida do indivíduo, para contrabalancear sua tendência aos pensamentos e crenças negativos. A
capacidade do sujeito de contribuir para a própria recuperação faz parte dos fundamentos da TCC, que se apoia no caráter colaborativo do tratamento. Assim,
terapeuta e cliente assumem papéis ativos na reestruturação cognitiva e nas mudanças comportamentais que buscam

REFERENCIAS

1- ARAÚJO, Romilda Ramos de; SACHUK, Maria Iolanda. Os sentidos do trabalho e suas implicações na formação dos indivíduos inseridos nas organizações
contemporâneas. Revista de Gestão USP. São Paulo, v. 14, n. 1, p. 53-66, janeiro/março 2007. Disponível em: (#60)https://core.ac.uk/download/pdf/268313506.pdf
(#62). Acesso em 28/04/2021. 2- DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. Tradução: Ana Isabel Paraguay; Lúcia Leal
Ferreira. 6. ed. São Paulo: Cortez; Oboré, 2015. 3- KNAPP, Paulo; BECK, Aaron T. Fundamentos, modelos conceituais, aplicações e pesquisa da terapia cognitiva. Rev.
Bras. Psiquiatr., v. 30, Supl. II, 2008, p. 54-64.
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3555551 - JÓICE CRISTINA CARDOSO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO A RELAÇÃO HOMEM-TRABALHO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO E OS IMPACTOS DA COVID-19: UM OLHAR DA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

INTRODUCAO
O trabalho se dá por um processo impulsionado, regulado e controlado pelo homem num intercâmbio com a natureza. Ao longo da História, houveram algumas
mudanças relevantes na relação homem-trabalho, que guardadas as devidas proporções, se dá, em geral, às voltas com o adoecimento físico e/ou psíquico dos
indivíduos.

OBJETIVOS

A presente pesquisa visa a analisar, por meio de estudo de caso. O estudo será realizado a partir de uma obra de ficção. Trata-se de uma investigação do discurso
subjacente à letra da canção Um Homem Também Chora, composta por Luiz Gonzaga Jr. (Gonzaguinha) e lançada em seu álbum Alô, Alô, Brasil, de 1983, pela
gravadora EMI-Odeon. 1. Apresentar recortes da relação homem-trabalho no Brasil em três momentos da história contemporânea, a saber: década de 1980 (final da
Ditadura Militar), virada do século (enfatizando a globalização e o avanço tecnológico) e a partir de 2020 aos dias atuais (no contexto da pandemia de Covid-19). 2.
Levantar as possíveis contribuições da Terapia Cognitiva Comportamental para o enfrentamento de impactos negativos do desemprego, visando a prevenir a
instalação de sintomas frente a essa contingência.

METODOLOGIA
Atentando para os princípios éticos, optou-se por eleger como amostra um caso fictício – representado pela letra da canção Um Homem Também Chora. Uma vez
selecionada, a amostra foi submetida aos procedimentos de contextualização, comparando-se três diferentes períodos históricos, e análise, sob a óptica da TCC,
para proposição de soluções.

RESULTADOS
Foi possível, ao longo do case, identificar diferentes eventos ativadores, crenças e consequências que impactaram negativamente o sujeito, e desta forma,
possibilitar a construção de intervenções para que este indivíduo possa refletir sobre a coerência de suas ideias, e facilitar a identificação da raiz de seus sintomas.

CONCLUSOES
A TCC, de modo geral, procura valorizar o que há de positivo na vida do indivíduo, para contrabalancear sua tendência aos pensamentos e crenças negativos. A
capacidade do sujeito de contribuir para a própria recuperação faz parte dos fundamentos da TCC, que se apoia no caráter colaborativo do tratamento. Assim,
terapeuta e cliente assumem papéis ativos na reestruturação cognitiva e nas mudanças comportamentais que buscam

REFERENCIAS

1- ARAÚJO, Romilda Ramos de; SACHUK, Maria Iolanda. Os sentidos do trabalho e suas implicações na formação dos indivíduos inseridos nas organizações
contemporâneas. Revista de Gestão USP. São Paulo, v. 14, n. 1, p. 53-66, janeiro/março 2007. Disponível em: (#60)https://core.ac.uk/download/pdf/268313506.pdf
(#62). Acesso em 28/04/2021. 2- DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. Tradução: Ana Isabel Paraguay; Lúcia Leal
Ferreira. 6. ed. São Paulo: Cortez; Oboré, 2015. 3- KNAPP, Paulo; BECK, Aaron T. Fundamentos, modelos conceituais, aplicações e pesquisa da terapia cognitiva. Rev.
Bras. Psiquiatr., v. 30, Supl. II, 2008, p. 54-64.
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3545270 - ALINE MORAES SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci MARIA ANGÉLICA DE CASTRO COMIS

TITULO O USO DE DROGAS ENTRE ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS

INTRODUCAO
O uso de drogas se trata de um fato antigo na história da sociedade, e se trata de uma problemática de saúde pública no Brasil, que trazem consequências sociais e
pessoais ao futuro dos jovens e da sociedade em geral. Além disto, durante este período, o adolescente está exposto a vulnerabilidades, como problemas familiares,
riscos ligados a dificuldades financeiras, moradia, em muitos casos eles não sabem lidar com estas situações, o que facilita o consumo inicial de substâncias.

OBJETIVOS Conhecer os principais elementos que influenciam no consumo de substâncias psicoativas durante a adolescência.

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste na realização de uma revisão de literatura, a partir de um estudo exploratório da literatura científica, sobre os fatores implicados no uso
de drogas na adolescência. Foram pesquisados artigos científicos e acadêmicos de 2010 a 2021, nas bases de dados Scielo, Pepsic. Para que as fontes fossem
selecionadas, foi utilizado o critério de inclusão as bibliografias que abordem o uso de drogas na adolescência e fatores diretamente ligados a este uso, que
correspondem aos 10 anos estipulados, e que estejam em português.

RESULTADOS Verificou-se na presente pesquisa que os fatores que influenciam no consumo de substâncias psicoativas durante a adolescência são biopsicossocio-espirituais.

CONCLUSOES
As transformações, psíquicas, física e sociais que ocorrem durante a adolescência, introduzem a condição de vulnerabilidade e podem agravar o risco do início
precoce do uso de psicoativos. Considera-se que o uso precoce de substâncias podem vir a ser um fator restritivo do desenvolvimento saudável, tanto no âmbito
físico quanto psicossocial.

REFERENCIAS

1- BITTENCOURT, Ana Luiza Portela; FRANÇA, Lucas Garcia; GOLDIM, José Roberto. Adolescência vulnerável: fatores biopsicossociais relacionados ao uso de
drogas. Porto Alegre, 2015. 2- MARQUES, Ana Cecilia Petta; CRUZ, Marcelo. O adolescente e o uso de drogas. Rev. Bras. Psiquiatr. vol.22 s.2 São Paulo, 2000. 3-
PAPALIA, Diane; FELDMAN, Ruth. Desenvolvimento Humano. 12° Edição. Porto Alegre: Artmed, 2013. 4- CARDOSO, Luciana Roberta Donola; MALBERGIER, André.
Problemas escolares e o consumo de álcool e outras drogas entre adolescentes. São Paulo, 2014.
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3556158 - LAYLA LETICIA CLEMENTE DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci MARIA ANGÉLICA DE CASTRO COMIS

TITULO O USO DE DROGAS ENTRE ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS

INTRODUCAO
O uso de drogas se trata de um fato antigo na história da sociedade, e se trata de uma problemática de saúde pública no Brasil, que trazem consequências sociais e
pessoais ao futuro dos jovens e da sociedade em geral. Além disto, durante este período, o adolescente está exposto a vulnerabilidades, como problemas familiares,
riscos ligados a dificuldades financeiras, moradia, em muitos casos eles não sabem lidar com estas situações, o que facilita o consumo inicial de substâncias.

OBJETIVOS Conhecer os principais elementos que influenciam no consumo de substâncias psicoativas durante a adolescência.

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste na realização de uma revisão de literatura, a partir de um estudo exploratório da literatura científica, sobre os fatores implicados no uso
de drogas na adolescência. Foram pesquisados artigos científicos e acadêmicos de 2010 a 2021, nas bases de dados Scielo, Pepsic. Para que as fontes fossem
selecionadas, foi utilizado o critério de inclusão as bibliografias que abordem o uso de drogas na adolescência e fatores diretamente ligados a este uso, que
correspondem aos 10 anos estipulados, e que estejam em português.

RESULTADOS Verificou-se na presente pesquisa que os fatores que influenciam no consumo de substâncias psicoativas durante a adolescência são biopsicossocio-espirituais.

CONCLUSOES
As transformações, psíquicas, física e sociais que ocorrem durante a adolescência, introduzem a condição de vulnerabilidade e podem agravar o risco do início
precoce do uso de psicoativos. Considera-se que o uso precoce de substâncias podem vir a ser um fator restritivo do desenvolvimento saudável, tanto no âmbito
físico quanto psicossocial.

REFERENCIAS

1- BITTENCOURT, Ana Luiza Portela; FRANÇA, Lucas Garcia; GOLDIM, José Roberto. Adolescência vulnerável: fatores biopsicossociais relacionados ao uso de
drogas. Porto Alegre, 2015. 2- MARQUES, Ana Cecilia Petta; CRUZ, Marcelo. O adolescente e o uso de drogas. Rev. Bras. Psiquiatr. vol.22 s.2 São Paulo, 2000. 3-
PAPALIA, Diane; FELDMAN, Ruth. Desenvolvimento Humano. 12° Edição. Porto Alegre: Artmed, 2013. 4- CARDOSO, Luciana Roberta Donola; MALBERGIER, André.
Problemas escolares e o consumo de álcool e outras drogas entre adolescentes. São Paulo, 2014.
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3011658 - TAYNARA VIEIRA DUARTE DE MEDEIROS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci MARIA ANGÉLICA DE CASTRO COMIS

TITULO OS IMPACTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO CONSUMO DE ÁLCOOL EM PADRÃO BINGE NOS JOVENS ADULTOS

INTRODUCAO

Durante a juventude, existe uma busca pelo equilíbrio e realização pessoal em muitos aspectos da vida, desde seu relacionamento consigo mesmo e com os demais
até suas escolhas em relação à educação, trabalho, finanças, lazer e relacionamento com os pares. O jovem vivencia um momento de transição da adolescência para
uma nova fase de desenvolvimento e preparação para a vida adulta, nesta fase também ocorre mudanças físicas e o amadurecimento cerebral e este pode ser
prejudicado por muitos fatores, entre eles, o uso prejudicial de substâncias psicoativas como o álcool.

OBJETIVOS
A presente pesquisa visa apresentar quais os impactos biopsicossociais do consumo de substâncias, de acordo com o padrão binge drinking (BD) que é um modelo
comportamental de consumo caracterizado pela ingestão de cinco ou mais doses na mesma ocasião.

METODOLOGIA
O trabalho seguiu o modelo de revisão bibliográfica, utilizando livros, revistas eletrônicas e artigos relacionados à história do álcool, desenvolvimento humano,
impactos biopsicossociais do consumo de álcool e drogas, substâncias psicoativas, nos idiomas português e inglês, publicados no período de 1986 a 2019.Artigos
científicos e revistas eletrônicas sobre a temática foram acessados nas bases de dados Scielo, publicados nos últimos 10 anos (2010 a 2019).

RESULTADOS

Foi possível compreender que o álcool pode ter inúmeros significados culturais, representações, além de um consumo incentivado. As consequências destes
comportamentos e consumo em padrão binge entre os jovens adultos, atingem o indivíduo seja física ou biologicamente e toda a cadeia de relacionamentos em seu
entorno, como a vida acadêmica, trabalho, relacionamentos amorosos, amizades, vida familiar. Também há um prejuízo na saúde pública e no trânsito, além de
colocar em risco outras pessoas.

CONCLUSOES
Concluiu-se que existe a necessidade de se estabelecer na saúde pública, programas de conscientização e psicoeducação desses jovens além de estratégias de
redução de danos em relação ao consumo de álcool.

REFERENCIAS
1- PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth D. Desenvolvimento humano. Artmed Editora, 2013. 2- OPAS. Folha informativa- Álcool [internet]. 2019. Disponível
em:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5649:folha-informativa-alcool(#38)Itemid=1093. Acesso em 9 maio 2019. 3-
DIEHL, Alessandra; CORDEIRO, Daniel; LARANJEIRA, Ronaldo. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Artmed Editora, 2018.
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3562972 - THAYLA GOMES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci MARIA ANGÉLICA DE CASTRO COMIS

TITULO OS IMPACTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO CONSUMO DE ÁLCOOL EM PADRÃO BINGE NOS JOVENS ADULTOS

INTRODUCAO

Durante a juventude, existe uma busca pelo equilíbrio e realização pessoal em muitos aspectos da vida, desde seu relacionamento consigo mesmo e com os demais
até suas escolhas em relação à educação, trabalho, finanças, lazer e relacionamento com os pares. O jovem vivencia um momento de transição da adolescência para
uma nova fase de desenvolvimento e preparação para a vida adulta, nesta fase também ocorre mudanças físicas e o amadurecimento cerebral e este pode ser
prejudicado por muitos fatores, entre eles, o uso prejudicial de substâncias psicoativas como o álcool.

OBJETIVOS
A presente pesquisa visa apresentar quais os impactos biopsicossociais do consumo de substâncias, de acordo com o padrão binge drinking (BD) que é um modelo
comportamental de consumo caracterizado pela ingestão de cinco ou mais doses na mesma ocasião.

METODOLOGIA
O trabalho seguiu o modelo de revisão bibliográfica, utilizando livros, revistas eletrônicas e artigos relacionados à história do álcool, desenvolvimento humano,
impactos biopsicossociais do consumo de álcool e drogas, substâncias psicoativas, nos idiomas português e inglês, publicados no período de 1986 a 2019.Artigos
científicos e revistas eletrônicas sobre a temática foram acessados nas bases de dados Scielo, publicados nos últimos 10 anos (2010 a 2019).

RESULTADOS

Foi possível compreender que o álcool pode ter inúmeros significados culturais, representações, além de um consumo incentivado. As consequências destes
comportamentos e consumo em padrão binge entre os jovens adultos, atingem o indivíduo seja física ou biologicamente e toda a cadeia de relacionamentos em seu
entorno, como a vida acadêmica, trabalho, relacionamentos amorosos, amizades, vida familiar. Também há um prejuízo na saúde pública e no trânsito, além de
colocar em risco outras pessoas.

CONCLUSOES
Concluiu-se que existe a necessidade de se estabelecer na saúde pública, programas de conscientização e psicoeducação desses jovens além de estratégias de
redução de danos em relação ao consumo de álcool.

REFERENCIAS
1- PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth D. Desenvolvimento humano. Artmed Editora, 2013. 2- OPAS. Folha informativa- Álcool [internet]. 2019. Disponível
em:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5649:folha-informativa-alcool(#38)Itemid=1093. Acesso em 9 maio 2019. 3-
DIEHL, Alessandra; CORDEIRO, Daniel; LARANJEIRA, Ronaldo. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Artmed Editora, 2018.
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3823113 - RODRIGO ALEXANDRE QUEIRZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci MARIA ANGÉLICA DE CASTRO COMIS

TITULO OS IMPACTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO CONSUMO DE ÁLCOOL EM PADRÃO BINGE NOS JOVENS ADULTOS

INTRODUCAO

Durante a juventude, existe uma busca pelo equilíbrio e realização pessoal em muitos aspectos da vida, desde seu relacionamento consigo mesmo e com os demais
até suas escolhas em relação à educação, trabalho, finanças, lazer e relacionamento com os pares. O jovem vivencia um momento de transição da adolescência para
uma nova fase de desenvolvimento e preparação para a vida adulta, nesta fase também ocorre mudanças físicas e o amadurecimento cerebral e este pode ser
prejudicado por muitos fatores, entre eles, o uso prejudicial de substâncias psicoativas como o álcool.

OBJETIVOS
A presente pesquisa visa apresentar quais os impactos biopsicossociais do consumo de substâncias, de acordo com o padrão binge drinking (BD) que é um modelo
comportamental de consumo caracterizado pela ingestão de cinco ou mais doses na mesma ocasião.

METODOLOGIA
O trabalho seguiu o modelo de revisão bibliográfica, utilizando livros, revistas eletrônicas e artigos relacionados à história do álcool, desenvolvimento humano,
impactos biopsicossociais do consumo de álcool e drogas, substâncias psicoativas, nos idiomas português e inglês, publicados no período de 1986 a 2019.Artigos
científicos e revistas eletrônicas sobre a temática foram acessados nas bases de dados Scielo, publicados nos últimos 10 anos (2010 a 2019).

RESULTADOS

Foi possível compreender que o álcool pode ter inúmeros significados culturais, representações, além de um consumo incentivado. As consequências destes
comportamentos e consumo em padrão binge entre os jovens adultos, atingem o indivíduo seja física ou biologicamente e toda a cadeia de relacionamentos em seu
entorno, como a vida acadêmica, trabalho, relacionamentos amorosos, amizades, vida familiar. Também há um prejuízo na saúde pública e no trânsito, além de
colocar em risco outras pessoas.

CONCLUSOES
Concluiu-se que existe a necessidade de se estabelecer na saúde pública, programas de conscientização e psicoeducação desses jovens além de estratégias de
redução de danos em relação ao consumo de álcool.

REFERENCIAS
1- PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth D. Desenvolvimento humano. Artmed Editora, 2013. 2- OPAS. Folha informativa- Álcool [internet]. 2019. Disponível
em:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5649:folha-informativa-alcool(#38)Itemid=1093. Acesso em 9 maio 2019. 3-
DIEHL, Alessandra; CORDEIRO, Daniel; LARANJEIRA, Ronaldo. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Artmed Editora, 2018.
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3398153 - GUILHERME GUSTAVO DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO SÍNDROME DE BURNOUT NO ESPORTE

INTRODUCAO
A síndrome de Burnout pode ser definida como um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está relacionada à vida profissional. Existem vários fatores
que estão associados ao Burnout em atletas de várias modalidades esportivas, especificadamente árbitros e profissionais que estão diretamente ligadas(os) ao
ambiente esportivo.

OBJETIVOS
O objetivo da presente pesquisa foi versar sobre os impactos causados pela síndrome de Burnout nos atletas. Com os resultados, espera-se contribuir positivamente
em trabalhos de assistência aos atletas de alto rendimento, e ao mesmo tempo utilizá-los como ferramenta em trabalhos preventivos de saúde mental para essa
população.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica dos anos 2006 a 2021, nas bases de dados Scientific Electronic
Library Online - SciELO, Periódicos Eletrônicos em Psicologia - Pepsic e a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS.

RESULTADOS
Foram obtidos os seguintes resultados do presente trabalho: existem sentimentos negativos do atleta que estão relacionados à síndrome de Burnout; a exaustão de
treinos é um dos fatores contributivos para o desencadeamento do Burnout e o volume de treinamentos táticos parece ser um fator interveniente na exaustão física e
emocional em relação aos atletas.

CONCLUSOES
Concluiu-se que existe uma carência de investigações científicas sobre o Burnout no ambiente esportivo brasileiro, e apesar disto, os poucos trabalhos existentes
apontam para exaustão emocional e física como fatores relacionados a síndrome na profissão.

REFERENCIAS

1- DE FRANCISCO C. E. J.; LOS FAYOS, G. D. "Burnout en deportistas: Prevalencia del síndrome a través de dos medidas." Cuadernos de Psicología del deporte.
14(1): p. 29-38, 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.14482/psdc.32.3.6217. 2- GOODGER, K.; WOLFENDEN, L.; LAVALLEE, D. Symptoms and consequences associated
with three dimensions of burnout in junior tennis players. International Journal of Sport Psychology, Roma, v. 38, n. 4, p. 342-364, 2007. 3- PIRES, D. A.; BRANDÃO, M.
R.; MACHADO, A. A. A síndrome de burnout no esporte. Motriz, Rio Claro, v. 11, n. 3, p. 147-153, 2005. 4- MASLACH, C., JACKSON, S. (#38) LEITER, M. Maslach
Burnout Inventory Manual. California, USA: Palo Alto, 1986.
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3544001 - DANILLO HENGLER ROCHA ROSARIO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO SÍNDROME DE BURNOUT NO ESPORTE

INTRODUCAO
A síndrome de Burnout pode ser definida como um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está relacionada à vida profissional. Existem vários fatores
que estão associados ao Burnout em atletas de várias modalidades esportivas, especificadamente árbitros e profissionais que estão diretamente ligadas(os) ao
ambiente esportivo.

OBJETIVOS
O objetivo da presente pesquisa foi versar sobre os impactos causados pela síndrome de Burnout nos atletas. Com os resultados, espera-se contribuir positivamente
em trabalhos de assistência aos atletas de alto rendimento, e ao mesmo tempo utilizá-los como ferramenta em trabalhos preventivos de saúde mental para essa
população.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica dos anos 2006 a 2021, nas bases de dados Scientific Electronic
Library Online - SciELO, Periódicos Eletrônicos em Psicologia - Pepsic e a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS.

RESULTADOS
Foram obtidos os seguintes resultados do presente trabalho: existem sentimentos negativos do atleta que estão relacionados à síndrome de Burnout; a exaustão de
treinos é um dos fatores contributivos para o desencadeamento do Burnout e o volume de treinamentos táticos parece ser um fator interveniente na exaustão física e
emocional em relação aos atletas.

CONCLUSOES
Concluiu-se que existe uma carência de investigações científicas sobre o Burnout no ambiente esportivo brasileiro, e apesar disto, os poucos trabalhos existentes
apontam para exaustão emocional e física como fatores relacionados a síndrome na profissão.

REFERENCIAS

1- DE FRANCISCO C. E. J.; LOS FAYOS, G. D. "Burnout en deportistas: Prevalencia del síndrome a través de dos medidas." Cuadernos de Psicología del deporte.
14(1): p. 29-38, 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.14482/psdc.32.3.6217. 2- GOODGER, K.; WOLFENDEN, L.; LAVALLEE, D. Symptoms and consequences associated
with three dimensions of burnout in junior tennis players. International Journal of Sport Psychology, Roma, v. 38, n. 4, p. 342-364, 2007. 3- PIRES, D. A.; BRANDÃO, M.
R.; MACHADO, A. A. A síndrome de burnout no esporte. Motriz, Rio Claro, v. 11, n. 3, p. 147-153, 2005. 4- MASLACH, C., JACKSON, S. (#38) LEITER, M. Maslach
Burnout Inventory Manual. California, USA: Palo Alto, 1986.
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3443353 - LAIZA MENEZES DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO AS DIFICULDADES DE PACIENTES BORDERLINE NAS RELAÇÕES SOCIAIS: INTERVENÇÕES DA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

INTRODUCAO
Transtornos mentais são patologias desenvolvidas pelas pessoas, que podem ter seus fatores associados à família, sendo hereditário ou desenvolvido ao longo do
tempo com a apresentação de sintomas. O Transtorno de Personalidade Borderline é designado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-5, 2014) como a instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos e de impulsividade acentuada que sejam prejudiciais na vida do sujeito.

OBJETIVOS
Apontar como as intervenções da Terapia Cognitivo Comportamental corroboram na amenização dos sinais e sintomas do Transtorno de Personalidade Borderline
nas relações sociais.

METODOLOGIA
Este estudo tem delineamento de revisão bibliográfica das principais bases de dados científicas indexadas. A metodologia/procedimento também englobou os
critérios de inclusão/exclusão, nos quais compreenderam: artigos nacionais e na íntegra disponibilizados, responderem ao objetivo da pesquisa, estarem na língua
portuguesa e serem nacionais.

RESULTADOS
Verificou-se que a Terapia Cognitivo Comportamental e seus aprimoramentos auxiliaram nos comportamentos autodestrutivos como uso abusivo de álcool, drogas
ilícitas e relações sexuais sem proteção, automutilando e ideações suicidas.

CONCLUSOES
Concluiu-se que a TCC e seus aprimoramentos auxiliam positivamente nas dificuldades biopsicossociais de pacientes borderlines, mas mais estudos são
necessários para explorar maiores impactos positivos e, a possibilidade da criação de protocolos mais eficazes no auxílio ao paciente e seus familiares.

REFERENCIAS

1- ABREU, Juliana Helena dos Silvério; ABREU, Paulo Roberto. Terapia comportamental dialética: um protocolo comportamental ou cognitivo? Revista Brasileira de
Terapia Comportamental e Cognitiva. Curitiba, v. XVIII, n. 1, p. 45-58, 2015. Disponível em
https://www.researchgate.net/publication/325731236_Terapia_comportamental_dialetica_um_protocolo_comportamental_ou_cognitivo. Acesso em 20 abr. 2021. 2-
ALMEIDA A. L. R. de; BOLOGNANI M. V.; CHAVES S. C. da S.; FARIAI. C. L. de; LIMA C. S. de A.; NASCIMENTO J. M. L.; RODRIGUES C. R. de S.; SOUZA B. E. M. de;
SOARES G. F. G. Transtorno de Personalidade Borderline e sua relação com os comportamentos autodestrutivos e suicídio.(#38)#8239;Revista Eletrônica Acervo
Saúde, v. 13, n. 4, p. e7052, 24 abr. 2021. Disponível em https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/7052. Acesso em 26 mai. 2021. 3- CHOI-KAIN, Lois;
GUNDERSON, John G.; WEINBERG, Igor. Borderline Personality Disorder. Focus. Spring 2013, Vol. XI, No. 2. Available in
https://focus.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.focus.11.2.129. Acess in Apr 11 2021.
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Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO AS DIFICULDADES DE PACIENTES BORDERLINE NAS RELAÇÕES SOCIAIS: INTERVENÇÕES DA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL

INTRODUCAO
Transtornos mentais são patologias desenvolvidas pelas pessoas, que podem ter seus fatores associados à família, sendo hereditário ou desenvolvido ao longo do
tempo com a apresentação de sintomas. O Transtorno de Personalidade Borderline é designado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-5, 2014) como a instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos e de impulsividade acentuada que sejam prejudiciais na vida do sujeito.

OBJETIVOS
Apontar como as intervenções da Terapia Cognitivo Comportamental corroboram na amenização dos sinais e sintomas do Transtorno de Personalidade Borderline
nas relações sociais.

METODOLOGIA
Este estudo tem delineamento de revisão bibliográfica das principais bases de dados científicas indexadas. A metodologia/procedimento também englobou os
critérios de inclusão/exclusão, nos quais compreenderam: artigos nacionais e na íntegra disponibilizados, responderem ao objetivo da pesquisa, estarem na língua
portuguesa e serem nacionais.

RESULTADOS
Verificou-se que a Terapia Cognitivo Comportamental e seus aprimoramentos auxiliaram nos comportamentos autodestrutivos como uso abusivo de álcool, drogas
ilícitas e relações sexuais sem proteção, automutilando e ideações suicidas.

CONCLUSOES
Concluiu-se que a TCC e seus aprimoramentos auxiliam positivamente nas dificuldades biopsicossociais de pacientes borderlines, mas mais estudos são
necessários para explorar maiores impactos positivos e, a possibilidade da criação de protocolos mais eficazes no auxílio ao paciente e seus familiares.

REFERENCIAS

1- ABREU, Juliana Helena dos Silvério; ABREU, Paulo Roberto. Terapia comportamental dialética: um protocolo comportamental ou cognitivo? Revista Brasileira de
Terapia Comportamental e Cognitiva. Curitiba, v. XVIII, n. 1, p. 45-58, 2015. Disponível em
https://www.researchgate.net/publication/325731236_Terapia_comportamental_dialetica_um_protocolo_comportamental_ou_cognitivo. Acesso em 20 abr. 2021. 2-
ALMEIDA A. L. R. de; BOLOGNANI M. V.; CHAVES S. C. da S.; FARIAI. C. L. de; LIMA C. S. de A.; NASCIMENTO J. M. L.; RODRIGUES C. R. de S.; SOUZA B. E. M. de;
SOARES G. F. G. Transtorno de Personalidade Borderline e sua relação com os comportamentos autodestrutivos e suicídio.(#38)#8239;Revista Eletrônica Acervo
Saúde, v. 13, n. 4, p. e7052, 24 abr. 2021. Disponível em https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/7052. Acesso em 26 mai. 2021. 3- CHOI-KAIN, Lois;
GUNDERSON, John G.; WEINBERG, Igor. Borderline Personality Disorder. Focus. Spring 2013, Vol. XI, No. 2. Available in
https://focus.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.focus.11.2.129. Acess in Apr 11 2021.

Página 35



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12078 Psicologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3548597 - JESSICA APARECIDA GUIMARAES SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO SUICÍDIO: IMPACTO PSICOLÓGICO DA FASE UNIVESITÁRIA NO JOVEM

INTRODUCAO
Uma das principais causas de invalidação e adoecimento entre adolescentes e a terceira causa principal de morte de jovens de 15 a 19 anos é o suicídio. Alémd isso,
os atos suicidas podem ser influenciados suas incidências alarmantes também ocorrem em universidades tradicionais, pois, além das exigências acadêmicas, os
altos parâmetros de aprovação favorecem a entrada de pessoas que suprimem nos estudos seus problemas afetivos.

OBJETIVOS A presente pesquisa teve como objetivo Investigar se o período universitário impacta psicologicamente os jovens a nível de comportamento suicida e suicídio.

METODOLOGIA
A presente pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PePSIC, BVS e SciELO, e aplicando os critérios de
inclusão/exclusão, onde foram selecionados apenas artigos científicos nacionais, publicados a partir de 2016, disponíveis na íntegra e em língua portuguesa.

RESULTADOS
Entre os resultados identificados, verificou-se que o sofrimento psíquico, conflitos intra-interpessoais e dificuldades sociais estavam relacionados a ideação ou
comportamentos suicidas.

CONCLUSOES
Concluiu-se que as variáveis biopsicossociais estavam relacionadas a ideação e comportamento suicida entre os jovens universitários e a universidade, apresentou
fatores que corroboravam para esses comportamentos, mesmo que indiretamente.

REFERENCIAS

1- ABREU, E. K. (2021). Fatores associados ao risco de suicídio em estudantes de pós-graduação strctu sensu: estudo transversal. Revista Latino-Americana de
Enfermagem. 2- CREMASCO, G. S., (#38) N., B. M. (2017). Depressão, motivos para viver e o significado do suicidio em graduandos do curso de psicologia. Estudos
Interdisciplinares em Psicologia, 22-37. 3- KOVÁC, M. J. (2019). Prefácio . In: K. O. FUKUMITSU, Sobreviventes enlutados por suicídio . São Paulo : Summus Editorial.
4- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2021). Adolescent and young adult health. Acesso em 23 de 03 de 2021, disponível em WHO: https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions
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Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO SUICÍDIO: IMPACTO PSICOLÓGICO DA FASE UNIVESITÁRIA NO JOVEM

INTRODUCAO
Uma das principais causas de invalidação e adoecimento entre adolescentes e a terceira causa principal de morte de jovens de 15 a 19 anos é o suicídio. Alémd isso,
os atos suicidas podem ser influenciados suas incidências alarmantes também ocorrem em universidades tradicionais, pois, além das exigências acadêmicas, os
altos parâmetros de aprovação favorecem a entrada de pessoas que suprimem nos estudos seus problemas afetivos.

OBJETIVOS A presente pesquisa teve como objetivo Investigar se o período universitário impacta psicologicamente os jovens a nível de comportamento suicida e suicídio.

METODOLOGIA
A presente pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PePSIC, BVS e SciELO, e aplicando os critérios de
inclusão/exclusão, onde foram selecionados apenas artigos científicos nacionais, publicados a partir de 2016, disponíveis na íntegra e em língua portuguesa.

RESULTADOS
Entre os resultados identificados, verificou-se que o sofrimento psíquico, conflitos intra-interpessoais e dificuldades sociais estavam relacionados a ideação ou
comportamentos suicidas.

CONCLUSOES
Concluiu-se que as variáveis biopsicossociais estavam relacionadas a ideação e comportamento suicida entre os jovens universitários e a universidade, apresentou
fatores que corroboravam para esses comportamentos, mesmo que indiretamente.

REFERENCIAS

1- ABREU, E. K. (2021). Fatores associados ao risco de suicídio em estudantes de pós-graduação strctu sensu: estudo transversal. Revista Latino-Americana de
Enfermagem. 2- CREMASCO, G. S., (#38) N., B. M. (2017). Depressão, motivos para viver e o significado do suicidio em graduandos do curso de psicologia. Estudos
Interdisciplinares em Psicologia, 22-37. 3- KOVÁC, M. J. (2019). Prefácio . In: K. O. FUKUMITSU, Sobreviventes enlutados por suicídio . São Paulo : Summus Editorial.
4- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2021). Adolescent and young adult health. Acesso em 23 de 03 de 2021, disponível em WHO: https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions
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3630234 - CAMILA NOBILE FRAGA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO SUICÍDIO: IMPACTO PSICOLÓGICO DA FASE UNIVESITÁRIA NO JOVEM

INTRODUCAO
Uma das principais causas de invalidação e adoecimento entre adolescentes e a terceira causa principal de morte de jovens de 15 a 19 anos é o suicídio. Alémd isso,
os atos suicidas podem ser influenciados suas incidências alarmantes também ocorrem em universidades tradicionais, pois, além das exigências acadêmicas, os
altos parâmetros de aprovação favorecem a entrada de pessoas que suprimem nos estudos seus problemas afetivos.

OBJETIVOS A presente pesquisa teve como objetivo Investigar se o período universitário impacta psicologicamente os jovens a nível de comportamento suicida e suicídio.

METODOLOGIA
A presente pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PePSIC, BVS e SciELO, e aplicando os critérios de
inclusão/exclusão, onde foram selecionados apenas artigos científicos nacionais, publicados a partir de 2016, disponíveis na íntegra e em língua portuguesa.

RESULTADOS
Entre os resultados identificados, verificou-se que o sofrimento psíquico, conflitos intra-interpessoais e dificuldades sociais estavam relacionados a ideação ou
comportamentos suicidas.

CONCLUSOES
Concluiu-se que as variáveis biopsicossociais estavam relacionadas a ideação e comportamento suicida entre os jovens universitários e a universidade, apresentou
fatores que corroboravam para esses comportamentos, mesmo que indiretamente.

REFERENCIAS

1- ABREU, E. K. (2021). Fatores associados ao risco de suicídio em estudantes de pós-graduação strctu sensu: estudo transversal. Revista Latino-Americana de
Enfermagem. 2- CREMASCO, G. S., (#38) N., B. M. (2017). Depressão, motivos para viver e o significado do suicidio em graduandos do curso de psicologia. Estudos
Interdisciplinares em Psicologia, 22-37. 3- KOVÁC, M. J. (2019). Prefácio . In: K. O. FUKUMITSU, Sobreviventes enlutados por suicídio . São Paulo : Summus Editorial.
4- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2021). Adolescent and young adult health. Acesso em 23 de 03 de 2021, disponível em WHO: https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions
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3630293 - REBECCA BERNIZ MAURICIO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci MARIA ANGÉLICA DE CASTRO COMIS

TITULO Psicologia e políticas públicas: o papel do psicólogo frente ao contexto de crise sanitária da covid-19

INTRODUCAO
A crise sanitária desencadeada pela pandemia de covid-19 em março de 2020 trouxe à tona desafios aos diversos setores da sociedade. Assim, surge a inquietação
para entender como os desdobramentos de um problema de saúde global é percebido pelos profissionais psicólogos atuantes nas políticas públicas de saúde.

OBJETIVOS
Discutir e compreender o papel do profissional psicólogo que atua em equipamentos públicos de saúde frente a crise sanitária desencadeada pela pandemia;
estimular discussão acerca do papel do psicólogo e suas (im)possibilidades de atuação e compreender seu entendimento a respeito de situações de crise sanitária.

METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa qualitativa que se desenvolveu através de entrevistas semiestruturadas com 06 psicólogos atuantes em equipamentos públicos de saúde. Os
dados coletados foram analisados através da análise temática de conteúdo proposta por Minayo (2009).

RESULTADOS

Há uma dificuldade geral em conceitualizar o que é uma crise sanitária, entretanto, faz-se o movimento de partir da realidade para esboçar uma definição, mesclando
com as compreensões acerca do contexto. Há afetação de todos os setores sociais, provocando novos modos de se estar nos lugares e de ocupar as cidades.
Apesar de seu caráter epidemiológico, as crises sanitárias tomam corpo através da crise social que eliciam, que afetam e são determinadas por vários âmbitos
como o político e econômico. Durante o contexto de crise sanitária, não houve mudanças estruturais no papel do psicólogo que permanece ligado ao lugar de
cuidado frente ao sofrimento e adoecimento dos sujeitos. Entretanto, há necessidade de reforço na postura de compromisso ético-político dos psicólogos frente ao
contexto de afetação geral desencadeado pela pandemia. Apesar de os psicólogos não serem responsáveis profissionalmente por mudar as estruturas opressivas
que compõem a organização social, são chamados para intervir nos processos subjetivos que dão base e facilitam a manutenção das estruturas, e podem favorecer
a construção de identidades pessoais e coletivas capaz de dar conta das urgências mais verdadeiras de um povo frente as situações que se dão.

CONCLUSOES
Diante do cenário pandêmico, apresenta-se enquanto tarefa urgente à Psicologia, principalmente a uma Psicologia cujo a práxis se dá nas Políticas Públicas de
saúde uma revisão de seus paradigmas tradicionais e hegemônicos que se mostram deficitários em detrimento a uma crise sanitária, em prol de uma aproximação
com áreas da Psicologia que buscam transformações sociais mais profundas e a valorização das construções coletivas.

REFERENCIAS

1- BARBOSA, Ana de Oliveira; COSTA, Ediná Alves. Os sentidos de segurança sanitária no discurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ciência e saúde
coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 3, p. 3361-3370, Nov 2010. Disponível em: (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413-
81232010000900011(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). Acesso em: 11 Jun 2020. 2- MINAYO, Maria Cecilia de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade.
28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 3- MARTÍN-BARÓ, Ignácio. O papel do psicólogo. Estudos de Psicologia, v. 1, n. 2, p. 7-27, 1996. Disponível em:
(#60)https://www.scielo.br/pdf/epsic/v2n1/a02v2n1(#62). Acesso em: 09 maio 2021.
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Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO A ATUAÇÃO DO PSICOLÓGO EM CLINÍCAS E CENTROS TERAPÊUTICOS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

INTRODUCAO

O uso de drogas sempre permaneceu ao longo da existência humana, em todas as culturas, religiões e épocas, com diversas finalidades, pois, o homem sempre
buscou formas de diminuir suas angústias, e as substâncias ilícitas e lícitas são as mais procuradas para amenizar o sofrimento do mesmo. Para Beck (2009)
devemos considerar os fatores que são citados por ele como os principais percussores do abandono terapêutico, desejo e os impulsos descontrolados para
consumir a droga. De acordo com o mesmo autor, inicialmente o terapeuta deverá avaliar a percepção idiossincrásica do paciente de seu desejo, e ao decorrer do
tratamento o Psicólogo o ajudará a manter um foco em suas experiências e assim desenvolver formas mais adequadas de tratar estes problemas.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho é analisar quais são os alcances e limites da atuação do psicólogo em clínicas e centros terapêuticos na área de dependência
química. Desta forma buscar contribuir para a verificação da atuação desse profissional, e sua eficácia no tratamento da dependência química.

METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica. O período de tempo de pesquisa dos artigos foi entre 1990 à 2021. Os critérios de inclusão do
trabalho em questão foram: artigos de origem nacional, dentro do período solicitado e que respondam os objetivos do trabalho. Por conseguinte, os critérios de
exclusão foram: artigos duplicados, artigos internacionais de língua estrangeira e artigos que não correspondam ao objetivo do trabalho. Foram utilizados na
presente pesquisa duas bases de dados para obtenção dos resultados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde- Lilacs e Scientific Electronic
Library Online- Scielo.

RESULTADOS
Verificou-se na presente pesquisa que o psicólogo auxilia formulação de estratégias de cuidado, reconhecimento de fatores subjetivos, emocionais, históricos e das
condições de vida dos usuários como determinantes para os quadros de saúde e prevenção de recaídas junto a equipe de trabalho.

CONCLUSOES
Concluiu-se que o papel do psicólogo é imprescindível na equipe multidisciplinar de cuidado com o dependente químico, pois além de auxiliar o paciente, consegue
trabalhar com os co-dependentes e corroborar com as demais intervenções multifatoriais.

REFERENCIAS

1- SANCHES, Laís Ramos; VECCHIA, Marcelo Dalla. Reabilitação psicossocial e reinserção social de usuários de drogas: revisão da literatura. Psicologia (#38)
Sociedade, v. 30, 2018. 2- LUCCHESE, Roselma et al. Transtorno mental comum entre indivíduos que abusam de álcool e drogas: estudo transversal. Texto (#38)
Contexto-Enfermagem, v. 26, 2017. 3- JUSTINA, Marileia Buss Dela; HILL, Larissa Felcar; LONGEN, Willians Cassiano. Impactos do tratamento clínico de usuários de
crack sobre a qualidade de vida. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 11, p. 23399-23415, 2019.
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Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO A ATUAÇÃO DO PSICOLÓGO EM CLINÍCAS E CENTROS TERAPÊUTICOS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

INTRODUCAO

O uso de drogas sempre permaneceu ao longo da existência humana, em todas as culturas, religiões e épocas, com diversas finalidades, pois, o homem sempre
buscou formas de diminuir suas angústias, e as substâncias ilícitas e lícitas são as mais procuradas para amenizar o sofrimento do mesmo. Para Beck (2009)
devemos considerar os fatores que são citados por ele como os principais percussores do abandono terapêutico, desejo e os impulsos descontrolados para
consumir a droga. De acordo com o mesmo autor, inicialmente o terapeuta deverá avaliar a percepção idiossincrásica do paciente de seu desejo, e ao decorrer do
tratamento o Psicólogo o ajudará a manter um foco em suas experiências e assim desenvolver formas mais adequadas de tratar estes problemas.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho é analisar quais são os alcances e limites da atuação do psicólogo em clínicas e centros terapêuticos na área de dependência
química. Desta forma buscar contribuir para a verificação da atuação desse profissional, e sua eficácia no tratamento da dependência química.

METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica. O período de tempo de pesquisa dos artigos foi entre 1990 à 2021. Os critérios de inclusão do
trabalho em questão foram: artigos de origem nacional, dentro do período solicitado e que respondam os objetivos do trabalho. Por conseguinte, os critérios de
exclusão foram: artigos duplicados, artigos internacionais de língua estrangeira e artigos que não correspondam ao objetivo do trabalho. Foram utilizados na
presente pesquisa duas bases de dados para obtenção dos resultados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde- Lilacs e Scientific Electronic
Library Online- Scielo.

RESULTADOS
Verificou-se na presente pesquisa que o psicólogo auxilia formulação de estratégias de cuidado, reconhecimento de fatores subjetivos, emocionais, históricos e das
condições de vida dos usuários como determinantes para os quadros de saúde e prevenção de recaídas junto a equipe de trabalho.

CONCLUSOES
Concluiu-se que o papel do psicólogo é imprescindível na equipe multidisciplinar de cuidado com o dependente químico, pois além de auxiliar o paciente, consegue
trabalhar com os co-dependentes e corroborar com as demais intervenções multifatoriais.

REFERENCIAS

1- SANCHES, Laís Ramos; VECCHIA, Marcelo Dalla. Reabilitação psicossocial e reinserção social de usuários de drogas: revisão da literatura. Psicologia (#38)
Sociedade, v. 30, 2018. 2- LUCCHESE, Roselma et al. Transtorno mental comum entre indivíduos que abusam de álcool e drogas: estudo transversal. Texto (#38)
Contexto-Enfermagem, v. 26, 2017. 3- JUSTINA, Marileia Buss Dela; HILL, Larissa Felcar; LONGEN, Willians Cassiano. Impactos do tratamento clínico de usuários de
crack sobre a qualidade de vida. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 11, p. 23399-23415, 2019.
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3779041 - GIOVANA ROSCHEL DE BORBA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carla Regiani Conde

TITULO AUTISMO INFANTIL: Desafios vivenciados por pais de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista

INTRODUCAO

As crianças com autismo possuem um desvio no desenvolvimento, o que pode estar relacionado a problemas biológicos, que vem a acarretar um prejuízo na
interação social, na linguagem e no desenvolvimento do indivíduo como um todo. Receber o diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) causa bastante
impacto para os pais. Sendo assim, tanto a gravidade dos sintomas quanto os prejuízos cognitivos à criança e os comportamentos agressivos influenciam no
surgimento do estresse nos pais.

OBJETIVOS Identificar os desafios vivenciados por pais de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura, composta por nove artigos. A busca bibliográfica foi realizada no período de março e abril de 2021e compreende publicações nos
últimos cinco anos, utilizando-se os descritores: transtorno do Espectro Autista, relações Familiares, Sobrecarga emocional, Relações Pais-Filhos, Desenvolvimento
infantil e Comportamento Infantil. Foi consultado para a busca dos artigos o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de dados
da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Após a análise dos artigos, utilizou-se a
técnica de Análise de Conteúdo de Bardin e estabeleceu-se seis categorias temáticas.

RESULTADOS
As categorias temáticas que fizeram parte deste estudo foram: sobrecarga materna; importância da escola e instituições de apoio; suporte familiar; características
da criança autista, percepções dos pais e importância de informações para intervenção precoce.

CONCLUSOES

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autismo impacta mudanças na vida daqueles que convivem. Constatou-se que após diagnóstico confirmado de autismo,
existe em um primeiro momento uma mistura de angústia e medo do desconhecido pelos pais, causado pela falta de informação para com a sociedade, levando
esses pais ao isolamento dessa criança do convívio social por medo de preconceitos. Considerou-se que é necessário acesso de informações sobre o transtorno e
suporte para a criança e a família com o intuito de promover uma melhor interação e convívio familiar.

REFERENCIAS
Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa (PT): Edições 70; 2010. Lima EMDL, Salomão NMR, Aquino FSB, Ramos CSA. Concepções de pais e professores sobre a
inclusão de crianças autistas - Revista de Psicologia, v. 28, n. 3, p. 351-361, set.-dez. 2016. Fonseca LKR, Marques ICL, Mattos MP, Gomes DR. Influências do
transtorno do espectro autista nas relações familiares: revisão sistemática, v. 43, n. 2, p. 444-465 abr./jun. 2019.
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3852385 - ARIANE SELMA BARBOSA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carla Regiani Conde

TITULO AUTISMO INFANTIL: Desafios vivenciados por pais de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista

INTRODUCAO

As crianças com autismo possuem um desvio no desenvolvimento, o que pode estar relacionado a problemas biológicos, que vem a acarretar um prejuízo na
interação social, na linguagem e no desenvolvimento do indivíduo como um todo. Receber o diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) causa bastante
impacto para os pais. Sendo assim, tanto a gravidade dos sintomas quanto os prejuízos cognitivos à criança e os comportamentos agressivos influenciam no
surgimento do estresse nos pais.

OBJETIVOS Identificar os desafios vivenciados por pais de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura, composta por nove artigos. A busca bibliográfica foi realizada no período de março e abril de 2021e compreende publicações nos
últimos cinco anos, utilizando-se os descritores: transtorno do Espectro Autista, relações Familiares, Sobrecarga emocional, Relações Pais-Filhos, Desenvolvimento
infantil e Comportamento Infantil. Foi consultado para a busca dos artigos o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de dados
da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Após a análise dos artigos, utilizou-se a
técnica de Análise de Conteúdo de Bardin e estabeleceu-se seis categorias temáticas.

RESULTADOS
As categorias temáticas que fizeram parte deste estudo foram: sobrecarga materna; importância da escola e instituições de apoio; suporte familiar; características
da criança autista, percepções dos pais e importância de informações para intervenção precoce.

CONCLUSOES

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autismo impacta mudanças na vida daqueles que convivem. Constatou-se que após diagnóstico confirmado de autismo,
existe em um primeiro momento uma mistura de angústia e medo do desconhecido pelos pais, causado pela falta de informação para com a sociedade, levando
esses pais ao isolamento dessa criança do convívio social por medo de preconceitos. Considerou-se que é necessário acesso de informações sobre o transtorno e
suporte para a criança e a família com o intuito de promover uma melhor interação e convívio familiar.

REFERENCIAS
Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa (PT): Edições 70; 2010. Lima EMDL, Salomão NMR, Aquino FSB, Ramos CSA. Concepções de pais e professores sobre a
inclusão de crianças autistas - Revista de Psicologia, v. 28, n. 3, p. 351-361, set.-dez. 2016. Fonseca LKR, Marques ICL, Mattos MP, Gomes DR. Influências do
transtorno do espectro autista nas relações familiares: revisão sistemática, v. 43, n. 2, p. 444-465 abr./jun. 2019.
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3513335 - THAIS DE LIRA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO O MANEJO DA TERAPIA DO ESQUEMA NO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE

INTRODUCAO
As características do Transtorno de personalidade bipolar referem-se às disfunções cognitivas, emocionais e comportamentais. Neste sentido, a teoria do esquema
trabalha com estratégias de enfrentamento, cognitivo padronizado, o desenvolvimento e manutenção dos esquemas no auxilio a estes pacientes.

OBJETIVOS
Investigar o manejo do psicólogo no tratamento de pacientes com o diagnóstico do Transtorno de Personalidade Borderline por meio da terapia do esquema. Com
estes resultados espera-se colaborar com maiores fatores que estejam ligados a qualidade de vida dos pacientes, aumentando a estabilidade do quadro com o
objetivo de minimizar os impactos dos critérios diagnósticos e os sinais e sintomas que classificam o transtorno.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura utilizando a estratégia de busca das seguintes bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online),
Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e uma busca exploratória no Google Acadêmico. Os artigos científicos utilizados
seguiram os critérios de inclusão e exclusão, que são eles: os artigos abordarem sobre o manejo do psicólogo no tratamento de pacientes com o diagnóstico do
Transtorno de Personalidade Borderline com enfoque na terapia cognitivo-comportamental, a leitura de títulos da verificação de resultados dos artigos, estarem
disponíveis na íntegra, artigos duplicados foram considerados apenas um em uma das bases de dados, que o título e resumos dos artigos contemplem o conteúdo
que responde o objetivo da pesquisa, artigos pesquisados na língua portuguesa e o acesso a informação gratuita.

RESULTADOS
Verificou-se como resultado que a respectiva abordagem apresentou resultados significativos e eficazes para o tratamento do transtorno de personalidade
borderline. Além disto, a relação a aderência do tratamento para o paciente borderline foi maior, envolvendo maior estabilidade emocional e de humor.

CONCLUSOES

Conclui-se que a Terapia do Esquema contribui de forma efetiva e eficaz para o tratamento de pacientes com o transtorno, pois assim como foi obtido resultados por
meio da terapia comportamental dialética, a terapia do esquema apresentou resultados eficazes em suas intervenções. Além disso, os modos esquemáticos
enfatizados dentro da terapia do esquema, proporciona para os pacientes com dificuldades em aderir o tratamento, uma forma mais efetiva de se relacionarem com
os outros e com si mesmos, ajudando-os a identificarem seus esquemas e obtenham controle de seus comportamentos.

REFERENCIAS

1- CAVALHEIRO, Carine Viegas; MELO, Wilson Vieira. Relação terapêutica com pacientes borderlines na terapia comportamental dialética. Psicol. rev. (Belo
Horizonte), Belo Horizonte , v. 22, n. 3, p. 579-595, dez. 2016 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
11682016000300004(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 set. 2021. http://dx.doi.org/DOI-10.5752/P.1678-9523.2016V22N3P579. 2- LOPES, J. B. (#38)
MELO, W. V. A compreensão da repercussão dos esquemas iniciais desadaptativos, através da teoria dos esquemas, para otimização dos tratamentos de traumas.
Revista Saúde e Desenvolvimento Humano, 2014. 3- GHISIO, M. S.; LÜDTKE, L.; SEIXAS, C. E. Análise comparativa entre a Terapia Cognitivo-Comportamental e a
Terapia do Esquema. REVISTA BRASILEIRA DE PSICOTERAPIA, 2016.
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3542432 - NATALIA RODRIGUES PAIVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO O MANEJO DA TERAPIA DO ESQUEMA NO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE

INTRODUCAO
As características do Transtorno de personalidade bipolar referem-se às disfunções cognitivas, emocionais e comportamentais. Neste sentido, a teoria do esquema
trabalha com estratégias de enfrentamento, cognitivo padronizado, o desenvolvimento e manutenção dos esquemas no auxilio a estes pacientes.

OBJETIVOS
Investigar o manejo do psicólogo no tratamento de pacientes com o diagnóstico do Transtorno de Personalidade Borderline por meio da terapia do esquema. Com
estes resultados espera-se colaborar com maiores fatores que estejam ligados a qualidade de vida dos pacientes, aumentando a estabilidade do quadro com o
objetivo de minimizar os impactos dos critérios diagnósticos e os sinais e sintomas que classificam o transtorno.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura utilizando a estratégia de busca das seguintes bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online),
Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e uma busca exploratória no Google Acadêmico. Os artigos científicos utilizados
seguiram os critérios de inclusão e exclusão, que são eles: os artigos abordarem sobre o manejo do psicólogo no tratamento de pacientes com o diagnóstico do
Transtorno de Personalidade Borderline com enfoque na terapia cognitivo-comportamental, a leitura de títulos da verificação de resultados dos artigos, estarem
disponíveis na íntegra, artigos duplicados foram considerados apenas um em uma das bases de dados, que o título e resumos dos artigos contemplem o conteúdo
que responde o objetivo da pesquisa, artigos pesquisados na língua portuguesa e o acesso a informação gratuita.

RESULTADOS
Verificou-se como resultado que a respectiva abordagem apresentou resultados significativos e eficazes para o tratamento do transtorno de personalidade
borderline. Além disto, a relação a aderência do tratamento para o paciente borderline foi maior, envolvendo maior estabilidade emocional e de humor.

CONCLUSOES

Conclui-se que a Terapia do Esquema contribui de forma efetiva e eficaz para o tratamento de pacientes com o transtorno, pois assim como foi obtido resultados por
meio da terapia comportamental dialética, a terapia do esquema apresentou resultados eficazes em suas intervenções. Além disso, os modos esquemáticos
enfatizados dentro da terapia do esquema, proporciona para os pacientes com dificuldades em aderir o tratamento, uma forma mais efetiva de se relacionarem com
os outros e com si mesmos, ajudando-os a identificarem seus esquemas e obtenham controle de seus comportamentos.

REFERENCIAS

1- CAVALHEIRO, Carine Viegas; MELO, Wilson Vieira. Relação terapêutica com pacientes borderlines na terapia comportamental dialética. Psicol. rev. (Belo
Horizonte), Belo Horizonte , v. 22, n. 3, p. 579-595, dez. 2016 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
11682016000300004(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 set. 2021. http://dx.doi.org/DOI-10.5752/P.1678-9523.2016V22N3P579. 2- LOPES, J. B. (#38)
MELO, W. V. A compreensão da repercussão dos esquemas iniciais desadaptativos, através da teoria dos esquemas, para otimização dos tratamentos de traumas.
Revista Saúde e Desenvolvimento Humano, 2014. 3- GHISIO, M. S.; LÜDTKE, L.; SEIXAS, C. E. Análise comparativa entre a Terapia Cognitivo-Comportamental e a
Terapia do Esquema. REVISTA BRASILEIRA DE PSICOTERAPIA, 2016.
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4307178 - GABRIELLA MACHADO DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A IMPORTÂNCIA DA COMPLIANCE NA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

INTRODUCAO
Este resumo de artigo tem por finalidade a análise das teorias sobre a Gestão de Recursos Humanos, face à realidade de uma empresa constituída. A importância da
construção deste trabalho e(#38)#769; oportunizar o acesso à esta correlação, verificando-se que os conhecimentos teóricos de fato se aplicam no cotidiano de
uma empresa.

OBJETIVOS Analisar a problemática na empresa escolhida referente ao respeito à diversidade e a importância do compliance, e propor possível solução..

METODOLOGIA
Esta pesquisa baseou-se na análise de uma empresa no segmento supermercadista, de onde foi identificada uma situação problema, e a partir daí, com base na
literatura e artigos científicos sobre o assunto, buscar proposta de solução ao problema identificado de desrespeito à diversidade..

RESULTADOS

CANDELORO, 2012 diz que entre os principais fatores que impulsionam a necessidade de uma governança de terceiros e gestão de riscos mais aprimoradas estão a
expectativa de crescimento de serviços terceirizados nas organizações, as novas regulamentações dos setores nacionais e internacionais e a alta velocidade de
divulgação das informações na era digital. A empresa analisada não apresenta um bom histórico quando se trata de respeito à diversidade e humanidade em suas
relações, quando vários casos podem ser ressaltados, mas vamos focar no mais recente ocorrido em Porto Alegre, o tão fatídico dia em que um homem negro de 40
anos, veio a falecer nas dependências da empresa, vítima de espancamento, cujo os envolvidos eram trabalhadores terceirizados de uma empresa contratada. É
nítida a inércia da gestão de riscos, quando esse comportamento obviamente prejudicou a reputação da empresa, vislumbram-se também questões criminais,
desvios de conduta e padrões éticos. Para tentar combater o racismo estrutural a empresa criou um comitê externo e independente de assessoria para o caso, e
figuras públicas foram convidadas a participar da formulação de medidas, e outras medidas também foram tomadas. Mesmo com essas novas medidas como
proposta para solucionar os problemas vividos pela empresa, o dano reputacional está longe de acabar, com isso a implementação das novas medidas para mostrar
mudanças reais se torna fundamental. Para solucionar o problema ressalte-se que do ponto de vista preventivo, a existência de um programa de compliance trará
maior segurança, pois a reformulação de toda a estrutura da empresa é necessária, quando os riscos são analisados e tratados com antecedência..

CONCLUSOES
Em resultados ainda parciais, concluímos que qualquer atividade a ser exercida gera riscos, até mesmo acidentes fatais e o objetivo das áreas de compliance é
mitigar tais riscos através de treinamentos do corpo funcional e uma gestão adequada de trabalhadores terceirizados.

REFERENCIAS
GIOVANINI, Wagner. Compliance. A excelência na prática. Wagner Giovanini: São Paulo, 2014. ASSI, Marcos. Gestão de Compliance e Seus Desafios. 1. ed. São
Paulo: Saint Paul Editora, 2013. CANDELORO, Ana Paula P.; DE RIZZO, Maria Balbina Martins; PINHO, Vinícius. Compliance 360º: Riscos, estratégias, conflitos e
vaidades no mundo corporativo. São Paulo: Trevisan, 2012
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4369751 - THAMYRIS CRISTINA RODRIGUES FERREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A IMPORTÂNCIA DA COMPLIANCE NA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

INTRODUCAO
Este resumo de artigo tem por finalidade a análise das teorias sobre a Gestão de Recursos Humanos, face à realidade de uma empresa constituída. A importância da
construção deste trabalho e(#38)#769; oportunizar o acesso à esta correlação, verificando-se que os conhecimentos teóricos de fato se aplicam no cotidiano de
uma empresa.

OBJETIVOS Analisar a problemática na empresa escolhida referente ao respeito à diversidade e a importância do compliance, e propor possível solução..

METODOLOGIA
Esta pesquisa baseou-se na análise de uma empresa no segmento supermercadista, de onde foi identificada uma situação problema, e a partir daí, com base na
literatura e artigos científicos sobre o assunto, buscar proposta de solução ao problema identificado de desrespeito à diversidade..

RESULTADOS

CANDELORO, 2012 diz que entre os principais fatores que impulsionam a necessidade de uma governança de terceiros e gestão de riscos mais aprimoradas estão a
expectativa de crescimento de serviços terceirizados nas organizações, as novas regulamentações dos setores nacionais e internacionais e a alta velocidade de
divulgação das informações na era digital. A empresa analisada não apresenta um bom histórico quando se trata de respeito à diversidade e humanidade em suas
relações, quando vários casos podem ser ressaltados, mas vamos focar no mais recente ocorrido em Porto Alegre, o tão fatídico dia em que um homem negro de 40
anos, veio a falecer nas dependências da empresa, vítima de espancamento, cujo os envolvidos eram trabalhadores terceirizados de uma empresa contratada. É
nítida a inércia da gestão de riscos, quando esse comportamento obviamente prejudicou a reputação da empresa, vislumbram-se também questões criminais,
desvios de conduta e padrões éticos. Para tentar combater o racismo estrutural a empresa criou um comitê externo e independente de assessoria para o caso, e
figuras públicas foram convidadas a participar da formulação de medidas, e outras medidas também foram tomadas. Mesmo com essas novas medidas como
proposta para solucionar os problemas vividos pela empresa, o dano reputacional está longe de acabar, com isso a implementação das novas medidas para mostrar
mudanças reais se torna fundamental. Para solucionar o problema ressalte-se que do ponto de vista preventivo, a existência de um programa de compliance trará
maior segurança, pois a reformulação de toda a estrutura da empresa é necessária, quando os riscos são analisados e tratados com antecedência..

CONCLUSOES
Em resultados ainda parciais, concluímos que qualquer atividade a ser exercida gera riscos, até mesmo acidentes fatais e o objetivo das áreas de compliance é
mitigar tais riscos através de treinamentos do corpo funcional e uma gestão adequada de trabalhadores terceirizados.

REFERENCIAS
GIOVANINI, Wagner. Compliance. A excelência na prática. Wagner Giovanini: São Paulo, 2014. ASSI, Marcos. Gestão de Compliance e Seus Desafios. 1. ed. São
Paulo: Saint Paul Editora, 2013. CANDELORO, Ana Paula P.; DE RIZZO, Maria Balbina Martins; PINHO, Vinícius. Compliance 360º: Riscos, estratégias, conflitos e
vaidades no mundo corporativo. São Paulo: Trevisan, 2012
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4438434 - GLEICIANNY DE SOUZA BATISTA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A IMPORTÂNCIA DA COMPLIANCE NA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

INTRODUCAO
Este resumo de artigo tem por finalidade a análise das teorias sobre a Gestão de Recursos Humanos, face à realidade de uma empresa constituída. A importância da
construção deste trabalho e(#38)#769; oportunizar o acesso à esta correlação, verificando-se que os conhecimentos teóricos de fato se aplicam no cotidiano de
uma empresa.

OBJETIVOS Analisar a problemática na empresa escolhida referente ao respeito à diversidade e a importância do compliance, e propor possível solução..

METODOLOGIA
Esta pesquisa baseou-se na análise de uma empresa no segmento supermercadista, de onde foi identificada uma situação problema, e a partir daí, com base na
literatura e artigos científicos sobre o assunto, buscar proposta de solução ao problema identificado de desrespeito à diversidade..

RESULTADOS

CANDELORO, 2012 diz que entre os principais fatores que impulsionam a necessidade de uma governança de terceiros e gestão de riscos mais aprimoradas estão a
expectativa de crescimento de serviços terceirizados nas organizações, as novas regulamentações dos setores nacionais e internacionais e a alta velocidade de
divulgação das informações na era digital. A empresa analisada não apresenta um bom histórico quando se trata de respeito à diversidade e humanidade em suas
relações, quando vários casos podem ser ressaltados, mas vamos focar no mais recente ocorrido em Porto Alegre, o tão fatídico dia em que um homem negro de 40
anos, veio a falecer nas dependências da empresa, vítima de espancamento, cujo os envolvidos eram trabalhadores terceirizados de uma empresa contratada. É
nítida a inércia da gestão de riscos, quando esse comportamento obviamente prejudicou a reputação da empresa, vislumbram-se também questões criminais,
desvios de conduta e padrões éticos. Para tentar combater o racismo estrutural a empresa criou um comitê externo e independente de assessoria para o caso, e
figuras públicas foram convidadas a participar da formulação de medidas, e outras medidas também foram tomadas. Mesmo com essas novas medidas como
proposta para solucionar os problemas vividos pela empresa, o dano reputacional está longe de acabar, com isso a implementação das novas medidas para mostrar
mudanças reais se torna fundamental. Para solucionar o problema ressalte-se que do ponto de vista preventivo, a existência de um programa de compliance trará
maior segurança, pois a reformulação de toda a estrutura da empresa é necessária, quando os riscos são analisados e tratados com antecedência..

CONCLUSOES
Em resultados ainda parciais, concluímos que qualquer atividade a ser exercida gera riscos, até mesmo acidentes fatais e o objetivo das áreas de compliance é
mitigar tais riscos através de treinamentos do corpo funcional e uma gestão adequada de trabalhadores terceirizados.

REFERENCIAS
GIOVANINI, Wagner. Compliance. A excelência na prática. Wagner Giovanini: São Paulo, 2014. ASSI, Marcos. Gestão de Compliance e Seus Desafios. 1. ed. São
Paulo: Saint Paul Editora, 2013. CANDELORO, Ana Paula P.; DE RIZZO, Maria Balbina Martins; PINHO, Vinícius. Compliance 360º: Riscos, estratégias, conflitos e
vaidades no mundo corporativo. São Paulo: Trevisan, 2012
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4508998 - GABRIELE SOUZA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A IMPORTÂNCIA DA COMPLIANCE NA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

INTRODUCAO
Este resumo de artigo tem por finalidade a análise das teorias sobre a Gestão de Recursos Humanos, face à realidade de uma empresa constituída. A importância da
construção deste trabalho e(#38)#769; oportunizar o acesso à esta correlação, verificando-se que os conhecimentos teóricos de fato se aplicam no cotidiano de
uma empresa.

OBJETIVOS Analisar a problemática na empresa escolhida referente ao respeito à diversidade e a importância do compliance, e propor possível solução..

METODOLOGIA
Esta pesquisa baseou-se na análise de uma empresa no segmento supermercadista, de onde foi identificada uma situação problema, e a partir daí, com base na
literatura e artigos científicos sobre o assunto, buscar proposta de solução ao problema identificado de desrespeito à diversidade..

RESULTADOS

CANDELORO, 2012 diz que entre os principais fatores que impulsionam a necessidade de uma governança de terceiros e gestão de riscos mais aprimoradas estão a
expectativa de crescimento de serviços terceirizados nas organizações, as novas regulamentações dos setores nacionais e internacionais e a alta velocidade de
divulgação das informações na era digital. A empresa analisada não apresenta um bom histórico quando se trata de respeito à diversidade e humanidade em suas
relações, quando vários casos podem ser ressaltados, mas vamos focar no mais recente ocorrido em Porto Alegre, o tão fatídico dia em que um homem negro de 40
anos, veio a falecer nas dependências da empresa, vítima de espancamento, cujo os envolvidos eram trabalhadores terceirizados de uma empresa contratada. É
nítida a inércia da gestão de riscos, quando esse comportamento obviamente prejudicou a reputação da empresa, vislumbram-se também questões criminais,
desvios de conduta e padrões éticos. Para tentar combater o racismo estrutural a empresa criou um comitê externo e independente de assessoria para o caso, e
figuras públicas foram convidadas a participar da formulação de medidas, e outras medidas também foram tomadas. Mesmo com essas novas medidas como
proposta para solucionar os problemas vividos pela empresa, o dano reputacional está longe de acabar, com isso a implementação das novas medidas para mostrar
mudanças reais se torna fundamental. Para solucionar o problema ressalte-se que do ponto de vista preventivo, a existência de um programa de compliance trará
maior segurança, pois a reformulação de toda a estrutura da empresa é necessária, quando os riscos são analisados e tratados com antecedência..

CONCLUSOES
Em resultados ainda parciais, concluímos que qualquer atividade a ser exercida gera riscos, até mesmo acidentes fatais e o objetivo das áreas de compliance é
mitigar tais riscos através de treinamentos do corpo funcional e uma gestão adequada de trabalhadores terceirizados.

REFERENCIAS
GIOVANINI, Wagner. Compliance. A excelência na prática. Wagner Giovanini: São Paulo, 2014. ASSI, Marcos. Gestão de Compliance e Seus Desafios. 1. ed. São
Paulo: Saint Paul Editora, 2013. CANDELORO, Ana Paula P.; DE RIZZO, Maria Balbina Martins; PINHO, Vinícius. Compliance 360º: Riscos, estratégias, conflitos e
vaidades no mundo corporativo. São Paulo: Trevisan, 2012

Página 49



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12102 Administração 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3231607 - LARISSA DO NASCIMENTO SALUSTIANO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e Desenvolvimento – Investimentos Fundamentais para as Organizações Modernas

INTRODUCAO
O presente resumo de artigo irá apresentar a área de Treinamento e Desenvolvimento dentro de empresa no segmento de Call Center, e como ela é aplicada dentro
do ambiente de trabalho e em situações organizacionais, partindo de aspectos teóricos e práticos.

OBJETIVOS
Tem por objetivo apresentar e analisar a área de T(#38)D e como ela é aplicada dentro de empresa do segmento de Call Center, e a partir desta análise identificar os
pontos a serem melhorados.

METODOLOGIA A metodologia aplicada foi através de pesquisas bibliográficas e em sites, artigos e livros relacionados a área de Treinamento e Desenvolvimento.

RESULTADOS

O Treinamento e desenvolvimento é de grande importância para os resultados da empresa, alinhando os objetivos organizacionais de acordo com as metas da
empresa, considerada fundamental para a formação de colaboradores, aprimorando as atividades que irão exercer dentro de seu cargo. “Toda empresa precisa se
tornar uma instituição que aprende. Ela também precisa se tornar uma instituição que ensina.” (DRUCKER, 2002). È de extrema necessidade instruir e preparar
colaboradores para suas determinadas funções, e o Treinamento Desenvolvimento é justamente a ferramenta utilizada fornecer este plano estratégico para a
empresa identificando, treinando e aperfeiçoando talentos. Trata-se de uma grande empresa de atendimento ao cliente (call center), e nesse tipo de atividade é
necessário o manuseio das ferramentas, em que as informações sejam o mais completas possíveis mesmo que esse treinamento não possa ser de forma
presencial. Falta de informações e preparação faz com a equipe sempre esteja deficiente, também nota-se falhas de gestão no que se refere iniciativa
organizacional, e no equilibro do clima. As ações propostas enveredam-se em rever o processo de treinamento online, então a solução seria rever a plataforma
utilizada, identificar as necessidades da empresa, sejam essas necessidades pontuais e de curto prazo para o treinamento, ou as gerais de médio e longo prazo para
o desenvolvimento, fazendo com que ela seja mais eficaz para os colaboradores, inserindo também uma central para que possam tirar dúvidas, ou até mesmo um
chat online composto por profissionais mais antigos da organização que possam auxiliar e orientar os que estão ingressando agora.

CONCLUSOES
Mediante as pesquisas e análises realizadas em relação a área de Treinamento e Desenvolvimento, ainda como resultados parciais, é notório que esta área é de
extrema importância dentro da empresa, tanto para as suas metas, quanto para os resultados, preparando profissionais par as suas devidas atividades a serem
exercidas diariamente dentro do ambiente de trabalho.

REFERENCIAS
DRUCKER, Peter. Administração na próxima sociedade. Tradução de Nivaldo M. Jr. São Paulo: Nobel, 2002. BASTOS, A.V.B (Org) Psicologia, Organizações e
Trabalho, Porto Alegre; Artmed, 2004 CHIAVENATO I, Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos: Como incrementar talentos na empresa 4 ed. São
Paulo. BOOG, G,G: BOOG, M. Manual de treinamento e desenvolvimento: processos e operações. São Paulo: Pearson, 2010.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e Desenvolvimento – Investimentos Fundamentais para as Organizações Modernas

INTRODUCAO
O presente resumo de artigo irá apresentar a área de Treinamento e Desenvolvimento dentro de empresa no segmento de Call Center, e como ela é aplicada dentro
do ambiente de trabalho e em situações organizacionais, partindo de aspectos teóricos e práticos.

OBJETIVOS
Tem por objetivo apresentar e analisar a área de T(#38)D e como ela é aplicada dentro de empresa do segmento de Call Center, e a partir desta análise identificar os
pontos a serem melhorados.

METODOLOGIA A metodologia aplicada foi através de pesquisas bibliográficas e em sites, artigos e livros relacionados a área de Treinamento e Desenvolvimento.

RESULTADOS

O Treinamento e desenvolvimento é de grande importância para os resultados da empresa, alinhando os objetivos organizacionais de acordo com as metas da
empresa, considerada fundamental para a formação de colaboradores, aprimorando as atividades que irão exercer dentro de seu cargo. “Toda empresa precisa se
tornar uma instituição que aprende. Ela também precisa se tornar uma instituição que ensina.” (DRUCKER, 2002). È de extrema necessidade instruir e preparar
colaboradores para suas determinadas funções, e o Treinamento Desenvolvimento é justamente a ferramenta utilizada fornecer este plano estratégico para a
empresa identificando, treinando e aperfeiçoando talentos. Trata-se de uma grande empresa de atendimento ao cliente (call center), e nesse tipo de atividade é
necessário o manuseio das ferramentas, em que as informações sejam o mais completas possíveis mesmo que esse treinamento não possa ser de forma
presencial. Falta de informações e preparação faz com a equipe sempre esteja deficiente, também nota-se falhas de gestão no que se refere iniciativa
organizacional, e no equilibro do clima. As ações propostas enveredam-se em rever o processo de treinamento online, então a solução seria rever a plataforma
utilizada, identificar as necessidades da empresa, sejam essas necessidades pontuais e de curto prazo para o treinamento, ou as gerais de médio e longo prazo para
o desenvolvimento, fazendo com que ela seja mais eficaz para os colaboradores, inserindo também uma central para que possam tirar dúvidas, ou até mesmo um
chat online composto por profissionais mais antigos da organização que possam auxiliar e orientar os que estão ingressando agora.

CONCLUSOES
Mediante as pesquisas e análises realizadas em relação a área de Treinamento e Desenvolvimento, ainda como resultados parciais, é notório que esta área é de
extrema importância dentro da empresa, tanto para as suas metas, quanto para os resultados, preparando profissionais par as suas devidas atividades a serem
exercidas diariamente dentro do ambiente de trabalho.

REFERENCIAS
DRUCKER, Peter. Administração na próxima sociedade. Tradução de Nivaldo M. Jr. São Paulo: Nobel, 2002. BASTOS, A.V.B (Org) Psicologia, Organizações e
Trabalho, Porto Alegre; Artmed, 2004 CHIAVENATO I, Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos: Como incrementar talentos na empresa 4 ed. São
Paulo. BOOG, G,G: BOOG, M. Manual de treinamento e desenvolvimento: processos e operações. São Paulo: Pearson, 2010.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e Desenvolvimento – Investimentos Fundamentais para as Organizações Modernas

INTRODUCAO
O presente resumo de artigo irá apresentar a área de Treinamento e Desenvolvimento dentro de empresa no segmento de Call Center, e como ela é aplicada dentro
do ambiente de trabalho e em situações organizacionais, partindo de aspectos teóricos e práticos.

OBJETIVOS
Tem por objetivo apresentar e analisar a área de T(#38)D e como ela é aplicada dentro de empresa do segmento de Call Center, e a partir desta análise identificar os
pontos a serem melhorados.

METODOLOGIA A metodologia aplicada foi através de pesquisas bibliográficas e em sites, artigos e livros relacionados a área de Treinamento e Desenvolvimento.

RESULTADOS

O Treinamento e desenvolvimento é de grande importância para os resultados da empresa, alinhando os objetivos organizacionais de acordo com as metas da
empresa, considerada fundamental para a formação de colaboradores, aprimorando as atividades que irão exercer dentro de seu cargo. “Toda empresa precisa se
tornar uma instituição que aprende. Ela também precisa se tornar uma instituição que ensina.” (DRUCKER, 2002). È de extrema necessidade instruir e preparar
colaboradores para suas determinadas funções, e o Treinamento Desenvolvimento é justamente a ferramenta utilizada fornecer este plano estratégico para a
empresa identificando, treinando e aperfeiçoando talentos. Trata-se de uma grande empresa de atendimento ao cliente (call center), e nesse tipo de atividade é
necessário o manuseio das ferramentas, em que as informações sejam o mais completas possíveis mesmo que esse treinamento não possa ser de forma
presencial. Falta de informações e preparação faz com a equipe sempre esteja deficiente, também nota-se falhas de gestão no que se refere iniciativa
organizacional, e no equilibro do clima. As ações propostas enveredam-se em rever o processo de treinamento online, então a solução seria rever a plataforma
utilizada, identificar as necessidades da empresa, sejam essas necessidades pontuais e de curto prazo para o treinamento, ou as gerais de médio e longo prazo para
o desenvolvimento, fazendo com que ela seja mais eficaz para os colaboradores, inserindo também uma central para que possam tirar dúvidas, ou até mesmo um
chat online composto por profissionais mais antigos da organização que possam auxiliar e orientar os que estão ingressando agora.

CONCLUSOES
Mediante as pesquisas e análises realizadas em relação a área de Treinamento e Desenvolvimento, ainda como resultados parciais, é notório que esta área é de
extrema importância dentro da empresa, tanto para as suas metas, quanto para os resultados, preparando profissionais par as suas devidas atividades a serem
exercidas diariamente dentro do ambiente de trabalho.

REFERENCIAS
DRUCKER, Peter. Administração na próxima sociedade. Tradução de Nivaldo M. Jr. São Paulo: Nobel, 2002. BASTOS, A.V.B (Org) Psicologia, Organizações e
Trabalho, Porto Alegre; Artmed, 2004 CHIAVENATO I, Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos: Como incrementar talentos na empresa 4 ed. São
Paulo. BOOG, G,G: BOOG, M. Manual de treinamento e desenvolvimento: processos e operações. São Paulo: Pearson, 2010.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e Desenvolvimento – Investimentos Fundamentais para as Organizações Modernas

INTRODUCAO
O presente resumo de artigo irá apresentar a área de Treinamento e Desenvolvimento dentro de empresa no segmento de Call Center, e como ela é aplicada dentro
do ambiente de trabalho e em situações organizacionais, partindo de aspectos teóricos e práticos.

OBJETIVOS
Tem por objetivo apresentar e analisar a área de T(#38)D e como ela é aplicada dentro de empresa do segmento de Call Center, e a partir desta análise identificar os
pontos a serem melhorados.

METODOLOGIA A metodologia aplicada foi através de pesquisas bibliográficas e em sites, artigos e livros relacionados a área de Treinamento e Desenvolvimento.

RESULTADOS

O Treinamento e desenvolvimento é de grande importância para os resultados da empresa, alinhando os objetivos organizacionais de acordo com as metas da
empresa, considerada fundamental para a formação de colaboradores, aprimorando as atividades que irão exercer dentro de seu cargo. “Toda empresa precisa se
tornar uma instituição que aprende. Ela também precisa se tornar uma instituição que ensina.” (DRUCKER, 2002). È de extrema necessidade instruir e preparar
colaboradores para suas determinadas funções, e o Treinamento Desenvolvimento é justamente a ferramenta utilizada fornecer este plano estratégico para a
empresa identificando, treinando e aperfeiçoando talentos. Trata-se de uma grande empresa de atendimento ao cliente (call center), e nesse tipo de atividade é
necessário o manuseio das ferramentas, em que as informações sejam o mais completas possíveis mesmo que esse treinamento não possa ser de forma
presencial. Falta de informações e preparação faz com a equipe sempre esteja deficiente, também nota-se falhas de gestão no que se refere iniciativa
organizacional, e no equilibro do clima. As ações propostas enveredam-se em rever o processo de treinamento online, então a solução seria rever a plataforma
utilizada, identificar as necessidades da empresa, sejam essas necessidades pontuais e de curto prazo para o treinamento, ou as gerais de médio e longo prazo para
o desenvolvimento, fazendo com que ela seja mais eficaz para os colaboradores, inserindo também uma central para que possam tirar dúvidas, ou até mesmo um
chat online composto por profissionais mais antigos da organização que possam auxiliar e orientar os que estão ingressando agora.

CONCLUSOES
Mediante as pesquisas e análises realizadas em relação a área de Treinamento e Desenvolvimento, ainda como resultados parciais, é notório que esta área é de
extrema importância dentro da empresa, tanto para as suas metas, quanto para os resultados, preparando profissionais par as suas devidas atividades a serem
exercidas diariamente dentro do ambiente de trabalho.

REFERENCIAS
DRUCKER, Peter. Administração na próxima sociedade. Tradução de Nivaldo M. Jr. São Paulo: Nobel, 2002. BASTOS, A.V.B (Org) Psicologia, Organizações e
Trabalho, Porto Alegre; Artmed, 2004 CHIAVENATO I, Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos: Como incrementar talentos na empresa 4 ed. São
Paulo. BOOG, G,G: BOOG, M. Manual de treinamento e desenvolvimento: processos e operações. São Paulo: Pearson, 2010.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO HORAS EXTRAORDINÁRIAS E SEUS IMPACTOS NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

A empresa Frugal Alimentos atua como distribuidora atacadista de frutas e legumes importados, apresentando uma experiência de 40 anos no mercado. Está
localizada na CEAGESP e conta com um grupo de equipes experientes e amparadas por uma moderna infraestrutura. Contudo, apresenta problemas no que diz
respeito à carga horária dos funcionários. Normalmente, os horários devem ser rigorosamente cumpridos para coordenar os sistemas de produção sem perder
eficiência por falta de pessoal, no entanto, por vezes são necessárias horas extraordinárias, onerando o custo de mão de obra. Portanto, na maioria das
organizações, as pessoas precisam se adaptar à rigidez do horário de trabalho (CHIAVENATO, 2008).

OBJETIVOS Realizar uma análise da empresa Frugal a fim de propor melhorias para o problema na área de RH dentro do âmbito de horas extraordinárias.

METODOLOGIA
Informações coletadas da área de recursos humanos da empresa Frugal Alimentos, onde são explicados detalhadamente os processos internos do RH no controle
de jornadas, também foram realizadas pesquisas bibliográficas para compreensão dos conceitos e leis sobre o tema.

RESULTADOS

Após análise da empresa foi identificado um grande acúmulo de horas extras partindo dos funcionários, principalmente do setor operacional. Com isso, foram
reconhecidas diversas situações prejudiciais à empresa e aos colaboradores, como aumento dos reflexos dos impostos de folha de pagamento por causa do
acúmulo de horas, baixa produtividade por excesso de horas trabalhadas e descanso reduzido, gerando consequências legais como o aumento de processos
trabalhistas. A proposta de solução se baseia na criação de dois turnos visando e remanejamento dos colaboradores, a criação de uma sala de distração para os
momentos de descanso e a terceirização de 50% da frota a fim de obter uma redução nos custos

CONCLUSOES
Como medidas ainda parciais deste resumo, tendo em vista os aspectos observados, a implementação de dois turnos sob supervisão do setor de recursos humanos
da empresa possibilitará uma melhor qualidade de vida e motivação para os colaboradores, além da redução de custos com horas extraordinárias. Com essas
indicações espera-se uma redução parcial e posteriormente total das horas excedentes realizadas.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3 ed. Revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier Editora LTDA, 2008. ESTRADA, R. J. S.; ALMEIDA, M. I. R. A
eficiência e a eficácia da Gestão Estratégica: do Planejamento Estratégico à Mudança Organizacional. Revista de Ciências da Administração, v. 9, n. 19, p. 147-178,
2007
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4339487 - MAYARA OLIVEIRA DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO HORAS EXTRAORDINÁRIAS E SEUS IMPACTOS NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

A empresa Frugal Alimentos atua como distribuidora atacadista de frutas e legumes importados, apresentando uma experiência de 40 anos no mercado. Está
localizada na CEAGESP e conta com um grupo de equipes experientes e amparadas por uma moderna infraestrutura. Contudo, apresenta problemas no que diz
respeito à carga horária dos funcionários. Normalmente, os horários devem ser rigorosamente cumpridos para coordenar os sistemas de produção sem perder
eficiência por falta de pessoal, no entanto, por vezes são necessárias horas extraordinárias, onerando o custo de mão de obra. Portanto, na maioria das
organizações, as pessoas precisam se adaptar à rigidez do horário de trabalho (CHIAVENATO, 2008).

OBJETIVOS Realizar uma análise da empresa Frugal a fim de propor melhorias para o problema na área de RH dentro do âmbito de horas extraordinárias.

METODOLOGIA
Informações coletadas da área de recursos humanos da empresa Frugal Alimentos, onde são explicados detalhadamente os processos internos do RH no controle
de jornadas, também foram realizadas pesquisas bibliográficas para compreensão dos conceitos e leis sobre o tema.

RESULTADOS

Após análise da empresa foi identificado um grande acúmulo de horas extras partindo dos funcionários, principalmente do setor operacional. Com isso, foram
reconhecidas diversas situações prejudiciais à empresa e aos colaboradores, como aumento dos reflexos dos impostos de folha de pagamento por causa do
acúmulo de horas, baixa produtividade por excesso de horas trabalhadas e descanso reduzido, gerando consequências legais como o aumento de processos
trabalhistas. A proposta de solução se baseia na criação de dois turnos visando e remanejamento dos colaboradores, a criação de uma sala de distração para os
momentos de descanso e a terceirização de 50% da frota a fim de obter uma redução nos custos

CONCLUSOES
Como medidas ainda parciais deste resumo, tendo em vista os aspectos observados, a implementação de dois turnos sob supervisão do setor de recursos humanos
da empresa possibilitará uma melhor qualidade de vida e motivação para os colaboradores, além da redução de custos com horas extraordinárias. Com essas
indicações espera-se uma redução parcial e posteriormente total das horas excedentes realizadas.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3 ed. Revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier Editora LTDA, 2008. ESTRADA, R. J. S.; ALMEIDA, M. I. R. A
eficiência e a eficácia da Gestão Estratégica: do Planejamento Estratégico à Mudança Organizacional. Revista de Ciências da Administração, v. 9, n. 19, p. 147-178,
2007
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4441869 - JOYCE PROFETA XAVIER 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO HORAS EXTRAORDINÁRIAS E SEUS IMPACTOS NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

A empresa Frugal Alimentos atua como distribuidora atacadista de frutas e legumes importados, apresentando uma experiência de 40 anos no mercado. Está
localizada na CEAGESP e conta com um grupo de equipes experientes e amparadas por uma moderna infraestrutura. Contudo, apresenta problemas no que diz
respeito à carga horária dos funcionários. Normalmente, os horários devem ser rigorosamente cumpridos para coordenar os sistemas de produção sem perder
eficiência por falta de pessoal, no entanto, por vezes são necessárias horas extraordinárias, onerando o custo de mão de obra. Portanto, na maioria das
organizações, as pessoas precisam se adaptar à rigidez do horário de trabalho (CHIAVENATO, 2008).

OBJETIVOS Realizar uma análise da empresa Frugal a fim de propor melhorias para o problema na área de RH dentro do âmbito de horas extraordinárias.

METODOLOGIA
Informações coletadas da área de recursos humanos da empresa Frugal Alimentos, onde são explicados detalhadamente os processos internos do RH no controle
de jornadas, também foram realizadas pesquisas bibliográficas para compreensão dos conceitos e leis sobre o tema.

RESULTADOS

Após análise da empresa foi identificado um grande acúmulo de horas extras partindo dos funcionários, principalmente do setor operacional. Com isso, foram
reconhecidas diversas situações prejudiciais à empresa e aos colaboradores, como aumento dos reflexos dos impostos de folha de pagamento por causa do
acúmulo de horas, baixa produtividade por excesso de horas trabalhadas e descanso reduzido, gerando consequências legais como o aumento de processos
trabalhistas. A proposta de solução se baseia na criação de dois turnos visando e remanejamento dos colaboradores, a criação de uma sala de distração para os
momentos de descanso e a terceirização de 50% da frota a fim de obter uma redução nos custos

CONCLUSOES
Como medidas ainda parciais deste resumo, tendo em vista os aspectos observados, a implementação de dois turnos sob supervisão do setor de recursos humanos
da empresa possibilitará uma melhor qualidade de vida e motivação para os colaboradores, além da redução de custos com horas extraordinárias. Com essas
indicações espera-se uma redução parcial e posteriormente total das horas excedentes realizadas.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3 ed. Revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier Editora LTDA, 2008. ESTRADA, R. J. S.; ALMEIDA, M. I. R. A
eficiência e a eficácia da Gestão Estratégica: do Planejamento Estratégico à Mudança Organizacional. Revista de Ciências da Administração, v. 9, n. 19, p. 147-178,
2007
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4441885 - BRUNA PEREIRA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO HORAS EXTRAORDINÁRIAS E SEUS IMPACTOS NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

A empresa Frugal Alimentos atua como distribuidora atacadista de frutas e legumes importados, apresentando uma experiência de 40 anos no mercado. Está
localizada na CEAGESP e conta com um grupo de equipes experientes e amparadas por uma moderna infraestrutura. Contudo, apresenta problemas no que diz
respeito à carga horária dos funcionários. Normalmente, os horários devem ser rigorosamente cumpridos para coordenar os sistemas de produção sem perder
eficiência por falta de pessoal, no entanto, por vezes são necessárias horas extraordinárias, onerando o custo de mão de obra. Portanto, na maioria das
organizações, as pessoas precisam se adaptar à rigidez do horário de trabalho (CHIAVENATO, 2008).

OBJETIVOS Realizar uma análise da empresa Frugal a fim de propor melhorias para o problema na área de RH dentro do âmbito de horas extraordinárias.

METODOLOGIA
Informações coletadas da área de recursos humanos da empresa Frugal Alimentos, onde são explicados detalhadamente os processos internos do RH no controle
de jornadas, também foram realizadas pesquisas bibliográficas para compreensão dos conceitos e leis sobre o tema.

RESULTADOS

Após análise da empresa foi identificado um grande acúmulo de horas extras partindo dos funcionários, principalmente do setor operacional. Com isso, foram
reconhecidas diversas situações prejudiciais à empresa e aos colaboradores, como aumento dos reflexos dos impostos de folha de pagamento por causa do
acúmulo de horas, baixa produtividade por excesso de horas trabalhadas e descanso reduzido, gerando consequências legais como o aumento de processos
trabalhistas. A proposta de solução se baseia na criação de dois turnos visando e remanejamento dos colaboradores, a criação de uma sala de distração para os
momentos de descanso e a terceirização de 50% da frota a fim de obter uma redução nos custos

CONCLUSOES
Como medidas ainda parciais deste resumo, tendo em vista os aspectos observados, a implementação de dois turnos sob supervisão do setor de recursos humanos
da empresa possibilitará uma melhor qualidade de vida e motivação para os colaboradores, além da redução de custos com horas extraordinárias. Com essas
indicações espera-se uma redução parcial e posteriormente total das horas excedentes realizadas.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3 ed. Revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier Editora LTDA, 2008. ESTRADA, R. J. S.; ALMEIDA, M. I. R. A
eficiência e a eficácia da Gestão Estratégica: do Planejamento Estratégico à Mudança Organizacional. Revista de Ciências da Administração, v. 9, n. 19, p. 147-178,
2007
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4309685 - SAMANTA TOMAZ DA CRUZ 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Osvaldo da Silva

TITULO EFICÁCIA DO ONBOARDING COMO UMA DECISÃO DE PERMANÊNCIA

INTRODUCAO
O presente resumo de artigo visa apresentar a área de Onboarding e o seu impacto dentro da organização, tendo em vista que o processo de Onboarding é uma
abordagem abrangente para integrar um novo funcionário na empresa e sua cultura, bem como fornecer ao novo funcionário as ferramentas e informações
necessárias à sua maior e qualitativa produtividade.

OBJETIVOS
objetivo deste trabalho é apresentar inovações e propostas de melhorias no processo de Onboarding da empresa, tendo em vista, o cenário atual onde a organização
passou a realizar suas atividades através do Home Office. Buscando através do embasamento teórico, mostrar a importância da aplicação de um projeto de
Onboarding bem estruturado.

METODOLOGIA
Pesquisas bibliográficas e entrevistas, facilitando a identificação de estudo que foi feito de maneira que pudessem ser explorados dados e agregar fatos baseado na
mesma, considerando, todo o referencial teórico estudado para o levantamento de problemas encontrados e soluções propostas.

RESULTADOS

Baseando-se em um levantamento de dados, foram apontadas lacunas em determinados pontos na aplicação do processo de Onboarding dentro da empresa que
atualmente optou por usufruir do Home Office no período da pandemia de Covid-19, assim, gerando dificuldades. Um estudo feito pela Aberdeen Group (2009)
indicou que 86% dos novos colaboradores decidem se irão permanecer ou não em uma empresa nos primeiros seis meses, o que significa que o Onboarding também
tem o dever de passar uma boa impressão e fazer com que o funcionário se sinta acolhido pela empresa, dessa forma engajando um “relacionamento sério”, com a
empresa e possivelmente até ligando seus objetivos pessoais com os objetivos da empresa. Este processo visa inserir o novo colaborador da melhor forma na
organização, reforçando a missão, visão, cultura e valores da mesma (ARINS, 2019).

CONCLUSOES

Mesmo em fase de conclusão deste resumo de artigo, identificamos que a área de Onboarding impacta na decisão de permanência de funcionários, afetando
diretamente o turnover da empresa, clima organizacional. Com a nova implementação será feito um planejamento de vagas a serem preenchidas, assim, será
possível antecipar demandas e ter um levantamento da rotatividade para um Onboarding de sucesso. Acreditamos que os resultados apresentados seriam positivos
e apresentariam um bom retorno financeiro e psicológico dos funcionários, que demonstram insatisfação com a gestão atual.

REFERENCIAS

ARINS, Bruno. Programa de Onboarding: como a integração impacta o colaborador. Como a integração impacta o colaborador. 2019. Disponível em:
https://gptw.com.br/conteudo/artigos/programa-de-onboarding-impactos/. Acesso em: 17 mar. 2021. BASAGLIA, Ricardo. ONBOARDING: a percepção de
profissionais recém-contratados no primeiro ano. 2019. 70 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração de Empresas, Fundação Getulio Vargas, São Paulo,
2019. Disponível em:http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27368/Dissertacao-basaglia_2019-versao_final.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em: 17 mar. 2021. JUNIOR, Jandir Tambosi. O que é o Onboarding?. Senior, Santa Catarina, 23 de Set. 2018. Disponível em:
https://www.senior.com.br/blog/o-que-e-onboarding. Acesso em: 22 de Março de 2021. Onboarding: entenda o que ele pode fazer pela sua empresa, Grupo Gente,
São Paulo, 12, set.2019. Disponível em: https://grupogente.com.br/onboarding/. Acesso em: 22 de Março de 2021
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4314816 - LAURA DE ANDRADE DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Osvaldo da Silva

TITULO EFICÁCIA DO ONBOARDING COMO UMA DECISÃO DE PERMANÊNCIA

INTRODUCAO
O presente resumo de artigo visa apresentar a área de Onboarding e o seu impacto dentro da organização, tendo em vista que o processo de Onboarding é uma
abordagem abrangente para integrar um novo funcionário na empresa e sua cultura, bem como fornecer ao novo funcionário as ferramentas e informações
necessárias à sua maior e qualitativa produtividade.

OBJETIVOS
objetivo deste trabalho é apresentar inovações e propostas de melhorias no processo de Onboarding da empresa, tendo em vista, o cenário atual onde a organização
passou a realizar suas atividades através do Home Office. Buscando através do embasamento teórico, mostrar a importância da aplicação de um projeto de
Onboarding bem estruturado.

METODOLOGIA
Pesquisas bibliográficas e entrevistas, facilitando a identificação de estudo que foi feito de maneira que pudessem ser explorados dados e agregar fatos baseado na
mesma, considerando, todo o referencial teórico estudado para o levantamento de problemas encontrados e soluções propostas.

RESULTADOS

Baseando-se em um levantamento de dados, foram apontadas lacunas em determinados pontos na aplicação do processo de Onboarding dentro da empresa que
atualmente optou por usufruir do Home Office no período da pandemia de Covid-19, assim, gerando dificuldades. Um estudo feito pela Aberdeen Group (2009)
indicou que 86% dos novos colaboradores decidem se irão permanecer ou não em uma empresa nos primeiros seis meses, o que significa que o Onboarding também
tem o dever de passar uma boa impressão e fazer com que o funcionário se sinta acolhido pela empresa, dessa forma engajando um “relacionamento sério”, com a
empresa e possivelmente até ligando seus objetivos pessoais com os objetivos da empresa. Este processo visa inserir o novo colaborador da melhor forma na
organização, reforçando a missão, visão, cultura e valores da mesma (ARINS, 2019).

CONCLUSOES

Mesmo em fase de conclusão deste resumo de artigo, identificamos que a área de Onboarding impacta na decisão de permanência de funcionários, afetando
diretamente o turnover da empresa, clima organizacional. Com a nova implementação será feito um planejamento de vagas a serem preenchidas, assim, será
possível antecipar demandas e ter um levantamento da rotatividade para um Onboarding de sucesso. Acreditamos que os resultados apresentados seriam positivos
e apresentariam um bom retorno financeiro e psicológico dos funcionários, que demonstram insatisfação com a gestão atual.

REFERENCIAS

ARINS, Bruno. Programa de Onboarding: como a integração impacta o colaborador. Como a integração impacta o colaborador. 2019. Disponível em:
https://gptw.com.br/conteudo/artigos/programa-de-onboarding-impactos/. Acesso em: 17 mar. 2021. BASAGLIA, Ricardo. ONBOARDING: a percepção de
profissionais recém-contratados no primeiro ano. 2019. 70 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração de Empresas, Fundação Getulio Vargas, São Paulo,
2019. Disponível em:http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27368/Dissertacao-basaglia_2019-versao_final.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em: 17 mar. 2021. JUNIOR, Jandir Tambosi. O que é o Onboarding?. Senior, Santa Catarina, 23 de Set. 2018. Disponível em:
https://www.senior.com.br/blog/o-que-e-onboarding. Acesso em: 22 de Março de 2021. Onboarding: entenda o que ele pode fazer pela sua empresa, Grupo Gente,
São Paulo, 12, set.2019. Disponível em: https://grupogente.com.br/onboarding/. Acesso em: 22 de Março de 2021
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4325281 - SHIRLEN MOREIRA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Osvaldo da Silva

TITULO EFICÁCIA DO ONBOARDING COMO UMA DECISÃO DE PERMANÊNCIA

INTRODUCAO
O presente resumo de artigo visa apresentar a área de Onboarding e o seu impacto dentro da organização, tendo em vista que o processo de Onboarding é uma
abordagem abrangente para integrar um novo funcionário na empresa e sua cultura, bem como fornecer ao novo funcionário as ferramentas e informações
necessárias à sua maior e qualitativa produtividade.

OBJETIVOS
objetivo deste trabalho é apresentar inovações e propostas de melhorias no processo de Onboarding da empresa, tendo em vista, o cenário atual onde a organização
passou a realizar suas atividades através do Home Office. Buscando através do embasamento teórico, mostrar a importância da aplicação de um projeto de
Onboarding bem estruturado.

METODOLOGIA
Pesquisas bibliográficas e entrevistas, facilitando a identificação de estudo que foi feito de maneira que pudessem ser explorados dados e agregar fatos baseado na
mesma, considerando, todo o referencial teórico estudado para o levantamento de problemas encontrados e soluções propostas.

RESULTADOS

Baseando-se em um levantamento de dados, foram apontadas lacunas em determinados pontos na aplicação do processo de Onboarding dentro da empresa que
atualmente optou por usufruir do Home Office no período da pandemia de Covid-19, assim, gerando dificuldades. Um estudo feito pela Aberdeen Group (2009)
indicou que 86% dos novos colaboradores decidem se irão permanecer ou não em uma empresa nos primeiros seis meses, o que significa que o Onboarding também
tem o dever de passar uma boa impressão e fazer com que o funcionário se sinta acolhido pela empresa, dessa forma engajando um “relacionamento sério”, com a
empresa e possivelmente até ligando seus objetivos pessoais com os objetivos da empresa. Este processo visa inserir o novo colaborador da melhor forma na
organização, reforçando a missão, visão, cultura e valores da mesma (ARINS, 2019).

CONCLUSOES

Mesmo em fase de conclusão deste resumo de artigo, identificamos que a área de Onboarding impacta na decisão de permanência de funcionários, afetando
diretamente o turnover da empresa, clima organizacional. Com a nova implementação será feito um planejamento de vagas a serem preenchidas, assim, será
possível antecipar demandas e ter um levantamento da rotatividade para um Onboarding de sucesso. Acreditamos que os resultados apresentados seriam positivos
e apresentariam um bom retorno financeiro e psicológico dos funcionários, que demonstram insatisfação com a gestão atual.

REFERENCIAS

ARINS, Bruno. Programa de Onboarding: como a integração impacta o colaborador. Como a integração impacta o colaborador. 2019. Disponível em:
https://gptw.com.br/conteudo/artigos/programa-de-onboarding-impactos/. Acesso em: 17 mar. 2021. BASAGLIA, Ricardo. ONBOARDING: a percepção de
profissionais recém-contratados no primeiro ano. 2019. 70 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração de Empresas, Fundação Getulio Vargas, São Paulo,
2019. Disponível em:http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27368/Dissertacao-basaglia_2019-versao_final.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em: 17 mar. 2021. JUNIOR, Jandir Tambosi. O que é o Onboarding?. Senior, Santa Catarina, 23 de Set. 2018. Disponível em:
https://www.senior.com.br/blog/o-que-e-onboarding. Acesso em: 22 de Março de 2021. Onboarding: entenda o que ele pode fazer pela sua empresa, Grupo Gente,
São Paulo, 12, set.2019. Disponível em: https://grupogente.com.br/onboarding/. Acesso em: 22 de Março de 2021
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4307763 - ALEXANDRA DE JESUS DOURADO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Osvaldo da Silva

TITULO A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo busca analisar um dos desafios enfrentados quando há a fusão de empresas. É válido observar que ocorrem adversidades culturais, quando se
há uma junção de organizações, por conta disto o investimento em treinamentos é extremamente importante para ocasionalmente se ter uma integração com os
objetivos das duas marcas claras e uma visão, missão e valores alinhados. Segundo KOLASSA, (1978). ''Quando os grupos se mantêm em harmonia dentro de uma
estrutura central e podem trabalhar em conjunto e comunicar-se entre si em ambos os sentidos, estão presentes os aspectos essenciais para a integração.

OBJETIVOS Apresentar os aspectos de Treinamento e Desenvolvimento da integração de de duas culturas organizacionais motivada por uma fusão.

METODOLOGIA
Adotou-se, como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas para embasar as soluções apresentadas de como o Treinamento e Desenvolvimento contribui para
uma benevolente integração.

RESULTADOS

Como proposta para evitar futuros problemas culturais nessa integração de empresas, é sugerido treinamento e desenvolvimento, para que se tenha uma integração
favorável entre as organizações. Segundo CHIAVENATO, 1999, p. 295, '' Treinamento é o processo [...] do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e
habilidades em função de objetivos definidos.” A estruturação do treinamento deve ser iniciada com o diagnóstico da situação, analisando como esta integração
impacta no grupo, em seguida entra o plano estratégico, estudando meios de transmitir a informação de maneira clara e objetiva, para que todos absorvam, sendo
assim poderá ser feita a aplicação do treinamento. Além, de ser eventualmente monitorado para ter uma avaliação objetiva se o treinamento realmente foi eficiente,
e caso não tenha sido satisfatório, o plano estratégico deve ser revisto, para que se tenha uma avaliação eficaz.

CONCLUSOES

Através do tema abordado, percebe-se a importância de treinar e desenvolver uma equipe para transformações que podem ocorrer no cenário atual da empresa e
também no mercado de trabalho. Conclui-se, ainda de forma parcial, que com a integração entre as duas empresas é necessário que todos os funcionários estejam
empenhados com o objetivo em partilhar conhecimento, ideias e habilidades para uma boa estrutura corporativa. Segundo Chiavenato (2004), ''O treinamento é uma
maneira eficaz de agregar as pessoas, a organização e aos clientes. Ele enriquece o patrimônio humano das organizações. E o responsável pelo capital intelectual
das organizações.'' É extrema importância que, quando há a integração entre duas empresas com ideias parecidas, porém com princípios diferentes, estes devem
sair de sua zona de conforto e estarem dispostos a desconstruir pensamentos que não se coincidem para que juntos possam adquirir novos conhecimentos e
experiências com o propósito de crescimento e reconhecimento continuo no mercado.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. Edição compacta. São Paulo: Editora Atlas, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de
pessoas e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. KOLASSA, B. J. Ciência do comportamento na administração. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978.
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4328752 - MARIA MATIAS DA SILVA CONCEICAO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Osvaldo da Silva

TITULO A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo busca analisar um dos desafios enfrentados quando há a fusão de empresas. É válido observar que ocorrem adversidades culturais, quando se
há uma junção de organizações, por conta disto o investimento em treinamentos é extremamente importante para ocasionalmente se ter uma integração com os
objetivos das duas marcas claras e uma visão, missão e valores alinhados. Segundo KOLASSA, (1978). ''Quando os grupos se mantêm em harmonia dentro de uma
estrutura central e podem trabalhar em conjunto e comunicar-se entre si em ambos os sentidos, estão presentes os aspectos essenciais para a integração.

OBJETIVOS Apresentar os aspectos de Treinamento e Desenvolvimento da integração de de duas culturas organizacionais motivada por uma fusão.

METODOLOGIA
Adotou-se, como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas para embasar as soluções apresentadas de como o Treinamento e Desenvolvimento contribui para
uma benevolente integração.

RESULTADOS

Como proposta para evitar futuros problemas culturais nessa integração de empresas, é sugerido treinamento e desenvolvimento, para que se tenha uma integração
favorável entre as organizações. Segundo CHIAVENATO, 1999, p. 295, '' Treinamento é o processo [...] do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e
habilidades em função de objetivos definidos.” A estruturação do treinamento deve ser iniciada com o diagnóstico da situação, analisando como esta integração
impacta no grupo, em seguida entra o plano estratégico, estudando meios de transmitir a informação de maneira clara e objetiva, para que todos absorvam, sendo
assim poderá ser feita a aplicação do treinamento. Além, de ser eventualmente monitorado para ter uma avaliação objetiva se o treinamento realmente foi eficiente,
e caso não tenha sido satisfatório, o plano estratégico deve ser revisto, para que se tenha uma avaliação eficaz.

CONCLUSOES

Através do tema abordado, percebe-se a importância de treinar e desenvolver uma equipe para transformações que podem ocorrer no cenário atual da empresa e
também no mercado de trabalho. Conclui-se, ainda de forma parcial, que com a integração entre as duas empresas é necessário que todos os funcionários estejam
empenhados com o objetivo em partilhar conhecimento, ideias e habilidades para uma boa estrutura corporativa. Segundo Chiavenato (2004), ''O treinamento é uma
maneira eficaz de agregar as pessoas, a organização e aos clientes. Ele enriquece o patrimônio humano das organizações. E o responsável pelo capital intelectual
das organizações.'' É extrema importância que, quando há a integração entre duas empresas com ideias parecidas, porém com princípios diferentes, estes devem
sair de sua zona de conforto e estarem dispostos a desconstruir pensamentos que não se coincidem para que juntos possam adquirir novos conhecimentos e
experiências com o propósito de crescimento e reconhecimento continuo no mercado.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. Edição compacta. São Paulo: Editora Atlas, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de
pessoas e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. KOLASSA, B. J. Ciência do comportamento na administração. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Osvaldo da Silva

TITULO A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo busca analisar um dos desafios enfrentados quando há a fusão de empresas. É válido observar que ocorrem adversidades culturais, quando se
há uma junção de organizações, por conta disto o investimento em treinamentos é extremamente importante para ocasionalmente se ter uma integração com os
objetivos das duas marcas claras e uma visão, missão e valores alinhados. Segundo KOLASSA, (1978). ''Quando os grupos se mantêm em harmonia dentro de uma
estrutura central e podem trabalhar em conjunto e comunicar-se entre si em ambos os sentidos, estão presentes os aspectos essenciais para a integração.

OBJETIVOS Apresentar os aspectos de Treinamento e Desenvolvimento da integração de de duas culturas organizacionais motivada por uma fusão.

METODOLOGIA
Adotou-se, como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas para embasar as soluções apresentadas de como o Treinamento e Desenvolvimento contribui para
uma benevolente integração.

RESULTADOS

Como proposta para evitar futuros problemas culturais nessa integração de empresas, é sugerido treinamento e desenvolvimento, para que se tenha uma integração
favorável entre as organizações. Segundo CHIAVENATO, 1999, p. 295, '' Treinamento é o processo [...] do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e
habilidades em função de objetivos definidos.” A estruturação do treinamento deve ser iniciada com o diagnóstico da situação, analisando como esta integração
impacta no grupo, em seguida entra o plano estratégico, estudando meios de transmitir a informação de maneira clara e objetiva, para que todos absorvam, sendo
assim poderá ser feita a aplicação do treinamento. Além, de ser eventualmente monitorado para ter uma avaliação objetiva se o treinamento realmente foi eficiente,
e caso não tenha sido satisfatório, o plano estratégico deve ser revisto, para que se tenha uma avaliação eficaz.

CONCLUSOES

Através do tema abordado, percebe-se a importância de treinar e desenvolver uma equipe para transformações que podem ocorrer no cenário atual da empresa e
também no mercado de trabalho. Conclui-se, ainda de forma parcial, que com a integração entre as duas empresas é necessário que todos os funcionários estejam
empenhados com o objetivo em partilhar conhecimento, ideias e habilidades para uma boa estrutura corporativa. Segundo Chiavenato (2004), ''O treinamento é uma
maneira eficaz de agregar as pessoas, a organização e aos clientes. Ele enriquece o patrimônio humano das organizações. E o responsável pelo capital intelectual
das organizações.'' É extrema importância que, quando há a integração entre duas empresas com ideias parecidas, porém com princípios diferentes, estes devem
sair de sua zona de conforto e estarem dispostos a desconstruir pensamentos que não se coincidem para que juntos possam adquirir novos conhecimentos e
experiências com o propósito de crescimento e reconhecimento continuo no mercado.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. Edição compacta. São Paulo: Editora Atlas, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de
pessoas e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. KOLASSA, B. J. Ciência do comportamento na administração. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Osvaldo da Silva

TITULO A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO

INTRODUCAO

Este resumo de artigo busca analisar um dos desafios enfrentados quando há a fusão de empresas. É válido observar que ocorrem adversidades culturais, quando se
há uma junção de organizações, por conta disto o investimento em treinamentos é extremamente importante para ocasionalmente se ter uma integração com os
objetivos das duas marcas claras e uma visão, missão e valores alinhados. Segundo KOLASSA, (1978). ''Quando os grupos se mantêm em harmonia dentro de uma
estrutura central e podem trabalhar em conjunto e comunicar-se entre si em ambos os sentidos, estão presentes os aspectos essenciais para a integração.

OBJETIVOS Apresentar os aspectos de Treinamento e Desenvolvimento da integração de de duas culturas organizacionais motivada por uma fusão.

METODOLOGIA
Adotou-se, como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas para embasar as soluções apresentadas de como o Treinamento e Desenvolvimento contribui para
uma benevolente integração.

RESULTADOS

Como proposta para evitar futuros problemas culturais nessa integração de empresas, é sugerido treinamento e desenvolvimento, para que se tenha uma integração
favorável entre as organizações. Segundo CHIAVENATO, 1999, p. 295, '' Treinamento é o processo [...] do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e
habilidades em função de objetivos definidos.” A estruturação do treinamento deve ser iniciada com o diagnóstico da situação, analisando como esta integração
impacta no grupo, em seguida entra o plano estratégico, estudando meios de transmitir a informação de maneira clara e objetiva, para que todos absorvam, sendo
assim poderá ser feita a aplicação do treinamento. Além, de ser eventualmente monitorado para ter uma avaliação objetiva se o treinamento realmente foi eficiente,
e caso não tenha sido satisfatório, o plano estratégico deve ser revisto, para que se tenha uma avaliação eficaz.

CONCLUSOES

Através do tema abordado, percebe-se a importância de treinar e desenvolver uma equipe para transformações que podem ocorrer no cenário atual da empresa e
também no mercado de trabalho. Conclui-se, ainda de forma parcial, que com a integração entre as duas empresas é necessário que todos os funcionários estejam
empenhados com o objetivo em partilhar conhecimento, ideias e habilidades para uma boa estrutura corporativa. Segundo Chiavenato (2004), ''O treinamento é uma
maneira eficaz de agregar as pessoas, a organização e aos clientes. Ele enriquece o patrimônio humano das organizações. E o responsável pelo capital intelectual
das organizações.'' É extrema importância que, quando há a integração entre duas empresas com ideias parecidas, porém com princípios diferentes, estes devem
sair de sua zona de conforto e estarem dispostos a desconstruir pensamentos que não se coincidem para que juntos possam adquirir novos conhecimentos e
experiências com o propósito de crescimento e reconhecimento continuo no mercado.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. Edição compacta. São Paulo: Editora Atlas, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de
pessoas e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. KOLASSA, B. J. Ciência do comportamento na administração. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO – CONHECER PARA PRATICAR

INTRODUCAO
O presente resumo de artigo irá apresentar a sub área de Saúde e Segurança no trabalho e relata a importância de uma cartilha de saúde e segurança no trabalho é
fundamental para o começo do seu negócio com segurança pra todos os colaboradores e empresa.

OBJETIVOS
O objetivo deste resumo de artigo é propor alternativas para a empresa em sua estruturação diante a nova situação de pandemia e ajudar a trabalhar a saúde mental
e o bem estar de seus funcionários.

METODOLOGIA
Foi com base no contexto da pandemia que o programa trabalha seguro da justiça do trabalho elegeu, para o biênio 2020-2022, o tema construção do trabalho seguro
e decente em tempos de crise, prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. A metodologia se baseou neste programa e na análise da empresa escolhida,
bem como em bibliografias sobre o tema.

RESULTADOS

Parte do impacto da turbulência mental gerada pela pandemia é mensurável em 2020, a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez decorrente de
transtornos mentais e comportamentais bateu recordes. Segundo dados da secretaria especial de previdência e trabalho, foram mais de 576mil afastamentos, uma
alta de 26% em relação a 2019. As dificuldades são varias inadaptação ao home office, acúmulo de tarefas profissionais e domésticas, endividamento, incertezas
sobre o futuro, ansiedade, depressão e síndrome do pânico, entre outras. No caso do auxílio-doença, os afastamentos por motivos como depressão e ansiedade
registraram a maior alta entre as principais doenças indicadas como concessões passou de 213,2 mil, em 2019, para 285,2mil, em 2020, com aumento de 33,7%. A
duração média, nos casos de doença mental, é de 196 dias. Os dados demonstram que os problemas mentais decorrentes da pandemia são um assunto que deverá
ser enfrentado em conjunto por empresas e trabalhadores. O trabalho é um elemento chave para o bem-estar e a saúde mental, pois está no núcleo da vida
contemporânea, ao possibilitar segurança financeira, identidade pessoal e social e oportunidade de contribuir para a comunidade. Por outro lado, o ambiente que
tem se desenhado nas ultimas décadas envolve novas tecnologias, intensa competitividade, concorrência global e cobrança de metas cada vez mais ambiciosas.

CONCLUSOES
Em análise preliminar podemos chegar a conclusão de que um ambiente equilibrado com saúde mental e física é essencial para que o colaborador desempenhe suas
funções da melhor forma possível dando a ele o máximo de motivação a ajudar a empresa e seu trabalho a crescer cada vez mais.

REFERENCIAS MORAES, M.V.(2011). Doenças Ocupacionais, São Paulo: Editora Érica LTDA. SALIBA, T.M., (#38) CORRÊA, M.A (2012). Insalubridade e periculosidade, São Paulo.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO VISÃO ESTRATÉGICA E AVALIAÇÃO DO TURNOVER EM UMA EMPRESA VAREJISTA.

INTRODUCAO

A Mercearia e Padaria Guatá é uma microempresa direcionada ao ramo varejista com o foco na venda de produtos alimentícios desde 2009 na cidade de São Paulo.
Nossa análise parte de pressupostos aos quais refletem a ausência de um departamento específico para realizar a gestão estratégica de RH, desencadeando fatores
que implicam na alta rotatividade de funcionários - turnover. A efetividade do processo seletivo se fundamenta na análise de competências dos candidatos a partir
do anúncio de vaga (FLEURY e FLEURY, 2001). A perda de profissionais revela problemas e desafios a serem superados pelos gestores. O desligamento dos
colaboradores se encaminha à carência de conhecimento, de capital intelectual, de inteligência, emocional e de domínio dos processos de negócios.

OBJETIVOS Apresentar uma sistemática para desenvolver indicadores de desempenho, visando a redução do turnover a partir desta nova postura estratégica.

METODOLOGIA
No estudo utilizamos a metodologia de observação e verificação dos processos internos e controles da empresa, bem como pesquisas bibliográficas e de artigos
sobre o tema.

RESULTADOS

Notou-se que, a administração inadequada de seus recursos humanos desencadeia o turnover de funcionários devido a problemas internos gerando o desligamento.
Entre os problemas identificados pelo grande turnover estão o alto custo de recrutamento e seleção e processos de treinamento e por fim as rescisões contratuais,
que refletem diretamente na qualidade dos serviços prestados. Mayo (2003, p. 104) afirma que "a retenção dos melhores ativos humanos é uma prioridade absoluta
na organização que privilegia a criação de valores: quando essa função é gerenciada com eficácia, a organização nunca é pega de surpresa". Nesse sentido,
evidencia-se a hipótese de que a rotatividade de empregados ocorre por não haver uma política de recursos humanos, ainda que mínima na empresa.

CONCLUSOES

O tema justifica-se pela necessidade de explanar sobre a importância de desenvolver processos de recursos humanos, independente do tamanho da empresa, para a
retenção de funcionários. Dessler (2003, p. 13) diz que o plano estratégico “busca equilibrar duas vertentes de forças: as oportunidades e as ameaças externas de
um lado, e as fraquezas e forças internas de outro”. Em consequência disso, o planejamento estratégico de RH, bem estruturado, garante o desempenho das
atividades organizacionais.

REFERENCIAS

DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. 2. Ed. São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 2003. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso.
Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp.,Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from . acesso em 12 Set. 2021.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018. Acesso em: 12 Set. 2021.
Disponível:(#60) https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16(#62). MAYO, Andrew. O valor humano da empresa. São Paulo: Editora Pearson, 2003.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO VISÃO ESTRATÉGICA E AVALIAÇÃO DO TURNOVER EM UMA EMPRESA VAREJISTA.

INTRODUCAO

A Mercearia e Padaria Guatá é uma microempresa direcionada ao ramo varejista com o foco na venda de produtos alimentícios desde 2009 na cidade de São Paulo.
Nossa análise parte de pressupostos aos quais refletem a ausência de um departamento específico para realizar a gestão estratégica de RH, desencadeando fatores
que implicam na alta rotatividade de funcionários - turnover. A efetividade do processo seletivo se fundamenta na análise de competências dos candidatos a partir
do anúncio de vaga (FLEURY e FLEURY, 2001). A perda de profissionais revela problemas e desafios a serem superados pelos gestores. O desligamento dos
colaboradores se encaminha à carência de conhecimento, de capital intelectual, de inteligência, emocional e de domínio dos processos de negócios.

OBJETIVOS Apresentar uma sistemática para desenvolver indicadores de desempenho, visando a redução do turnover a partir desta nova postura estratégica.

METODOLOGIA
No estudo utilizamos a metodologia de observação e verificação dos processos internos e controles da empresa, bem como pesquisas bibliográficas e de artigos
sobre o tema.

RESULTADOS

Notou-se que, a administração inadequada de seus recursos humanos desencadeia o turnover de funcionários devido a problemas internos gerando o desligamento.
Entre os problemas identificados pelo grande turnover estão o alto custo de recrutamento e seleção e processos de treinamento e por fim as rescisões contratuais,
que refletem diretamente na qualidade dos serviços prestados. Mayo (2003, p. 104) afirma que "a retenção dos melhores ativos humanos é uma prioridade absoluta
na organização que privilegia a criação de valores: quando essa função é gerenciada com eficácia, a organização nunca é pega de surpresa". Nesse sentido,
evidencia-se a hipótese de que a rotatividade de empregados ocorre por não haver uma política de recursos humanos, ainda que mínima na empresa.

CONCLUSOES

O tema justifica-se pela necessidade de explanar sobre a importância de desenvolver processos de recursos humanos, independente do tamanho da empresa, para a
retenção de funcionários. Dessler (2003, p. 13) diz que o plano estratégico “busca equilibrar duas vertentes de forças: as oportunidades e as ameaças externas de
um lado, e as fraquezas e forças internas de outro”. Em consequência disso, o planejamento estratégico de RH, bem estruturado, garante o desempenho das
atividades organizacionais.

REFERENCIAS

DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. 2. Ed. São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 2003. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso.
Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp.,Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from . acesso em 12 Set. 2021.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018. Acesso em: 12 Set. 2021.
Disponível:(#60) https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16(#62). MAYO, Andrew. O valor humano da empresa. São Paulo: Editora Pearson, 2003.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO VISÃO ESTRATÉGICA E AVALIAÇÃO DO TURNOVER EM UMA EMPRESA VAREJISTA.

INTRODUCAO

A Mercearia e Padaria Guatá é uma microempresa direcionada ao ramo varejista com o foco na venda de produtos alimentícios desde 2009 na cidade de São Paulo.
Nossa análise parte de pressupostos aos quais refletem a ausência de um departamento específico para realizar a gestão estratégica de RH, desencadeando fatores
que implicam na alta rotatividade de funcionários - turnover. A efetividade do processo seletivo se fundamenta na análise de competências dos candidatos a partir
do anúncio de vaga (FLEURY e FLEURY, 2001). A perda de profissionais revela problemas e desafios a serem superados pelos gestores. O desligamento dos
colaboradores se encaminha à carência de conhecimento, de capital intelectual, de inteligência, emocional e de domínio dos processos de negócios.

OBJETIVOS Apresentar uma sistemática para desenvolver indicadores de desempenho, visando a redução do turnover a partir desta nova postura estratégica.

METODOLOGIA
No estudo utilizamos a metodologia de observação e verificação dos processos internos e controles da empresa, bem como pesquisas bibliográficas e de artigos
sobre o tema.

RESULTADOS

Notou-se que, a administração inadequada de seus recursos humanos desencadeia o turnover de funcionários devido a problemas internos gerando o desligamento.
Entre os problemas identificados pelo grande turnover estão o alto custo de recrutamento e seleção e processos de treinamento e por fim as rescisões contratuais,
que refletem diretamente na qualidade dos serviços prestados. Mayo (2003, p. 104) afirma que "a retenção dos melhores ativos humanos é uma prioridade absoluta
na organização que privilegia a criação de valores: quando essa função é gerenciada com eficácia, a organização nunca é pega de surpresa". Nesse sentido,
evidencia-se a hipótese de que a rotatividade de empregados ocorre por não haver uma política de recursos humanos, ainda que mínima na empresa.

CONCLUSOES

O tema justifica-se pela necessidade de explanar sobre a importância de desenvolver processos de recursos humanos, independente do tamanho da empresa, para a
retenção de funcionários. Dessler (2003, p. 13) diz que o plano estratégico “busca equilibrar duas vertentes de forças: as oportunidades e as ameaças externas de
um lado, e as fraquezas e forças internas de outro”. Em consequência disso, o planejamento estratégico de RH, bem estruturado, garante o desempenho das
atividades organizacionais.

REFERENCIAS

DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. 2. Ed. São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 2003. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso.
Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp.,Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from . acesso em 12 Set. 2021.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018. Acesso em: 12 Set. 2021.
Disponível:(#60) https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16(#62). MAYO, Andrew. O valor humano da empresa. São Paulo: Editora Pearson, 2003.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO PLANO DE CARREIRA: ESTRATÉGIA ESSENCIAL PARA A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL NO MERCADO DE TRABALHO

INTRODUCAO
Nas empresas contemporâneas um plano de carreira bem estruturado demonsta-se fundamental, pois mostra-se para o colaborador como um direcionamento de
sua carreira e do seu crescimento profissional. Quando esta ferramenta apresenta problemas, isso reflete na motivação dos funcionários, portanto se não bem
definida, gera desmotivação, interferindo nos resultados da organização.

OBJETIVOS Apresentar a importância de um plano de carreira bem estruturado para as organizações

METODOLOGIA Adotou-se de uma metodologia livre de pesquisa bibliográfica descritiva, utilizando bancos de dados online e artigos para explorar o tema.

RESULTADOS

Um plano de carreira bem estruturado é essencial na gestão de pessoas, por se tratar de um método que direciona o desenvolvimento tanto da empresa como dos
seus colaboradores, e com isso, tem o propósito de gerar motivação na equipe, que consequentemente interfere positivamente nos resultados da organização. Para
explanar essa abordagem, de acordo com Leite 2019 à medida que o profissional se desenvolve na carreira, a organização se torna mais competitiva, obtendo
melhores resultados que as concorrentes, alavancando a competitividade empresarial. Dando continuidade nessa ideia, da sua importância, é necessário que o
profissional, ao iniciar sua trajetória, tenha a perspectiva do que a empresa espera de suas competências e como deve ser sua atuação dentro da sua posição
funcional e quais os requisitos para alcançar outras posições. É necessário que esteja alinhado aos objetivos do funcionário e da organização. O plano de carreira
está voltado a uma estratégia de empresa, sobre o que precisa para chegar ao futuro que planeja. Visando elucidar o que foi exposto, o autor Souza 2014, diz que é
preciso que fiquem bem claras as progressões, tanto em âmbito vertical como horizontal, e que sejam definidos como e quando o profissional alcançará o
crescimento. Vale ressaltar a importância de oferecer igualdade de oportunidades , valorizando assim cada colaborador e evitando descontentamentos e
desmotivações.

CONCLUSOES
possível concluir com os resultados discutidos, ainda que de forma parcial, que um plano de carreira deve ter foco na valorização do seu maior bem, que é o capital
humano, para isso, precisa pensar em soluções que gerem motivação, proporcionando o sucesso da organização diante de um mercado altamente competitivo.

REFERENCIAS

LEITE, V. Plano de Carreira e Retenção de Talentos. Univ. Federal do Paraná, Curitiba, p. 2 -13, 2019. Disponível em:
(#60)https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/64213/R%20-%20E%20-%20VIVIANE%20HUTTENER%20QUEIROZ%20LEITE.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y(#62) Acesso em: 02 maio 2021. SOUZA, L.H. As Vantagens da elaboração e a implementação do plano de carreira dentro da empresa.
Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA - Assis, São Paulo, P. 15 – 41, 2014. Disponível em:
https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1011260557.pdf(#62) Acesso em: 02 maio 2021. ESTRADA, R. J. S.; ALMEIDA, M. I. R. A eficiência e a eficácia da
Gestão Estratégica: do Planejamento Estratégico à Mudança Organizacional. Revista de Ciências da Administração, v. 9, n. 19, p. 147-178, 2007
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4324323 - ANA PAULA BARROSO DE SOUSA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO PLANO DE CARREIRA: ESTRATÉGIA ESSENCIAL PARA A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL NO MERCADO DE TRABALHO

INTRODUCAO
Nas empresas contemporâneas um plano de carreira bem estruturado demonsta-se fundamental, pois mostra-se para o colaborador como um direcionamento de
sua carreira e do seu crescimento profissional. Quando esta ferramenta apresenta problemas, isso reflete na motivação dos funcionários, portanto se não bem
definida, gera desmotivação, interferindo nos resultados da organização.

OBJETIVOS Apresentar a importância de um plano de carreira bem estruturado para as organizações

METODOLOGIA Adotou-se de uma metodologia livre de pesquisa bibliográfica descritiva, utilizando bancos de dados online e artigos para explorar o tema.

RESULTADOS

Um plano de carreira bem estruturado é essencial na gestão de pessoas, por se tratar de um método que direciona o desenvolvimento tanto da empresa como dos
seus colaboradores, e com isso, tem o propósito de gerar motivação na equipe, que consequentemente interfere positivamente nos resultados da organização. Para
explanar essa abordagem, de acordo com Leite 2019 à medida que o profissional se desenvolve na carreira, a organização se torna mais competitiva, obtendo
melhores resultados que as concorrentes, alavancando a competitividade empresarial. Dando continuidade nessa ideia, da sua importância, é necessário que o
profissional, ao iniciar sua trajetória, tenha a perspectiva do que a empresa espera de suas competências e como deve ser sua atuação dentro da sua posição
funcional e quais os requisitos para alcançar outras posições. É necessário que esteja alinhado aos objetivos do funcionário e da organização. O plano de carreira
está voltado a uma estratégia de empresa, sobre o que precisa para chegar ao futuro que planeja. Visando elucidar o que foi exposto, o autor Souza 2014, diz que é
preciso que fiquem bem claras as progressões, tanto em âmbito vertical como horizontal, e que sejam definidos como e quando o profissional alcançará o
crescimento. Vale ressaltar a importância de oferecer igualdade de oportunidades , valorizando assim cada colaborador e evitando descontentamentos e
desmotivações.

CONCLUSOES
possível concluir com os resultados discutidos, ainda que de forma parcial, que um plano de carreira deve ter foco na valorização do seu maior bem, que é o capital
humano, para isso, precisa pensar em soluções que gerem motivação, proporcionando o sucesso da organização diante de um mercado altamente competitivo.

REFERENCIAS

LEITE, V. Plano de Carreira e Retenção de Talentos. Univ. Federal do Paraná, Curitiba, p. 2 -13, 2019. Disponível em:
(#60)https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/64213/R%20-%20E%20-%20VIVIANE%20HUTTENER%20QUEIROZ%20LEITE.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y(#62) Acesso em: 02 maio 2021. SOUZA, L.H. As Vantagens da elaboração e a implementação do plano de carreira dentro da empresa.
Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA - Assis, São Paulo, P. 15 – 41, 2014. Disponível em:
https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1011260557.pdf(#62) Acesso em: 02 maio 2021. ESTRADA, R. J. S.; ALMEIDA, M. I. R. A eficiência e a eficácia da
Gestão Estratégica: do Planejamento Estratégico à Mudança Organizacional. Revista de Ciências da Administração, v. 9, n. 19, p. 147-178, 2007
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4324331 - GRACY MARIA DE ALMEIDA CHAVES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO PLANO DE CARREIRA: ESTRATÉGIA ESSENCIAL PARA A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL NO MERCADO DE TRABALHO

INTRODUCAO
Nas empresas contemporâneas um plano de carreira bem estruturado demonsta-se fundamental, pois mostra-se para o colaborador como um direcionamento de
sua carreira e do seu crescimento profissional. Quando esta ferramenta apresenta problemas, isso reflete na motivação dos funcionários, portanto se não bem
definida, gera desmotivação, interferindo nos resultados da organização.

OBJETIVOS Apresentar a importância de um plano de carreira bem estruturado para as organizações

METODOLOGIA Adotou-se de uma metodologia livre de pesquisa bibliográfica descritiva, utilizando bancos de dados online e artigos para explorar o tema.

RESULTADOS

Um plano de carreira bem estruturado é essencial na gestão de pessoas, por se tratar de um método que direciona o desenvolvimento tanto da empresa como dos
seus colaboradores, e com isso, tem o propósito de gerar motivação na equipe, que consequentemente interfere positivamente nos resultados da organização. Para
explanar essa abordagem, de acordo com Leite 2019 à medida que o profissional se desenvolve na carreira, a organização se torna mais competitiva, obtendo
melhores resultados que as concorrentes, alavancando a competitividade empresarial. Dando continuidade nessa ideia, da sua importância, é necessário que o
profissional, ao iniciar sua trajetória, tenha a perspectiva do que a empresa espera de suas competências e como deve ser sua atuação dentro da sua posição
funcional e quais os requisitos para alcançar outras posições. É necessário que esteja alinhado aos objetivos do funcionário e da organização. O plano de carreira
está voltado a uma estratégia de empresa, sobre o que precisa para chegar ao futuro que planeja. Visando elucidar o que foi exposto, o autor Souza 2014, diz que é
preciso que fiquem bem claras as progressões, tanto em âmbito vertical como horizontal, e que sejam definidos como e quando o profissional alcançará o
crescimento. Vale ressaltar a importância de oferecer igualdade de oportunidades , valorizando assim cada colaborador e evitando descontentamentos e
desmotivações.

CONCLUSOES
possível concluir com os resultados discutidos, ainda que de forma parcial, que um plano de carreira deve ter foco na valorização do seu maior bem, que é o capital
humano, para isso, precisa pensar em soluções que gerem motivação, proporcionando o sucesso da organização diante de um mercado altamente competitivo.

REFERENCIAS

LEITE, V. Plano de Carreira e Retenção de Talentos. Univ. Federal do Paraná, Curitiba, p. 2 -13, 2019. Disponível em:
(#60)https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/64213/R%20-%20E%20-%20VIVIANE%20HUTTENER%20QUEIROZ%20LEITE.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y(#62) Acesso em: 02 maio 2021. SOUZA, L.H. As Vantagens da elaboração e a implementação do plano de carreira dentro da empresa.
Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA - Assis, São Paulo, P. 15 – 41, 2014. Disponível em:
https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1011260557.pdf(#62) Acesso em: 02 maio 2021. ESTRADA, R. J. S.; ALMEIDA, M. I. R. A eficiência e a eficácia da
Gestão Estratégica: do Planejamento Estratégico à Mudança Organizacional. Revista de Ciências da Administração, v. 9, n. 19, p. 147-178, 2007
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4346254 - PRISCILA LOPES CAMARGO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO PLANO DE CARREIRA: ESTRATÉGIA ESSENCIAL PARA A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL NO MERCADO DE TRABALHO

INTRODUCAO
Nas empresas contemporâneas um plano de carreira bem estruturado demonsta-se fundamental, pois mostra-se para o colaborador como um direcionamento de
sua carreira e do seu crescimento profissional. Quando esta ferramenta apresenta problemas, isso reflete na motivação dos funcionários, portanto se não bem
definida, gera desmotivação, interferindo nos resultados da organização.

OBJETIVOS Apresentar a importância de um plano de carreira bem estruturado para as organizações

METODOLOGIA Adotou-se de uma metodologia livre de pesquisa bibliográfica descritiva, utilizando bancos de dados online e artigos para explorar o tema.

RESULTADOS

Um plano de carreira bem estruturado é essencial na gestão de pessoas, por se tratar de um método que direciona o desenvolvimento tanto da empresa como dos
seus colaboradores, e com isso, tem o propósito de gerar motivação na equipe, que consequentemente interfere positivamente nos resultados da organização. Para
explanar essa abordagem, de acordo com Leite 2019 à medida que o profissional se desenvolve na carreira, a organização se torna mais competitiva, obtendo
melhores resultados que as concorrentes, alavancando a competitividade empresarial. Dando continuidade nessa ideia, da sua importância, é necessário que o
profissional, ao iniciar sua trajetória, tenha a perspectiva do que a empresa espera de suas competências e como deve ser sua atuação dentro da sua posição
funcional e quais os requisitos para alcançar outras posições. É necessário que esteja alinhado aos objetivos do funcionário e da organização. O plano de carreira
está voltado a uma estratégia de empresa, sobre o que precisa para chegar ao futuro que planeja. Visando elucidar o que foi exposto, o autor Souza 2014, diz que é
preciso que fiquem bem claras as progressões, tanto em âmbito vertical como horizontal, e que sejam definidos como e quando o profissional alcançará o
crescimento. Vale ressaltar a importância de oferecer igualdade de oportunidades , valorizando assim cada colaborador e evitando descontentamentos e
desmotivações.

CONCLUSOES
possível concluir com os resultados discutidos, ainda que de forma parcial, que um plano de carreira deve ter foco na valorização do seu maior bem, que é o capital
humano, para isso, precisa pensar em soluções que gerem motivação, proporcionando o sucesso da organização diante de um mercado altamente competitivo.

REFERENCIAS

LEITE, V. Plano de Carreira e Retenção de Talentos. Univ. Federal do Paraná, Curitiba, p. 2 -13, 2019. Disponível em:
(#60)https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/64213/R%20-%20E%20-%20VIVIANE%20HUTTENER%20QUEIROZ%20LEITE.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y(#62) Acesso em: 02 maio 2021. SOUZA, L.H. As Vantagens da elaboração e a implementação do plano de carreira dentro da empresa.
Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA - Assis, São Paulo, P. 15 – 41, 2014. Disponível em:
https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1011260557.pdf(#62) Acesso em: 02 maio 2021. ESTRADA, R. J. S.; ALMEIDA, M. I. R. A eficiência e a eficácia da
Gestão Estratégica: do Planejamento Estratégico à Mudança Organizacional. Revista de Ciências da Administração, v. 9, n. 19, p. 147-178, 2007
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4367642 - ERICK BOMFIM DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO PLANO DE CARREIRA: ESTRATÉGIA ESSENCIAL PARA A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL NO MERCADO DE TRABALHO

INTRODUCAO
Nas empresas contemporâneas um plano de carreira bem estruturado demonsta-se fundamental, pois mostra-se para o colaborador como um direcionamento de
sua carreira e do seu crescimento profissional. Quando esta ferramenta apresenta problemas, isso reflete na motivação dos funcionários, portanto se não bem
definida, gera desmotivação, interferindo nos resultados da organização.

OBJETIVOS Apresentar a importância de um plano de carreira bem estruturado para as organizações

METODOLOGIA Adotou-se de uma metodologia livre de pesquisa bibliográfica descritiva, utilizando bancos de dados online e artigos para explorar o tema.

RESULTADOS

Um plano de carreira bem estruturado é essencial na gestão de pessoas, por se tratar de um método que direciona o desenvolvimento tanto da empresa como dos
seus colaboradores, e com isso, tem o propósito de gerar motivação na equipe, que consequentemente interfere positivamente nos resultados da organização. Para
explanar essa abordagem, de acordo com Leite 2019 à medida que o profissional se desenvolve na carreira, a organização se torna mais competitiva, obtendo
melhores resultados que as concorrentes, alavancando a competitividade empresarial. Dando continuidade nessa ideia, da sua importância, é necessário que o
profissional, ao iniciar sua trajetória, tenha a perspectiva do que a empresa espera de suas competências e como deve ser sua atuação dentro da sua posição
funcional e quais os requisitos para alcançar outras posições. É necessário que esteja alinhado aos objetivos do funcionário e da organização. O plano de carreira
está voltado a uma estratégia de empresa, sobre o que precisa para chegar ao futuro que planeja. Visando elucidar o que foi exposto, o autor Souza 2014, diz que é
preciso que fiquem bem claras as progressões, tanto em âmbito vertical como horizontal, e que sejam definidos como e quando o profissional alcançará o
crescimento. Vale ressaltar a importância de oferecer igualdade de oportunidades , valorizando assim cada colaborador e evitando descontentamentos e
desmotivações.

CONCLUSOES
possível concluir com os resultados discutidos, ainda que de forma parcial, que um plano de carreira deve ter foco na valorização do seu maior bem, que é o capital
humano, para isso, precisa pensar em soluções que gerem motivação, proporcionando o sucesso da organização diante de um mercado altamente competitivo.

REFERENCIAS

LEITE, V. Plano de Carreira e Retenção de Talentos. Univ. Federal do Paraná, Curitiba, p. 2 -13, 2019. Disponível em:
(#60)https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/64213/R%20-%20E%20-%20VIVIANE%20HUTTENER%20QUEIROZ%20LEITE.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y(#62) Acesso em: 02 maio 2021. SOUZA, L.H. As Vantagens da elaboração e a implementação do plano de carreira dentro da empresa.
Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA - Assis, São Paulo, P. 15 – 41, 2014. Disponível em:
https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1011260557.pdf(#62) Acesso em: 02 maio 2021. ESTRADA, R. J. S.; ALMEIDA, M. I. R. A eficiência e a eficácia da
Gestão Estratégica: do Planejamento Estratégico à Mudança Organizacional. Revista de Ciências da Administração, v. 9, n. 19, p. 147-178, 2007
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614610 - ZIDALIA SOARES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO SOB O OLHAR ESTRATÉGICO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

O presente resumo de artigo irá apresentar a necessidade das áreas de Recursos Humanos estruturadas para crescimento produtivo da organização sob a ótica das
avaliações de desempenho. A Empresa Estudo Certo não possui uma área de Recursos Humanos e muito menos uma estratégia alinhada para Avaliação de
Desempenho Estudo Certo é uma instituição de ensino por mais de 20 anos no mercado e conta com 25 Unidades em SP e Grande SP, uma rede de ensino de
qualidade e acessível a todos

OBJETIVOS O objetivo é a implantação dos processos de avaliação de desempenho alinhado com as necessidades estratégicas da organização

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, sobre a avaliação de desempenho, seus tipos e resultados, identificando o mais adequado à cultura da
organização objeto deste resumo de artigo.

RESULTADOS

Segundo Andrade 2004, as avaliações de desempenho trazem a tona o potencial escondido dos profissionais, bem como pontos positivos que podem ser
potencializados promovendo relevantes ganho de produtividade. Tendo em mãos os dados levantados nas pesquisas sobre a avaliação de desempenho e
respeitando os preceitos da cultura organizacional da empresa Estudo certo propomos a implantação do processo de avaliação de desempenho em 180 graus,
quando a avaliação permeia todos os níveis relacionais de cada área / função, permitindo que forças e pontos a melhorar sejam claramente identificados..
Resultamos que não existe cultura de tal processo na organização, assim faz-se necessário treinamentos de todos os funcionários, em especial gestores,
responsáveis pelo gerenciamento e implantação desta ferramenta estratégica.

CONCLUSOES
Ainda que os resultados não sejam conclusivos, notou-se a partir do início da implantação da avaliação de desempenho, com treinamentos informativos, que há
diversas competências e habilidades dos funcionários que até então mostravam-se escondidas pela falta de ferramenta capaz de identifica-las e que tal implantação
trará melhoria nos processos e consequente ganho de produtividade à empresa.

REFERENCIAS

ANDRADE, R. O. B. (2004). Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios. Em T. Tachizawa, V. C. P. Ferreira (#38) A. A. M. Fortuna
(Orgs.). Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios (pp.11-133). Rio de Janeiro: Editora FGV. FREITAS, I. A. (2005). A avaliação de
desempenho é um instrumento adequado para medir impacto de treinamento? Em Anais do XXIX Enanpad (#38)– Encontro Nacional de Pesquisa em Administração.
Brasília/DF (#38)– Brasil. VIEIRA, Jairo Brasil. Guia do Técnico em segurança do Trabalho, 2 ed 2018 Porto Alegre RS
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3806049 - VIVIANE SOUZA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

INTRODUCAO

Tem-se observado inúmeras consequências sobre a ausência de Educação Financeira no Brasil, entre elas a elevação do número de famílias endividadas e
inadimplentes sendo atualmente cerca de 69,7% (CNC, 2021), o aumento no uso de limites rotativos em cheque especial e cartões de crédito como complemento de
renda mensal, elevação do comprometimento da renda mensal com pagamento de dívidas em cerca de 30,5%, ausência de reserva financeira para o enfrentamento
de situações de contingência. Segundo Mello (2009), a educação financeira é a transmissão de conceitos e práticas que visam à conquista de uma melhor qualidade
de vida, tanto no presente quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para usufruir dos prazeres da vida e recursos para superar eventuais
imprevistos, ou seja, atingir a liberdade financeira.

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender os principais efeitos da ausência de educação financeira e discutir alternativas sobre o aumento de sua propagação e melhorias na gestão
financeira de pessoas.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica, análise qualitativa a partir
da consulta de livros, artigos, notas técnicas e revistas especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

O desenvolvimento do estudo tem revelado o desemprego como fator imponderável para deterioração das finanças pessoais dos brasileiros, mas, porém, também a
ausência de conhecimento sobre conceitos básicos de finanças como o funcionamento dos juros compostos nas operações financeiras, impactos da taxa Selic e
Inflação em sua renda contribuem de forma significativa para elevação do número de pessoas com dificuldades de gerir sua renda de forma adequada. Em uma
escala de 1 a 10, a nota média que o brasileiro atribui para o seu próprio nível de educação financeira é de apenas 6,3 e que 46% dos brasileiros não realizam
planejamento e controle do seu orçamento (CNDL, 2020). Entende-se como hipótese de mudança aos impactos relatados a implementação de programas de
educação financeira na sociedade brasileira a partir do ensino fundamental e médio, acrescido de programas geridos por instituições relacionadas com o tema ao
público adulto e que necessita de forma urgente refletir sobre aspectos de consumo consciente, realização de orçamento, administrar de receitas e despesas, e
investimentos. Alunos do ensino médio no Estado de São Paulo, que fizeram parte de um programa de Educação reduziram o uso de cheque especial em 9,03% e
6,75% o rotativo do cartão de crédito no ano de 2019.

CONCLUSOES
A partir do estudo realizado, conclui-se que a educação financeira é crucial para qualquer pessoa ter uma relação melhor com o dinheiro e as finanças. Afinal, o
universo financeiro está em muitos aspectos da vida, por isso é muito importante que todos tenham conhecimento suficiente para aproveitar aquilo que o dinheiro
tem de melhor a oferecer.

REFERENCIAS
MOREIRA, Alice da Silva. Dinheiro no Brasil: Universidade Federal do Pará. 2002. MELLO, Walter. Educação financeira. Clube de autores: Santa Catarina, 2009.
MENEGHETTI NETO, Alfredo. Educação Financeira. Empiricus: Porto Alegre, 2014
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3823881 - GEOVANNA DE MATHEUS MIMI BEDIN 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

INTRODUCAO

Tem-se observado inúmeras consequências sobre a ausência de Educação Financeira no Brasil, entre elas a elevação do número de famílias endividadas e
inadimplentes sendo atualmente cerca de 69,7% (CNC, 2021), o aumento no uso de limites rotativos em cheque especial e cartões de crédito como complemento de
renda mensal, elevação do comprometimento da renda mensal com pagamento de dívidas em cerca de 30,5%, ausência de reserva financeira para o enfrentamento
de situações de contingência. Segundo Mello (2009), a educação financeira é a transmissão de conceitos e práticas que visam à conquista de uma melhor qualidade
de vida, tanto no presente quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para usufruir dos prazeres da vida e recursos para superar eventuais
imprevistos, ou seja, atingir a liberdade financeira.

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender os principais efeitos da ausência de educação financeira e discutir alternativas sobre o aumento de sua propagação e melhorias na gestão
financeira de pessoas.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica, análise qualitativa a partir
da consulta de livros, artigos, notas técnicas e revistas especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

O desenvolvimento do estudo tem revelado o desemprego como fator imponderável para deterioração das finanças pessoais dos brasileiros, mas, porém, também a
ausência de conhecimento sobre conceitos básicos de finanças como o funcionamento dos juros compostos nas operações financeiras, impactos da taxa Selic e
Inflação em sua renda contribuem de forma significativa para elevação do número de pessoas com dificuldades de gerir sua renda de forma adequada. Em uma
escala de 1 a 10, a nota média que o brasileiro atribui para o seu próprio nível de educação financeira é de apenas 6,3 e que 46% dos brasileiros não realizam
planejamento e controle do seu orçamento (CNDL, 2020). Entende-se como hipótese de mudança aos impactos relatados a implementação de programas de
educação financeira na sociedade brasileira a partir do ensino fundamental e médio, acrescido de programas geridos por instituições relacionadas com o tema ao
público adulto e que necessita de forma urgente refletir sobre aspectos de consumo consciente, realização de orçamento, administrar de receitas e despesas, e
investimentos. Alunos do ensino médio no Estado de São Paulo, que fizeram parte de um programa de Educação reduziram o uso de cheque especial em 9,03% e
6,75% o rotativo do cartão de crédito no ano de 2019.

CONCLUSOES
A partir do estudo realizado, conclui-se que a educação financeira é crucial para qualquer pessoa ter uma relação melhor com o dinheiro e as finanças. Afinal, o
universo financeiro está em muitos aspectos da vida, por isso é muito importante que todos tenham conhecimento suficiente para aproveitar aquilo que o dinheiro
tem de melhor a oferecer.

REFERENCIAS
MOREIRA, Alice da Silva. Dinheiro no Brasil: Universidade Federal do Pará. 2002. MELLO, Walter. Educação financeira. Clube de autores: Santa Catarina, 2009.
MENEGHETTI NETO, Alfredo. Educação Financeira. Empiricus: Porto Alegre, 2014
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3827542 - KEZIA SIQUEIRA DOS SANTOS NUNES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

INTRODUCAO

Tem-se observado inúmeras consequências sobre a ausência de Educação Financeira no Brasil, entre elas a elevação do número de famílias endividadas e
inadimplentes sendo atualmente cerca de 69,7% (CNC, 2021), o aumento no uso de limites rotativos em cheque especial e cartões de crédito como complemento de
renda mensal, elevação do comprometimento da renda mensal com pagamento de dívidas em cerca de 30,5%, ausência de reserva financeira para o enfrentamento
de situações de contingência. Segundo Mello (2009), a educação financeira é a transmissão de conceitos e práticas que visam à conquista de uma melhor qualidade
de vida, tanto no presente quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para usufruir dos prazeres da vida e recursos para superar eventuais
imprevistos, ou seja, atingir a liberdade financeira.

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender os principais efeitos da ausência de educação financeira e discutir alternativas sobre o aumento de sua propagação e melhorias na gestão
financeira de pessoas.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica, análise qualitativa a partir
da consulta de livros, artigos, notas técnicas e revistas especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

O desenvolvimento do estudo tem revelado o desemprego como fator imponderável para deterioração das finanças pessoais dos brasileiros, mas, porém, também a
ausência de conhecimento sobre conceitos básicos de finanças como o funcionamento dos juros compostos nas operações financeiras, impactos da taxa Selic e
Inflação em sua renda contribuem de forma significativa para elevação do número de pessoas com dificuldades de gerir sua renda de forma adequada. Em uma
escala de 1 a 10, a nota média que o brasileiro atribui para o seu próprio nível de educação financeira é de apenas 6,3 e que 46% dos brasileiros não realizam
planejamento e controle do seu orçamento (CNDL, 2020). Entende-se como hipótese de mudança aos impactos relatados a implementação de programas de
educação financeira na sociedade brasileira a partir do ensino fundamental e médio, acrescido de programas geridos por instituições relacionadas com o tema ao
público adulto e que necessita de forma urgente refletir sobre aspectos de consumo consciente, realização de orçamento, administrar de receitas e despesas, e
investimentos. Alunos do ensino médio no Estado de São Paulo, que fizeram parte de um programa de Educação reduziram o uso de cheque especial em 9,03% e
6,75% o rotativo do cartão de crédito no ano de 2019.

CONCLUSOES
A partir do estudo realizado, conclui-se que a educação financeira é crucial para qualquer pessoa ter uma relação melhor com o dinheiro e as finanças. Afinal, o
universo financeiro está em muitos aspectos da vida, por isso é muito importante que todos tenham conhecimento suficiente para aproveitar aquilo que o dinheiro
tem de melhor a oferecer.

REFERENCIAS
MOREIRA, Alice da Silva. Dinheiro no Brasil: Universidade Federal do Pará. 2002. MELLO, Walter. Educação financeira. Clube de autores: Santa Catarina, 2009.
MENEGHETTI NETO, Alfredo. Educação Financeira. Empiricus: Porto Alegre, 2014
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3847985 - LARISSA ELLEN TEOFILO CURSINO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

INTRODUCAO

Tem-se observado inúmeras consequências sobre a ausência de Educação Financeira no Brasil, entre elas a elevação do número de famílias endividadas e
inadimplentes sendo atualmente cerca de 69,7% (CNC, 2021), o aumento no uso de limites rotativos em cheque especial e cartões de crédito como complemento de
renda mensal, elevação do comprometimento da renda mensal com pagamento de dívidas em cerca de 30,5%, ausência de reserva financeira para o enfrentamento
de situações de contingência. Segundo Mello (2009), a educação financeira é a transmissão de conceitos e práticas que visam à conquista de uma melhor qualidade
de vida, tanto no presente quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para usufruir dos prazeres da vida e recursos para superar eventuais
imprevistos, ou seja, atingir a liberdade financeira.

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender os principais efeitos da ausência de educação financeira e discutir alternativas sobre o aumento de sua propagação e melhorias na gestão
financeira de pessoas.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica, análise qualitativa a partir
da consulta de livros, artigos, notas técnicas e revistas especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

O desenvolvimento do estudo tem revelado o desemprego como fator imponderável para deterioração das finanças pessoais dos brasileiros, mas, porém, também a
ausência de conhecimento sobre conceitos básicos de finanças como o funcionamento dos juros compostos nas operações financeiras, impactos da taxa Selic e
Inflação em sua renda contribuem de forma significativa para elevação do número de pessoas com dificuldades de gerir sua renda de forma adequada. Em uma
escala de 1 a 10, a nota média que o brasileiro atribui para o seu próprio nível de educação financeira é de apenas 6,3 e que 46% dos brasileiros não realizam
planejamento e controle do seu orçamento (CNDL, 2020). Entende-se como hipótese de mudança aos impactos relatados a implementação de programas de
educação financeira na sociedade brasileira a partir do ensino fundamental e médio, acrescido de programas geridos por instituições relacionadas com o tema ao
público adulto e que necessita de forma urgente refletir sobre aspectos de consumo consciente, realização de orçamento, administrar de receitas e despesas, e
investimentos. Alunos do ensino médio no Estado de São Paulo, que fizeram parte de um programa de Educação reduziram o uso de cheque especial em 9,03% e
6,75% o rotativo do cartão de crédito no ano de 2019.

CONCLUSOES
A partir do estudo realizado, conclui-se que a educação financeira é crucial para qualquer pessoa ter uma relação melhor com o dinheiro e as finanças. Afinal, o
universo financeiro está em muitos aspectos da vida, por isso é muito importante que todos tenham conhecimento suficiente para aproveitar aquilo que o dinheiro
tem de melhor a oferecer.

REFERENCIAS
MOREIRA, Alice da Silva. Dinheiro no Brasil: Universidade Federal do Pará. 2002. MELLO, Walter. Educação financeira. Clube de autores: Santa Catarina, 2009.
MENEGHETTI NETO, Alfredo. Educação Financeira. Empiricus: Porto Alegre, 2014
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4309316 - THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Luiz Januario

TITULO IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NOS RESULTADOS DE UM REDE FARMACÊUTICA.

INTRODUCAO

A Raiadrogasil é uma importante rede farmacêutica, objeto de junção das empresas a Raia S.A. e a Drogasil S.A. No ano de 2018 a empresa finalizou o ano com uma receita bruta de R$ 15,5 bilhões.
Esse trabalho analisou a variação da margem EBITDA em dezembro de 2019 e junho de 2021 para verificar quais foram os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de
amortização, impostos, depreciação considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). O EBITDA é um importante indicador financeiro que leva em consideração os resultados
operacionais da empresa sem influência de impostos, juros, amortizações e depreciações. O resultado do EBITDA subsidia investidores e organizações para tomada de decisão uma vez que
apresenta o potencial de gestão de venda e de performance da empresa não considerando influências externas (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO E MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Verificar e analisar o impacto do EBITDA (lucro antes da depreciação, amortização, impostos e juros) antes e depois da pandemia em uma rede de farmácias do Brasil.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores apresentados com a sigla EBITDA em 2018, 2019 e 2020. A partir dos valores identificados, foi
calculado a variação no período identificando aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS
O valor EBITDA acumulado no ano de 2018 foi de R$ 1.195.200 milhões, já em 2019 o montante somou R$ 1.343.600 milhões e em 2020 ficou em R$ 1.429.200 milhões. Os valores apresentam um
aumento de 12% entre 2018 e 2019, 6% entre 2019 e 2020. Esperava-se um aumento representativo ao longo da pandemia em função de uma expectativa de aumento do consumo de
medicamentos além do normal, fato que não se confirma ao analisar o EBITDA.

CONCLUSOES
Houve influência da pandemia no cálculo do EBITA da rede farmacêutica Raiadrogasil, no entanto, não houve aumento na margem de receita EBITA contradizendo a expectativa de crescimento
esperada por ser uma empresa cujo objetivo é a venda de medicamentos e em pandemia tais resultados tenderiam a aumentar. Esse fato, pode ser explicado pela redução de doenças em função da
redução de circulação de pessoas e consequentemente de incidência de novas infecções.

REFERENCIAS

INVESTSITE. Disponível em www.investsite.com.br RAIADROGASIL. Disponível em www.rd.com.br REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-
CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO. Análise da relevância de indicadores financeiros e não
financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO, V6, Nº15, 2021. Disponível em
https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
ACESSADO EM 13/09/2021
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4326938 - THAISY AMORIM DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Luiz Januario

TITULO IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NOS RESULTADOS DE UM REDE FARMACÊUTICA.

INTRODUCAO

A Raiadrogasil é uma importante rede farmacêutica, objeto de junção das empresas a Raia S.A. e a Drogasil S.A. No ano de 2018 a empresa finalizou o ano com uma receita bruta de R$ 15,5 bilhões.
Esse trabalho analisou a variação da margem EBITDA em dezembro de 2019 e junho de 2021 para verificar quais foram os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de
amortização, impostos, depreciação considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). O EBITDA é um importante indicador financeiro que leva em consideração os resultados
operacionais da empresa sem influência de impostos, juros, amortizações e depreciações. O resultado do EBITDA subsidia investidores e organizações para tomada de decisão uma vez que
apresenta o potencial de gestão de venda e de performance da empresa não considerando influências externas (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO E MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Verificar e analisar o impacto do EBITDA (lucro antes da depreciação, amortização, impostos e juros) antes e depois da pandemia em uma rede de farmácias do Brasil.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores apresentados com a sigla EBITDA em 2018, 2019 e 2020. A partir dos valores identificados, foi
calculado a variação no período identificando aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS
O valor EBITDA acumulado no ano de 2018 foi de R$ 1.195.200 milhões, já em 2019 o montante somou R$ 1.343.600 milhões e em 2020 ficou em R$ 1.429.200 milhões. Os valores apresentam um
aumento de 12% entre 2018 e 2019, 6% entre 2019 e 2020. Esperava-se um aumento representativo ao longo da pandemia em função de uma expectativa de aumento do consumo de
medicamentos além do normal, fato que não se confirma ao analisar o EBITDA.

CONCLUSOES
Houve influência da pandemia no cálculo do EBITA da rede farmacêutica Raiadrogasil, no entanto, não houve aumento na margem de receita EBITA contradizendo a expectativa de crescimento
esperada por ser uma empresa cujo objetivo é a venda de medicamentos e em pandemia tais resultados tenderiam a aumentar. Esse fato, pode ser explicado pela redução de doenças em função da
redução de circulação de pessoas e consequentemente de incidência de novas infecções.

REFERENCIAS

INVESTSITE. Disponível em www.investsite.com.br RAIADROGASIL. Disponível em www.rd.com.br REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-
CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO. Análise da relevância de indicadores financeiros e não
financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO, V6, Nº15, 2021. Disponível em
https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
ACESSADO EM 13/09/2021
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4413539 - GUSTAVO LOPES ROCHA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Luiz Januario

TITULO IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NOS RESULTADOS DE UM REDE FARMACÊUTICA.

INTRODUCAO

A Raiadrogasil é uma importante rede farmacêutica, objeto de junção das empresas a Raia S.A. e a Drogasil S.A. No ano de 2018 a empresa finalizou o ano com uma receita bruta de R$ 15,5 bilhões.
Esse trabalho analisou a variação da margem EBITDA em dezembro de 2019 e junho de 2021 para verificar quais foram os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de
amortização, impostos, depreciação considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). O EBITDA é um importante indicador financeiro que leva em consideração os resultados
operacionais da empresa sem influência de impostos, juros, amortizações e depreciações. O resultado do EBITDA subsidia investidores e organizações para tomada de decisão uma vez que
apresenta o potencial de gestão de venda e de performance da empresa não considerando influências externas (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO E MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Verificar e analisar o impacto do EBITDA (lucro antes da depreciação, amortização, impostos e juros) antes e depois da pandemia em uma rede de farmácias do Brasil.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores apresentados com a sigla EBITDA em 2018, 2019 e 2020. A partir dos valores identificados, foi
calculado a variação no período identificando aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS
O valor EBITDA acumulado no ano de 2018 foi de R$ 1.195.200 milhões, já em 2019 o montante somou R$ 1.343.600 milhões e em 2020 ficou em R$ 1.429.200 milhões. Os valores apresentam um
aumento de 12% entre 2018 e 2019, 6% entre 2019 e 2020. Esperava-se um aumento representativo ao longo da pandemia em função de uma expectativa de aumento do consumo de
medicamentos além do normal, fato que não se confirma ao analisar o EBITDA.

CONCLUSOES
Houve influência da pandemia no cálculo do EBITA da rede farmacêutica Raiadrogasil, no entanto, não houve aumento na margem de receita EBITA contradizendo a expectativa de crescimento
esperada por ser uma empresa cujo objetivo é a venda de medicamentos e em pandemia tais resultados tenderiam a aumentar. Esse fato, pode ser explicado pela redução de doenças em função da
redução de circulação de pessoas e consequentemente de incidência de novas infecções.

REFERENCIAS

INVESTSITE. Disponível em www.investsite.com.br RAIADROGASIL. Disponível em www.rd.com.br REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-
CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO. Análise da relevância de indicadores financeiros e não
financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO, V6, Nº15, 2021. Disponível em
https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
ACESSADO EM 13/09/2021
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Luiz Januario

TITULO IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NOS RESULTADOS DE UM REDE FARMACÊUTICA.

INTRODUCAO

A Raiadrogasil é uma importante rede farmacêutica, objeto de junção das empresas a Raia S.A. e a Drogasil S.A. No ano de 2018 a empresa finalizou o ano com uma receita bruta de R$ 15,5 bilhões.
Esse trabalho analisou a variação da margem EBITDA em dezembro de 2019 e junho de 2021 para verificar quais foram os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de
amortização, impostos, depreciação considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). O EBITDA é um importante indicador financeiro que leva em consideração os resultados
operacionais da empresa sem influência de impostos, juros, amortizações e depreciações. O resultado do EBITDA subsidia investidores e organizações para tomada de decisão uma vez que
apresenta o potencial de gestão de venda e de performance da empresa não considerando influências externas (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO E MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Verificar e analisar o impacto do EBITDA (lucro antes da depreciação, amortização, impostos e juros) antes e depois da pandemia em uma rede de farmácias do Brasil.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores apresentados com a sigla EBITDA em 2018, 2019 e 2020. A partir dos valores identificados, foi
calculado a variação no período identificando aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS
O valor EBITDA acumulado no ano de 2018 foi de R$ 1.195.200 milhões, já em 2019 o montante somou R$ 1.343.600 milhões e em 2020 ficou em R$ 1.429.200 milhões. Os valores apresentam um
aumento de 12% entre 2018 e 2019, 6% entre 2019 e 2020. Esperava-se um aumento representativo ao longo da pandemia em função de uma expectativa de aumento do consumo de
medicamentos além do normal, fato que não se confirma ao analisar o EBITDA.

CONCLUSOES
Houve influência da pandemia no cálculo do EBITA da rede farmacêutica Raiadrogasil, no entanto, não houve aumento na margem de receita EBITA contradizendo a expectativa de crescimento
esperada por ser uma empresa cujo objetivo é a venda de medicamentos e em pandemia tais resultados tenderiam a aumentar. Esse fato, pode ser explicado pela redução de doenças em função da
redução de circulação de pessoas e consequentemente de incidência de novas infecções.

REFERENCIAS

INVESTSITE. Disponível em www.investsite.com.br RAIADROGASIL. Disponível em www.rd.com.br REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-
CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO. Análise da relevância de indicadores financeiros e não
financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO, V6, Nº15, 2021. Disponível em
https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
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4425618 - LUIZ GUSTAVO BAPTISTA PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Luiz Januario

TITULO IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NOS RESULTADOS DE UM REDE FARMACÊUTICA.

INTRODUCAO

A Raiadrogasil é uma importante rede farmacêutica, objeto de junção das empresas a Raia S.A. e a Drogasil S.A. No ano de 2018 a empresa finalizou o ano com uma receita bruta de R$ 15,5 bilhões.
Esse trabalho analisou a variação da margem EBITDA em dezembro de 2019 e junho de 2021 para verificar quais foram os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de
amortização, impostos, depreciação considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). O EBITDA é um importante indicador financeiro que leva em consideração os resultados
operacionais da empresa sem influência de impostos, juros, amortizações e depreciações. O resultado do EBITDA subsidia investidores e organizações para tomada de decisão uma vez que
apresenta o potencial de gestão de venda e de performance da empresa não considerando influências externas (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO E MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Verificar e analisar o impacto do EBITDA (lucro antes da depreciação, amortização, impostos e juros) antes e depois da pandemia em uma rede de farmácias do Brasil.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores apresentados com a sigla EBITDA em 2018, 2019 e 2020. A partir dos valores identificados, foi
calculado a variação no período identificando aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS
O valor EBITDA acumulado no ano de 2018 foi de R$ 1.195.200 milhões, já em 2019 o montante somou R$ 1.343.600 milhões e em 2020 ficou em R$ 1.429.200 milhões. Os valores apresentam um
aumento de 12% entre 2018 e 2019, 6% entre 2019 e 2020. Esperava-se um aumento representativo ao longo da pandemia em função de uma expectativa de aumento do consumo de
medicamentos além do normal, fato que não se confirma ao analisar o EBITDA.

CONCLUSOES
Houve influência da pandemia no cálculo do EBITA da rede farmacêutica Raiadrogasil, no entanto, não houve aumento na margem de receita EBITA contradizendo a expectativa de crescimento
esperada por ser uma empresa cujo objetivo é a venda de medicamentos e em pandemia tais resultados tenderiam a aumentar. Esse fato, pode ser explicado pela redução de doenças em função da
redução de circulação de pessoas e consequentemente de incidência de novas infecções.

REFERENCIAS

INVESTSITE. Disponível em www.investsite.com.br RAIADROGASIL. Disponível em www.rd.com.br REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-
CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO. Análise da relevância de indicadores financeiros e não
financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO, V6, Nº15, 2021. Disponível em
https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
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4157915 - JHENIFFER BARBOSA CARRARA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO EXPANSÃO DO MERCADO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL NO BRASIL

INTRODUCAO

O mercado financeiro brasileiro sempre foi caracterizado por haver concentração do número de investidores aplicando recursos em produtos de renda fixa em
especial na modalidade poupança. Diversos são os motivos que justificavam tal escolha, incluindo a falta de informação sobre o funcionamento de outras
modalidades de investimentos, aversão a risco em produtos de renda variável, taxa básica de juros elevada na economia que refletia bom nível de remuneração, o
que sempre foi muito valorizado na cultura do investidor nacional. Com a queda da taxa Selic de juros no período entre 2017 à 2020, de 14,25% para 2% ao ano, os
retornos sobre investimentos para investidores de renda fixa foram bruscamente impactados fazendo com que esses mesmos investidores passassem a buscar
novas oportunidades de ganhos, mesmo que incorrendo em aumento dos riscos envolvidos. Somado a isso, temos a expansão do portfólio de produtos de renda
variável como Brazilian Depositary Receipts (BDR´s) que são certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países e os Exchange Traded
Funds (ETF´s), ou simplesmente fundos de índices. Além desses, ampliou-se a busca por estratégias de diversificação em Fundos de Investimentos Imobiliários (FII
´s) e Ações de Empresas que além de proporcionarem no longo prazo valorização de cotas, apresentam outros mecanismos de remuneração como dividendos
periódicos.

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender as principais razões que contribuíram no aumento do volume de investidores no mercado financeiro brasileiro em produtos de renda
variável.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica, análise qualitativa a partir
da consulta de livros, artigos, notas técnicas e revistas especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

A partir do cenário evidenciado na Introdução, somado ao aumento da práticas voltadas a ampliação da educação financeira no país que entre muitas finalidades
possibilitou a ampliar sua compreensão a respeito dessas escolhas, sendo um conhecimento que possibilita o desenvolvimento de uma relação equilibrada com o
dinheiro incluindo a realização de investimentos pensando a longo prazo (ENEF, 2005), observou-se através do desenvolvimento do referido estudo o aumento do
número de investidores em produtos de investimentos de renda variável no mercado financeiro brasileiro saltando de 438 mil em 2011 para cerca de 2,8 milhões até
metade de 2021. Além disso, cabe ressaltar o crescimento do número de investidores em produtos como ETF´s saindo de 19,5 mil em 2011 para 438 mil em 2020;
BDR´s sendo apenas 5 investidores em 2011 e de 250 mil em 2020; BDR´s sendo apenas 5 investidores investidores em 2011 e 250 mil em 2020.

CONCLUSOES
Conclui-se que a busca por melhores rentabilidades, aumento da educação financeira, busca por redução de riscos sistemáticos no Brasil, tem contribuído para o
aumento do número de investidores em produtos de renda variável.

REFERENCIAS KERR. Mercado Financeiro e de Capitais. 1º Ed. (2011). PEREIRA.Mercado de capitais, 1º Ed. 2013) Portal B3. Disponível em www.b3.com.br.
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4532856 - CARMELIA DA CONCEICAO FURTADO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO EXPANSÃO DO MERCADO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL NO BRASIL

INTRODUCAO

O mercado financeiro brasileiro sempre foi caracterizado por haver concentração do número de investidores aplicando recursos em produtos de renda fixa em
especial na modalidade poupança. Diversos são os motivos que justificavam tal escolha, incluindo a falta de informação sobre o funcionamento de outras
modalidades de investimentos, aversão a risco em produtos de renda variável, taxa básica de juros elevada na economia que refletia bom nível de remuneração, o
que sempre foi muito valorizado na cultura do investidor nacional. Com a queda da taxa Selic de juros no período entre 2017 à 2020, de 14,25% para 2% ao ano, os
retornos sobre investimentos para investidores de renda fixa foram bruscamente impactados fazendo com que esses mesmos investidores passassem a buscar
novas oportunidades de ganhos, mesmo que incorrendo em aumento dos riscos envolvidos. Somado a isso, temos a expansão do portfólio de produtos de renda
variável como Brazilian Depositary Receipts (BDR´s) que são certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países e os Exchange Traded
Funds (ETF´s), ou simplesmente fundos de índices. Além desses, ampliou-se a busca por estratégias de diversificação em Fundos de Investimentos Imobiliários (FII
´s) e Ações de Empresas que além de proporcionarem no longo prazo valorização de cotas, apresentam outros mecanismos de remuneração como dividendos
periódicos.

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender as principais razões que contribuíram no aumento do volume de investidores no mercado financeiro brasileiro em produtos de renda
variável.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica, análise qualitativa a partir
da consulta de livros, artigos, notas técnicas e revistas especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

A partir do cenário evidenciado na Introdução, somado ao aumento da práticas voltadas a ampliação da educação financeira no país que entre muitas finalidades
possibilitou a ampliar sua compreensão a respeito dessas escolhas, sendo um conhecimento que possibilita o desenvolvimento de uma relação equilibrada com o
dinheiro incluindo a realização de investimentos pensando a longo prazo (ENEF, 2005), observou-se através do desenvolvimento do referido estudo o aumento do
número de investidores em produtos de investimentos de renda variável no mercado financeiro brasileiro saltando de 438 mil em 2011 para cerca de 2,8 milhões até
metade de 2021. Além disso, cabe ressaltar o crescimento do número de investidores em produtos como ETF´s saindo de 19,5 mil em 2011 para 438 mil em 2020;
BDR´s sendo apenas 5 investidores em 2011 e de 250 mil em 2020; BDR´s sendo apenas 5 investidores investidores em 2011 e 250 mil em 2020.

CONCLUSOES
Conclui-se que a busca por melhores rentabilidades, aumento da educação financeira, busca por redução de riscos sistemáticos no Brasil, tem contribuído para o
aumento do número de investidores em produtos de renda variável.

REFERENCIAS KERR. Mercado Financeiro e de Capitais. 1º Ed. (2011). PEREIRA.Mercado de capitais, 1º Ed. 2013) Portal B3. Disponível em www.b3.com.br.
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4592638 - NARALYNE DE SOUZA DIAS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Osvaldo da Silva

TITULO EXPANSÃO DO MERCADO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL NO BRASIL

INTRODUCAO

O mercado financeiro brasileiro sempre foi caracterizado por haver concentração do número de investidores aplicando recursos em produtos de renda fixa em
especial na modalidade poupança. Diversos são os motivos que justificavam tal escolha, incluindo a falta de informação sobre o funcionamento de outras
modalidades de investimentos, aversão a risco em produtos de renda variável, taxa básica de juros elevada na economia que refletia bom nível de remuneração, o
que sempre foi muito valorizado na cultura do investidor nacional. Com a queda da taxa Selic de juros no período entre 2017 à 2020, de 14,25% para 2% ao ano, os
retornos sobre investimentos para investidores de renda fixa foram bruscamente impactados fazendo com que esses mesmos investidores passassem a buscar
novas oportunidades de ganhos, mesmo que incorrendo em aumento dos riscos envolvidos. Somado a isso, temos a expansão do portfólio de produtos de renda
variável como Brazilian Depositary Receipts (BDR´s) que são certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países e os Exchange Traded
Funds (ETF´s), ou simplesmente fundos de índices. Além desses, ampliou-se a busca por estratégias de diversificação em Fundos de Investimentos Imobiliários (FII
´s) e Ações de Empresas que além de proporcionarem no longo prazo valorização de cotas, apresentam outros mecanismos de remuneração como dividendos
periódicos.

OBJETIVOS
Objetiva-se compreender as principais razões que contribuíram no aumento do volume de investidores no mercado financeiro brasileiro em produtos de renda
variável.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica, análise qualitativa a partir
da consulta de livros, artigos, notas técnicas e revistas especializadas no tema em questão.

RESULTADOS

A partir do cenário evidenciado na Introdução, somado ao aumento da práticas voltadas a ampliação da educação financeira no país que entre muitas finalidades
possibilitou a ampliar sua compreensão a respeito dessas escolhas, sendo um conhecimento que possibilita o desenvolvimento de uma relação equilibrada com o
dinheiro incluindo a realização de investimentos pensando a longo prazo (ENEF, 2005), observou-se através do desenvolvimento do referido estudo o aumento do
número de investidores em produtos de investimentos de renda variável no mercado financeiro brasileiro saltando de 438 mil em 2011 para cerca de 2,8 milhões até
metade de 2021. Além disso, cabe ressaltar o crescimento do número de investidores em produtos como ETF´s saindo de 19,5 mil em 2011 para 438 mil em 2020;
BDR´s sendo apenas 5 investidores em 2011 e de 250 mil em 2020; BDR´s sendo apenas 5 investidores investidores em 2011 e 250 mil em 2020.

CONCLUSOES
Conclui-se que a busca por melhores rentabilidades, aumento da educação financeira, busca por redução de riscos sistemáticos no Brasil, tem contribuído para o
aumento do número de investidores em produtos de renda variável.

REFERENCIAS KERR. Mercado Financeiro e de Capitais. 1º Ed. (2011). PEREIRA.Mercado de capitais, 1º Ed. 2013) Portal B3. Disponível em www.b3.com.br.
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4305272 - VINICIUS AUGUSTO DA SILVA AMARAL 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Efeitos causados pela pandemia Covid 19 na margem da receita (EBITDA) na Empresa Natura.

INTRODUCAO

A Natura é uma empresa do setor de cosméticos Brasileira, ocupando o 1º lugar no ranking no Brasil com faturamento de R$ 9,5 Bil (2º trimestre de 2021). Esse trabalho analisou a variação da
margem EBITDA no período de 2019 a 2021 analisando suas variações e os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de amortização, impostos, depreciação
considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). A interpretação do indicador EBITDA orienta investidores e gestores da empresa no tocante a capacidade de gestão e receitas antes da
influência de aspectos de gestão como as negociações financeiras (juros), amortizações e depreciações (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO e MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Analisar o comportamento tri-anual do indicador EBITDA verificando possíveis impactos que a pandemia do Covid-19 tenha causado em seus resultados.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores e realizando o cálculo dos resultados do indicador EBITDA para o segundo trimestre dos anos de
2019, 2020 e 2021. A partir dos valores calculados, foram analisadas as variações no período identificando aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS

O valor EBITDA acumulado no segundo trimestre do ano de 2019 foi de 12,5%, já no mesmo período em 2020 o montante foi de 8,8% e em 2021 ficou em 8,5%. Analisando o resultado ao longo do
triênio observa-se uma grande redução de 2019 para 2020 (3,7%) e de apenas 0,3% entre 2020 e 2021. Os números indicam que ao longo da pandemia houve uma redução do número de produto
vendidos. Analisando ainda os resultados, observamos que de modo isolado no ano de 2021 a empresa acumula uma receita líquida de R$ 9,5 bi, 27% a mais que o mesmo montante analisado em
2020.

CONCLUSOES
Houve influência negativa da pandemia no cálculo do EBITDA da empresa entre os anos 2019 para 2020, e, de modo muito discreto entre 2020 e 2021. Há ainda que ressaltar que a empresa, via
análise de balanço em 2021, reduziu sua dívida financeira e elevou sensivelmente sua receita indicando plena recuperação e expectativas de ascensão de lucratividade.

REFERENCIAS

NATURA. Disponível em https://ri.naturaeco.com/pt-br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/, acessado em 27 de setembro de 2021. REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM
WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO.
Análise da relevância de indicadores financeiros e não financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO,
V6, Nº15, 2021. Disponível em https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
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4324871 - RODRIGO DA ROCHA OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Efeitos causados pela pandemia Covid 19 na margem da receita (EBITDA) na Empresa Natura.

INTRODUCAO

A Natura é uma empresa do setor de cosméticos Brasileira, ocupando o 1º lugar no ranking no Brasil com faturamento de R$ 9,5 Bil (2º trimestre de 2021). Esse trabalho analisou a variação da
margem EBITDA no período de 2019 a 2021 analisando suas variações e os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de amortização, impostos, depreciação
considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). A interpretação do indicador EBITDA orienta investidores e gestores da empresa no tocante a capacidade de gestão e receitas antes da
influência de aspectos de gestão como as negociações financeiras (juros), amortizações e depreciações (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO e MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Analisar o comportamento tri-anual do indicador EBITDA verificando possíveis impactos que a pandemia do Covid-19 tenha causado em seus resultados.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores e realizando o cálculo dos resultados do indicador EBITDA para o segundo trimestre dos anos de
2019, 2020 e 2021. A partir dos valores calculados, foram analisadas as variações no período identificando aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS

O valor EBITDA acumulado no segundo trimestre do ano de 2019 foi de 12,5%, já no mesmo período em 2020 o montante foi de 8,8% e em 2021 ficou em 8,5%. Analisando o resultado ao longo do
triênio observa-se uma grande redução de 2019 para 2020 (3,7%) e de apenas 0,3% entre 2020 e 2021. Os números indicam que ao longo da pandemia houve uma redução do número de produto
vendidos. Analisando ainda os resultados, observamos que de modo isolado no ano de 2021 a empresa acumula uma receita líquida de R$ 9,5 bi, 27% a mais que o mesmo montante analisado em
2020.

CONCLUSOES
Houve influência negativa da pandemia no cálculo do EBITDA da empresa entre os anos 2019 para 2020, e, de modo muito discreto entre 2020 e 2021. Há ainda que ressaltar que a empresa, via
análise de balanço em 2021, reduziu sua dívida financeira e elevou sensivelmente sua receita indicando plena recuperação e expectativas de ascensão de lucratividade.

REFERENCIAS

NATURA. Disponível em https://ri.naturaeco.com/pt-br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/, acessado em 27 de setembro de 2021. REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM
WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO.
Análise da relevância de indicadores financeiros e não financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO,
V6, Nº15, 2021. Disponível em https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
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4536746 - LUANA SENA DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Efeitos causados pela pandemia Covid 19 na margem da receita (EBITDA) na Empresa Natura.

INTRODUCAO

A Natura é uma empresa do setor de cosméticos Brasileira, ocupando o 1º lugar no ranking no Brasil com faturamento de R$ 9,5 Bil (2º trimestre de 2021). Esse trabalho analisou a variação da
margem EBITDA no período de 2019 a 2021 analisando suas variações e os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de amortização, impostos, depreciação
considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). A interpretação do indicador EBITDA orienta investidores e gestores da empresa no tocante a capacidade de gestão e receitas antes da
influência de aspectos de gestão como as negociações financeiras (juros), amortizações e depreciações (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO e MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Analisar o comportamento tri-anual do indicador EBITDA verificando possíveis impactos que a pandemia do Covid-19 tenha causado em seus resultados.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores e realizando o cálculo dos resultados do indicador EBITDA para o segundo trimestre dos anos de
2019, 2020 e 2021. A partir dos valores calculados, foram analisadas as variações no período identificando aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS

O valor EBITDA acumulado no segundo trimestre do ano de 2019 foi de 12,5%, já no mesmo período em 2020 o montante foi de 8,8% e em 2021 ficou em 8,5%. Analisando o resultado ao longo do
triênio observa-se uma grande redução de 2019 para 2020 (3,7%) e de apenas 0,3% entre 2020 e 2021. Os números indicam que ao longo da pandemia houve uma redução do número de produto
vendidos. Analisando ainda os resultados, observamos que de modo isolado no ano de 2021 a empresa acumula uma receita líquida de R$ 9,5 bi, 27% a mais que o mesmo montante analisado em
2020.

CONCLUSOES
Houve influência negativa da pandemia no cálculo do EBITDA da empresa entre os anos 2019 para 2020, e, de modo muito discreto entre 2020 e 2021. Há ainda que ressaltar que a empresa, via
análise de balanço em 2021, reduziu sua dívida financeira e elevou sensivelmente sua receita indicando plena recuperação e expectativas de ascensão de lucratividade.

REFERENCIAS

NATURA. Disponível em https://ri.naturaeco.com/pt-br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/, acessado em 27 de setembro de 2021. REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM
WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO.
Análise da relevância de indicadores financeiros e não financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO,
V6, Nº15, 2021. Disponível em https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
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4309316 - THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NOS RESULTADOS DE UM REDE FARMACÊUTICA.

INTRODUCAO

A Raiadrogasil é uma importante rede farmacêutica, objeto de junção das empresas a Raia S.A. e a Drogasil S.A. No ano de 2018 a empresa finalizou o ano com uma receita bruta de R$ 15,5 bilhões.
Esse trabalho analisou a variação da margem EBITDA em dezembro de 2019 e junho de 2021 para verificar quais foram os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de
amortização, impostos, depreciação considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). O EBITDA é um importante indicador financeiro que leva em consideração os resultados
operacionais da empresa sem influência de impostos, juros, amortizações e depreciações. O resultado do EBITDA subsidia investidores e organizações para tomada de decisão uma vez que
apresenta o potencial de gestão de venda e de performance da empresa não considerando influências externas (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO E MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Verificar e analisar o impacto da pandemia no EBITDA (lucro antes da depreciação, amortização, impostos e juros) em uma rede de farmácias do Brasil, evidenciando ou não aumento das vendas.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores apresentados com a sigla EBITDA em 2018, 2019 e 2020. A partir dos valores identificados, foi
calculado a variação com aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS
O valor EBITDA acumulado no ano de 2018 foi de R$ 1.195.200 milhões, já em 2019 o montante somou R$ 1.343.600 milhões e em 2020 ficou em R$ 1.429.200 milhões. Os valores apresentam um
aumento de 12% entre 2018 e 2019, 6% entre 2019 e 2020. Esperava-se um aumento representativo ao longo da pandemia em função de uma expectativa de aumento do consumo de
medicamentos além do normal, fato que não se confirma ao analisar o EBITDA.

CONCLUSOES
Houve influência da pandemia no cálculo do EBITA da rede farmacêutica Raiadrogasil, no entanto, não houve aumento na margem de receita EBITA contradizendo a expectativa de crescimento
esperada por ser uma empresa cujo objetivo é a venda de medicamentos e em pandemia tais resultados tenderiam a aumentar. Esse fato, pode ser explicado pela redução de doenças em função da
redução de circulação de pessoas e consequentemente de incidência de novas infecções.

REFERENCIAS

INVESTSITE. Disponível em www.investsite.com.br RAIADROGASIL. Disponível em www.rd.com.br REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-
CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO. Análise da relevância de indicadores financeiros e não
financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO, V6, Nº15, 2021. Disponível em
https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
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4326938 - THAISY AMORIM DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NOS RESULTADOS DE UM REDE FARMACÊUTICA.

INTRODUCAO

A Raiadrogasil é uma importante rede farmacêutica, objeto de junção das empresas a Raia S.A. e a Drogasil S.A. No ano de 2018 a empresa finalizou o ano com uma receita bruta de R$ 15,5 bilhões.
Esse trabalho analisou a variação da margem EBITDA em dezembro de 2019 e junho de 2021 para verificar quais foram os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de
amortização, impostos, depreciação considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). O EBITDA é um importante indicador financeiro que leva em consideração os resultados
operacionais da empresa sem influência de impostos, juros, amortizações e depreciações. O resultado do EBITDA subsidia investidores e organizações para tomada de decisão uma vez que
apresenta o potencial de gestão de venda e de performance da empresa não considerando influências externas (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO E MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Verificar e analisar o impacto da pandemia no EBITDA (lucro antes da depreciação, amortização, impostos e juros) em uma rede de farmácias do Brasil, evidenciando ou não aumento das vendas.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores apresentados com a sigla EBITDA em 2018, 2019 e 2020. A partir dos valores identificados, foi
calculado a variação com aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS
O valor EBITDA acumulado no ano de 2018 foi de R$ 1.195.200 milhões, já em 2019 o montante somou R$ 1.343.600 milhões e em 2020 ficou em R$ 1.429.200 milhões. Os valores apresentam um
aumento de 12% entre 2018 e 2019, 6% entre 2019 e 2020. Esperava-se um aumento representativo ao longo da pandemia em função de uma expectativa de aumento do consumo de
medicamentos além do normal, fato que não se confirma ao analisar o EBITDA.

CONCLUSOES
Houve influência da pandemia no cálculo do EBITA da rede farmacêutica Raiadrogasil, no entanto, não houve aumento na margem de receita EBITA contradizendo a expectativa de crescimento
esperada por ser uma empresa cujo objetivo é a venda de medicamentos e em pandemia tais resultados tenderiam a aumentar. Esse fato, pode ser explicado pela redução de doenças em função da
redução de circulação de pessoas e consequentemente de incidência de novas infecções.

REFERENCIAS

INVESTSITE. Disponível em www.investsite.com.br RAIADROGASIL. Disponível em www.rd.com.br REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-
CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO. Análise da relevância de indicadores financeiros e não
financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO, V6, Nº15, 2021. Disponível em
https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
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4413539 - GUSTAVO LOPES ROCHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NOS RESULTADOS DE UM REDE FARMACÊUTICA.

INTRODUCAO

A Raiadrogasil é uma importante rede farmacêutica, objeto de junção das empresas a Raia S.A. e a Drogasil S.A. No ano de 2018 a empresa finalizou o ano com uma receita bruta de R$ 15,5 bilhões.
Esse trabalho analisou a variação da margem EBITDA em dezembro de 2019 e junho de 2021 para verificar quais foram os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de
amortização, impostos, depreciação considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). O EBITDA é um importante indicador financeiro que leva em consideração os resultados
operacionais da empresa sem influência de impostos, juros, amortizações e depreciações. O resultado do EBITDA subsidia investidores e organizações para tomada de decisão uma vez que
apresenta o potencial de gestão de venda e de performance da empresa não considerando influências externas (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO E MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Verificar e analisar o impacto da pandemia no EBITDA (lucro antes da depreciação, amortização, impostos e juros) em uma rede de farmácias do Brasil, evidenciando ou não aumento das vendas.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores apresentados com a sigla EBITDA em 2018, 2019 e 2020. A partir dos valores identificados, foi
calculado a variação com aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS
O valor EBITDA acumulado no ano de 2018 foi de R$ 1.195.200 milhões, já em 2019 o montante somou R$ 1.343.600 milhões e em 2020 ficou em R$ 1.429.200 milhões. Os valores apresentam um
aumento de 12% entre 2018 e 2019, 6% entre 2019 e 2020. Esperava-se um aumento representativo ao longo da pandemia em função de uma expectativa de aumento do consumo de
medicamentos além do normal, fato que não se confirma ao analisar o EBITDA.

CONCLUSOES
Houve influência da pandemia no cálculo do EBITA da rede farmacêutica Raiadrogasil, no entanto, não houve aumento na margem de receita EBITA contradizendo a expectativa de crescimento
esperada por ser uma empresa cujo objetivo é a venda de medicamentos e em pandemia tais resultados tenderiam a aumentar. Esse fato, pode ser explicado pela redução de doenças em função da
redução de circulação de pessoas e consequentemente de incidência de novas infecções.

REFERENCIAS

INVESTSITE. Disponível em www.investsite.com.br RAIADROGASIL. Disponível em www.rd.com.br REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-
CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO. Análise da relevância de indicadores financeiros e não
financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO, V6, Nº15, 2021. Disponível em
https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
ACESSADO EM 13/09/2021

Página 92



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12120 Ciências Sociais Aplicadas 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4422201 - PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NOS RESULTADOS DE UM REDE FARMACÊUTICA.

INTRODUCAO

A Raiadrogasil é uma importante rede farmacêutica, objeto de junção das empresas a Raia S.A. e a Drogasil S.A. No ano de 2018 a empresa finalizou o ano com uma receita bruta de R$ 15,5 bilhões.
Esse trabalho analisou a variação da margem EBITDA em dezembro de 2019 e junho de 2021 para verificar quais foram os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de
amortização, impostos, depreciação considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). O EBITDA é um importante indicador financeiro que leva em consideração os resultados
operacionais da empresa sem influência de impostos, juros, amortizações e depreciações. O resultado do EBITDA subsidia investidores e organizações para tomada de decisão uma vez que
apresenta o potencial de gestão de venda e de performance da empresa não considerando influências externas (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO E MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Verificar e analisar o impacto da pandemia no EBITDA (lucro antes da depreciação, amortização, impostos e juros) em uma rede de farmácias do Brasil, evidenciando ou não aumento das vendas.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores apresentados com a sigla EBITDA em 2018, 2019 e 2020. A partir dos valores identificados, foi
calculado a variação com aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS
O valor EBITDA acumulado no ano de 2018 foi de R$ 1.195.200 milhões, já em 2019 o montante somou R$ 1.343.600 milhões e em 2020 ficou em R$ 1.429.200 milhões. Os valores apresentam um
aumento de 12% entre 2018 e 2019, 6% entre 2019 e 2020. Esperava-se um aumento representativo ao longo da pandemia em função de uma expectativa de aumento do consumo de
medicamentos além do normal, fato que não se confirma ao analisar o EBITDA.

CONCLUSOES
Houve influência da pandemia no cálculo do EBITA da rede farmacêutica Raiadrogasil, no entanto, não houve aumento na margem de receita EBITA contradizendo a expectativa de crescimento
esperada por ser uma empresa cujo objetivo é a venda de medicamentos e em pandemia tais resultados tenderiam a aumentar. Esse fato, pode ser explicado pela redução de doenças em função da
redução de circulação de pessoas e consequentemente de incidência de novas infecções.

REFERENCIAS

INVESTSITE. Disponível em www.investsite.com.br RAIADROGASIL. Disponível em www.rd.com.br REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-
CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO. Análise da relevância de indicadores financeiros e não
financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO, V6, Nº15, 2021. Disponível em
https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
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4425618 - LUIZ GUSTAVO BAPTISTA PEREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID 19 NOS RESULTADOS DE UM REDE FARMACÊUTICA.

INTRODUCAO

A Raiadrogasil é uma importante rede farmacêutica, objeto de junção das empresas a Raia S.A. e a Drogasil S.A. No ano de 2018 a empresa finalizou o ano com uma receita bruta de R$ 15,5 bilhões.
Esse trabalho analisou a variação da margem EBITDA em dezembro de 2019 e junho de 2021 para verificar quais foram os impactos causados pela pandemia COVID 19 na receita líquida (antes de
amortização, impostos, depreciação considerando apenas os custos e despesas fixas e variáveis). O EBITDA é um importante indicador financeiro que leva em consideração os resultados
operacionais da empresa sem influência de impostos, juros, amortizações e depreciações. O resultado do EBITDA subsidia investidores e organizações para tomada de decisão uma vez que
apresenta o potencial de gestão de venda e de performance da empresa não considerando influências externas (REIS, 2021; SCHULTZ, 2019; RIBEIRO, MACEDO E MARQUES, 2012).

OBJETIVOS Verificar e analisar o impacto da pandemia no EBITDA (lucro antes da depreciação, amortização, impostos e juros) em uma rede de farmácias do Brasil, evidenciando ou não aumento das vendas.

METODOLOGIA
A metodologia contou com a análise do Balanço Patrimonial da empresa, identificando os valores apresentados com a sigla EBITDA em 2018, 2019 e 2020. A partir dos valores identificados, foi
calculado a variação com aumentos e/ou reduções no indicador analisado.

RESULTADOS
O valor EBITDA acumulado no ano de 2018 foi de R$ 1.195.200 milhões, já em 2019 o montante somou R$ 1.343.600 milhões e em 2020 ficou em R$ 1.429.200 milhões. Os valores apresentam um
aumento de 12% entre 2018 e 2019, 6% entre 2019 e 2020. Esperava-se um aumento representativo ao longo da pandemia em função de uma expectativa de aumento do consumo de
medicamentos além do normal, fato que não se confirma ao analisar o EBITDA.

CONCLUSOES
Houve influência da pandemia no cálculo do EBITA da rede farmacêutica Raiadrogasil, no entanto, não houve aumento na margem de receita EBITA contradizendo a expectativa de crescimento
esperada por ser uma empresa cujo objetivo é a venda de medicamentos e em pandemia tais resultados tenderiam a aumentar. Esse fato, pode ser explicado pela redução de doenças em função da
redução de circulação de pessoas e consequentemente de incidência de novas infecções.

REFERENCIAS

INVESTSITE. Disponível em www.investsite.com.br RAIADROGASIL. Disponível em www.rd.com.br REIS TIAGO. SUNO. DISPONÍVEL EM WWW.SUNO.COM.BR/ARTIGOS/PONTO-DE-EQUILIBRIO-
CONTABIL. ACESSADO EM 12/09/2021 RIBEIRO, MARIA GARCIA; MACEDO, MARCELO ALVARES DA SILVA; MARQUES, JOSE AUGUSTO. Análise da relevância de indicadores financeiros e não
financeiros na avaliação de desempenho organizacional: Um estudo exploratório no setor brasileiro de distribuição de energia elétrica. RCO, V6, Nº15, 2021. Disponível em
https://doi.org/10.11606/rco.v6i15.52657 SCHULTZ FELIX. BOM CONTROLE. DISPONÍVEL EM https://blog.bomcontrole.com.br/margem-de
contribuicao/#:~:text=Margem%20de%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20um%20indicador%20que%20sinaliza,pagamento%20de%20todas%20as%20despesas%20e%20custos%20fixos.
ACESSADO EM 13/09/2021
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Antonio Roberto da Costa

TITULO SPED

INTRODUCAO

Ocorreram mudanças significativas nas últimas décadas relacionado aos procedimentos contábeis, evoluindo da escrituração manual para a mecânica, e atualmente
eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados os computadores. As evoluções aceleradas do
mundo globalizado, inovações tecnológicas e a competitividade do mercado exigem cada vez mais grande capacidade de adequação por parte do profissional
contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno
do assunto.

OBJETIVOS
objetivos: apresentar as principais normas legais que fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no
combate à sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES Conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades contábeis envolvidas.

REFERENCIAS

JUNIOR PRIETO, MARIANO. História da escrita. Data 18-10-2011. Disponível em: http://marianoprieto.com.br/loja/?page_id=1104. Acessado em 29 de outubro de
2019. OLIVEIRA, ANTONIO BENEDITO SILVA; TEIXEIRA, MARÍLIA CÁSSIA. Contabilidade governamental, São Paulo, 2019. OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES DE; TONELLI,
MÁRCIO FELICORI; CLETO, NIVALDO. Manual de Autenticação dos Livros Digitais SPED Contábil Escrituração Contábil Digital – ECD. 2ª Edição, São Paulo 2011.
BARBOSA, JULIANA. Sped: oito anos de avanços e desafios. Data 26-04-2016 Disponível em: https://cfc.org.br/noticias/sped-oito-anos-de-avancos-e-desafios/.
Acesso em: 29 de outubro de 2019.
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3924068 - ANA PAULA SOUZA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa

TITULO SPED

INTRODUCAO

Ocorreram mudanças significativas nas últimas décadas relacionado aos procedimentos contábeis, evoluindo da escrituração manual para a mecânica, e atualmente
eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados os computadores. As evoluções aceleradas do
mundo globalizado, inovações tecnológicas e a competitividade do mercado exigem cada vez mais grande capacidade de adequação por parte do profissional
contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno
do assunto.

OBJETIVOS
objetivos: apresentar as principais normas legais que fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no
combate à sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES Conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades contábeis envolvidas.

REFERENCIAS

JUNIOR PRIETO, MARIANO. História da escrita. Data 18-10-2011. Disponível em: http://marianoprieto.com.br/loja/?page_id=1104. Acessado em 29 de outubro de
2019. OLIVEIRA, ANTONIO BENEDITO SILVA; TEIXEIRA, MARÍLIA CÁSSIA. Contabilidade governamental, São Paulo, 2019. OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES DE; TONELLI,
MÁRCIO FELICORI; CLETO, NIVALDO. Manual de Autenticação dos Livros Digitais SPED Contábil Escrituração Contábil Digital – ECD. 2ª Edição, São Paulo 2011.
BARBOSA, JULIANA. Sped: oito anos de avanços e desafios. Data 26-04-2016 Disponível em: https://cfc.org.br/noticias/sped-oito-anos-de-avancos-e-desafios/.
Acesso em: 29 de outubro de 2019.
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Antonio Roberto da Costa

TITULO SPED

INTRODUCAO

Ocorreram mudanças significativas nas últimas décadas relacionado aos procedimentos contábeis, evoluindo da escrituração manual para a mecânica, e atualmente
eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados os computadores. As evoluções aceleradas do
mundo globalizado, inovações tecnológicas e a competitividade do mercado exigem cada vez mais grande capacidade de adequação por parte do profissional
contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno
do assunto.

OBJETIVOS
objetivos: apresentar as principais normas legais que fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no
combate à sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES Conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades contábeis envolvidas.

REFERENCIAS

JUNIOR PRIETO, MARIANO. História da escrita. Data 18-10-2011. Disponível em: http://marianoprieto.com.br/loja/?page_id=1104. Acessado em 29 de outubro de
2019. OLIVEIRA, ANTONIO BENEDITO SILVA; TEIXEIRA, MARÍLIA CÁSSIA. Contabilidade governamental, São Paulo, 2019. OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES DE; TONELLI,
MÁRCIO FELICORI; CLETO, NIVALDO. Manual de Autenticação dos Livros Digitais SPED Contábil Escrituração Contábil Digital – ECD. 2ª Edição, São Paulo 2011.
BARBOSA, JULIANA. Sped: oito anos de avanços e desafios. Data 26-04-2016 Disponível em: https://cfc.org.br/noticias/sped-oito-anos-de-avancos-e-desafios/.
Acesso em: 29 de outubro de 2019.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa

TITULO SPED

INTRODUCAO

Ocorreram mudanças significativas nas últimas décadas relacionado aos procedimentos contábeis, evoluindo da escrituração manual para a mecânica, e atualmente
eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados os computadores. As evoluções aceleradas do
mundo globalizado, inovações tecnológicas e a competitividade do mercado exigem cada vez mais grande capacidade de adequação por parte do profissional
contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno
do assunto.

OBJETIVOS
objetivos: apresentar as principais normas legais que fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no
combate à sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES Conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades contábeis envolvidas.

REFERENCIAS

JUNIOR PRIETO, MARIANO. História da escrita. Data 18-10-2011. Disponível em: http://marianoprieto.com.br/loja/?page_id=1104. Acessado em 29 de outubro de
2019. OLIVEIRA, ANTONIO BENEDITO SILVA; TEIXEIRA, MARÍLIA CÁSSIA. Contabilidade governamental, São Paulo, 2019. OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES DE; TONELLI,
MÁRCIO FELICORI; CLETO, NIVALDO. Manual de Autenticação dos Livros Digitais SPED Contábil Escrituração Contábil Digital – ECD. 2ª Edição, São Paulo 2011.
BARBOSA, JULIANA. Sped: oito anos de avanços e desafios. Data 26-04-2016 Disponível em: https://cfc.org.br/noticias/sped-oito-anos-de-avancos-e-desafios/.
Acesso em: 29 de outubro de 2019.
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3975428 - LARISSA APARECIDA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster
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Antonio Roberto da Costa

TITULO SPED

INTRODUCAO

Ocorreram mudanças significativas nas últimas décadas relacionado aos procedimentos contábeis, evoluindo da escrituração manual para a mecânica, e atualmente
eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados os computadores. As evoluções aceleradas do
mundo globalizado, inovações tecnológicas e a competitividade do mercado exigem cada vez mais grande capacidade de adequação por parte do profissional
contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno
do assunto.

OBJETIVOS
objetivos: apresentar as principais normas legais que fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no
combate à sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES Conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades contábeis envolvidas.

REFERENCIAS

JUNIOR PRIETO, MARIANO. História da escrita. Data 18-10-2011. Disponível em: http://marianoprieto.com.br/loja/?page_id=1104. Acessado em 29 de outubro de
2019. OLIVEIRA, ANTONIO BENEDITO SILVA; TEIXEIRA, MARÍLIA CÁSSIA. Contabilidade governamental, São Paulo, 2019. OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES DE; TONELLI,
MÁRCIO FELICORI; CLETO, NIVALDO. Manual de Autenticação dos Livros Digitais SPED Contábil Escrituração Contábil Digital – ECD. 2ª Edição, São Paulo 2011.
BARBOSA, JULIANA. Sped: oito anos de avanços e desafios. Data 26-04-2016 Disponível em: https://cfc.org.br/noticias/sped-oito-anos-de-avancos-e-desafios/.
Acesso em: 29 de outubro de 2019.
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3872823 - NATHALIA VIEIRA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO SPED PARA A CONTABILIDADE, EMPRESAS E ESTADO

INTRODUCAO

Ocorreram mudanças significativas nas últimas décadas relacionado aos procedimentos contábeis, evoluindo da escrituração manual para a mecânica, e atualmente
eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados os computadores. As evoluções aceleradas do
mundo globalizado, inovações tecnológicas e a competitividade do mercado exigem cada vez mais grande capacidade de adequação por parte do profissional
contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno
do assunto.

OBJETIVOS
apresentar a utilização do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) na contabilidade, que vai enfatizar a evolução do profissional contábil, bem como relatar
possíveis desafios, vantagens e desvantagens para empresas, contadores e para o Estado. Teve como objetivos: apresentar as principais normas legais que
fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no combate à sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES
conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades contábeis e
empresariais envolvidas.

REFERENCIAS
DUARTE, ROBERTO DIAS. Sped- Sistema Público de Escrituração Digital. 2ª Edição. Revisada Rio de Janeiro, 2012. OLIVEIRA, ANTONIO BENEDITO SILVA; TEIXEIRA,
MARÍLIA CÁSSIA. Contabilidade governamental, São Paulo, 2019. OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES DE; TONELLI, MÁRCIO FELICORI; CLETO, NIVALDO. Manual de
Autenticação dos Livros Digitais SPED Contábil Escrituração Contábil Digital – ECD. 2ª Edição, São Paulo 2011.
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3924068 - ANA PAULA SOUZA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO SPED PARA A CONTABILIDADE, EMPRESAS E ESTADO

INTRODUCAO

Ocorreram mudanças significativas nas últimas décadas relacionado aos procedimentos contábeis, evoluindo da escrituração manual para a mecânica, e atualmente
eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados os computadores. As evoluções aceleradas do
mundo globalizado, inovações tecnológicas e a competitividade do mercado exigem cada vez mais grande capacidade de adequação por parte do profissional
contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno
do assunto.

OBJETIVOS
apresentar a utilização do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) na contabilidade, que vai enfatizar a evolução do profissional contábil, bem como relatar
possíveis desafios, vantagens e desvantagens para empresas, contadores e para o Estado. Teve como objetivos: apresentar as principais normas legais que
fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no combate à sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES
conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades contábeis e
empresariais envolvidas.

REFERENCIAS
DUARTE, ROBERTO DIAS. Sped- Sistema Público de Escrituração Digital. 2ª Edição. Revisada Rio de Janeiro, 2012. OLIVEIRA, ANTONIO BENEDITO SILVA; TEIXEIRA,
MARÍLIA CÁSSIA. Contabilidade governamental, São Paulo, 2019. OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES DE; TONELLI, MÁRCIO FELICORI; CLETO, NIVALDO. Manual de
Autenticação dos Livros Digitais SPED Contábil Escrituração Contábil Digital – ECD. 2ª Edição, São Paulo 2011.
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3928047 - EMELY LARISSA COSTA ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO SPED PARA A CONTABILIDADE, EMPRESAS E ESTADO

INTRODUCAO

Ocorreram mudanças significativas nas últimas décadas relacionado aos procedimentos contábeis, evoluindo da escrituração manual para a mecânica, e atualmente
eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados os computadores. As evoluções aceleradas do
mundo globalizado, inovações tecnológicas e a competitividade do mercado exigem cada vez mais grande capacidade de adequação por parte do profissional
contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno
do assunto.

OBJETIVOS
apresentar a utilização do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) na contabilidade, que vai enfatizar a evolução do profissional contábil, bem como relatar
possíveis desafios, vantagens e desvantagens para empresas, contadores e para o Estado. Teve como objetivos: apresentar as principais normas legais que
fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no combate à sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES
conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades contábeis e
empresariais envolvidas.

REFERENCIAS
DUARTE, ROBERTO DIAS. Sped- Sistema Público de Escrituração Digital. 2ª Edição. Revisada Rio de Janeiro, 2012. OLIVEIRA, ANTONIO BENEDITO SILVA; TEIXEIRA,
MARÍLIA CÁSSIA. Contabilidade governamental, São Paulo, 2019. OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES DE; TONELLI, MÁRCIO FELICORI; CLETO, NIVALDO. Manual de
Autenticação dos Livros Digitais SPED Contábil Escrituração Contábil Digital – ECD. 2ª Edição, São Paulo 2011.
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3972372 - CAMILA SERAFIM PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO SPED PARA A CONTABILIDADE, EMPRESAS E ESTADO

INTRODUCAO

Ocorreram mudanças significativas nas últimas décadas relacionado aos procedimentos contábeis, evoluindo da escrituração manual para a mecânica, e atualmente
eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados os computadores. As evoluções aceleradas do
mundo globalizado, inovações tecnológicas e a competitividade do mercado exigem cada vez mais grande capacidade de adequação por parte do profissional
contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno
do assunto.

OBJETIVOS
apresentar a utilização do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) na contabilidade, que vai enfatizar a evolução do profissional contábil, bem como relatar
possíveis desafios, vantagens e desvantagens para empresas, contadores e para o Estado. Teve como objetivos: apresentar as principais normas legais que
fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no combate à sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES
conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades contábeis e
empresariais envolvidas.

REFERENCIAS
DUARTE, ROBERTO DIAS. Sped- Sistema Público de Escrituração Digital. 2ª Edição. Revisada Rio de Janeiro, 2012. OLIVEIRA, ANTONIO BENEDITO SILVA; TEIXEIRA,
MARÍLIA CÁSSIA. Contabilidade governamental, São Paulo, 2019. OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES DE; TONELLI, MÁRCIO FELICORI; CLETO, NIVALDO. Manual de
Autenticação dos Livros Digitais SPED Contábil Escrituração Contábil Digital – ECD. 2ª Edição, São Paulo 2011.
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Antonio Roberto da Costa

TITULO O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO SPED PARA A CONTABILIDADE, EMPRESAS E ESTADO

INTRODUCAO

Ocorreram mudanças significativas nas últimas décadas relacionado aos procedimentos contábeis, evoluindo da escrituração manual para a mecânica, e atualmente
eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados os computadores. As evoluções aceleradas do
mundo globalizado, inovações tecnológicas e a competitividade do mercado exigem cada vez mais grande capacidade de adequação por parte do profissional
contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno
do assunto.

OBJETIVOS
apresentar a utilização do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) na contabilidade, que vai enfatizar a evolução do profissional contábil, bem como relatar
possíveis desafios, vantagens e desvantagens para empresas, contadores e para o Estado. Teve como objetivos: apresentar as principais normas legais que
fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no combate à sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES
conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades contábeis e
empresariais envolvidas.

REFERENCIAS
DUARTE, ROBERTO DIAS. Sped- Sistema Público de Escrituração Digital. 2ª Edição. Revisada Rio de Janeiro, 2012. OLIVEIRA, ANTONIO BENEDITO SILVA; TEIXEIRA,
MARÍLIA CÁSSIA. Contabilidade governamental, São Paulo, 2019. OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES DE; TONELLI, MÁRCIO FELICORI; CLETO, NIVALDO. Manual de
Autenticação dos Livros Digitais SPED Contábil Escrituração Contábil Digital – ECD. 2ª Edição, São Paulo 2011.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Educação corporativa: parâmetro estratégico e protagonismo dos funcionários nas organizações

INTRODUCAO

No cenário atual, a Gestão de Pessoas dentro de uma organização é algo imprescindível, em sua composição, observa-se a importância do Treinamento e
Desenvolvimento (T(#38)D). Hoje, entende-se que dimensão deste processo, não é apenas a educação e aprendizagem e sim, a busca de uma melhoria contínua do
colaborador dentro da organização, objetivando o desenvolvimento de novas habilidades, competências e atitudes. Ainda dentro deste conceito de T(#38)D,
seguindo a necessidade do mercado, emerge a educação e universidades corporativas, que são adotadas de forma estratégica, tencionando o aperfeiçoamento dos
resultados dos colaboradores.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a consolidação da educação e universidade corporativas e seu parâmetro estratégico nas organizações, além do impacto na satisfação e
engajamento dos colaboradores

METODOLOGIA
Pesquisas bibliográficas para o estudo da solidificação da educação e universidade corporativas, com fontes e citações que auxiliem na análise do estratagema de
tal processo nas organizações modernas

RESULTADOS

A educação corporativa tem como concepção de acordo com Ricardo (2007,p.6-7) “[...]desenvolver processos de aprendizagem continuada que permitam o
envolvimento de toda a cadeia de produção com o destino da organização e compromisso com as estratégias de negócios da empresa”. Sendo assim, entende-se
que esta deve estar alinhada com a missão, visão e valores da instituição, para que assim, contribua para com o desenvolvimento individual do funcionário e,
consequentemente, com o aprimoramento da empresa no mercado atual, sendo competitiva. A educação e universidades corporativas, diferem do treinamento
tradicional, pois possuem um enfoque a longo prazo, uma vez que não atuam de forma pontual ou corretiva e sim, aspirando suprir as necessidades identificadas na
organização, com foco na competividade e produtividade, e o colaborador é quem possui o papel decisivo neste modelo, sendo o protagonista, como destaca Susi
(2021, p.13) [...] aprimorar seus funcionários, deixar com que eles sejam protagonistas de seu desenvolvimento profissional, os deixa mais engajados e motivados.
[...] Funcionários cujas empresas investem em sua educação tendem a possuir um maior comprometimento e correspondem buscando se aprimorar mais.[...]
empresas que verdadeiramente imprimem uma cultura educacional [...] são reconhecidas no mercado como as melhores para se trabalhar, pois indicadores como
comunicação e engajamento aumentam e o índice de rotatividade tende a diminuir. Assim sendo, é evidente a importância dos sistemas de educação e
universidades corporativas, se tornando um diferencial competitivo para as organizações que as implantam.

CONCLUSOES

Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que as empresas que implantam sistemas de educação e universidades corporativas, seguem um novo
olhar que o mercado propõe frente a competitividade. Pois, tendo em vista o panorama atual, o investimento no capital humano à longo prazo, visando o
aperfeiçoamento com base nos negócios e estratégias da empresa, é algo profícuo, e que reflete diretamente no reconhecimento da organização, propiciando assim
uma boa reputação, com base na satisfação dos colaboradores e também atraindo novos talentos.

REFERENCIAS
RICARDO, Eleonora Jorge. Gestão da educação corporativa. 1.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. SUSI, Iviane Kuchpil. Educação corporativa. Curitiba:
Contentus,2021
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Educação corporativa: parâmetro estratégico e protagonismo dos funcionários nas organizações

INTRODUCAO

No cenário atual, a Gestão de Pessoas dentro de uma organização é algo imprescindível, em sua composição, observa-se a importância do Treinamento e
Desenvolvimento (T(#38)D). Hoje, entende-se que dimensão deste processo, não é apenas a educação e aprendizagem e sim, a busca de uma melhoria contínua do
colaborador dentro da organização, objetivando o desenvolvimento de novas habilidades, competências e atitudes. Ainda dentro deste conceito de T(#38)D,
seguindo a necessidade do mercado, emerge a educação e universidades corporativas, que são adotadas de forma estratégica, tencionando o aperfeiçoamento dos
resultados dos colaboradores.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a consolidação da educação e universidade corporativas e seu parâmetro estratégico nas organizações, além do impacto na satisfação e
engajamento dos colaboradores

METODOLOGIA
Pesquisas bibliográficas para o estudo da solidificação da educação e universidade corporativas, com fontes e citações que auxiliem na análise do estratagema de
tal processo nas organizações modernas

RESULTADOS

A educação corporativa tem como concepção de acordo com Ricardo (2007,p.6-7) “[...]desenvolver processos de aprendizagem continuada que permitam o
envolvimento de toda a cadeia de produção com o destino da organização e compromisso com as estratégias de negócios da empresa”. Sendo assim, entende-se
que esta deve estar alinhada com a missão, visão e valores da instituição, para que assim, contribua para com o desenvolvimento individual do funcionário e,
consequentemente, com o aprimoramento da empresa no mercado atual, sendo competitiva. A educação e universidades corporativas, diferem do treinamento
tradicional, pois possuem um enfoque a longo prazo, uma vez que não atuam de forma pontual ou corretiva e sim, aspirando suprir as necessidades identificadas na
organização, com foco na competividade e produtividade, e o colaborador é quem possui o papel decisivo neste modelo, sendo o protagonista, como destaca Susi
(2021, p.13) [...] aprimorar seus funcionários, deixar com que eles sejam protagonistas de seu desenvolvimento profissional, os deixa mais engajados e motivados.
[...] Funcionários cujas empresas investem em sua educação tendem a possuir um maior comprometimento e correspondem buscando se aprimorar mais.[...]
empresas que verdadeiramente imprimem uma cultura educacional [...] são reconhecidas no mercado como as melhores para se trabalhar, pois indicadores como
comunicação e engajamento aumentam e o índice de rotatividade tende a diminuir. Assim sendo, é evidente a importância dos sistemas de educação e
universidades corporativas, se tornando um diferencial competitivo para as organizações que as implantam.

CONCLUSOES

Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que as empresas que implantam sistemas de educação e universidades corporativas, seguem um novo
olhar que o mercado propõe frente a competitividade. Pois, tendo em vista o panorama atual, o investimento no capital humano à longo prazo, visando o
aperfeiçoamento com base nos negócios e estratégias da empresa, é algo profícuo, e que reflete diretamente no reconhecimento da organização, propiciando assim
uma boa reputação, com base na satisfação dos colaboradores e também atraindo novos talentos.

REFERENCIAS
RICARDO, Eleonora Jorge. Gestão da educação corporativa. 1.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. SUSI, Iviane Kuchpil. Educação corporativa. Curitiba:
Contentus,2021
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Educação corporativa: parâmetro estratégico e protagonismo dos funcionários nas organizações

INTRODUCAO

No cenário atual, a Gestão de Pessoas dentro de uma organização é algo imprescindível, em sua composição, observa-se a importância do Treinamento e
Desenvolvimento (T(#38)D). Hoje, entende-se que dimensão deste processo, não é apenas a educação e aprendizagem e sim, a busca de uma melhoria contínua do
colaborador dentro da organização, objetivando o desenvolvimento de novas habilidades, competências e atitudes. Ainda dentro deste conceito de T(#38)D,
seguindo a necessidade do mercado, emerge a educação e universidades corporativas, que são adotadas de forma estratégica, tencionando o aperfeiçoamento dos
resultados dos colaboradores.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a consolidação da educação e universidade corporativas e seu parâmetro estratégico nas organizações, além do impacto na satisfação e
engajamento dos colaboradores

METODOLOGIA
Pesquisas bibliográficas para o estudo da solidificação da educação e universidade corporativas, com fontes e citações que auxiliem na análise do estratagema de
tal processo nas organizações modernas

RESULTADOS

A educação corporativa tem como concepção de acordo com Ricardo (2007,p.6-7) “[...]desenvolver processos de aprendizagem continuada que permitam o
envolvimento de toda a cadeia de produção com o destino da organização e compromisso com as estratégias de negócios da empresa”. Sendo assim, entende-se
que esta deve estar alinhada com a missão, visão e valores da instituição, para que assim, contribua para com o desenvolvimento individual do funcionário e,
consequentemente, com o aprimoramento da empresa no mercado atual, sendo competitiva. A educação e universidades corporativas, diferem do treinamento
tradicional, pois possuem um enfoque a longo prazo, uma vez que não atuam de forma pontual ou corretiva e sim, aspirando suprir as necessidades identificadas na
organização, com foco na competividade e produtividade, e o colaborador é quem possui o papel decisivo neste modelo, sendo o protagonista, como destaca Susi
(2021, p.13) [...] aprimorar seus funcionários, deixar com que eles sejam protagonistas de seu desenvolvimento profissional, os deixa mais engajados e motivados.
[...] Funcionários cujas empresas investem em sua educação tendem a possuir um maior comprometimento e correspondem buscando se aprimorar mais.[...]
empresas que verdadeiramente imprimem uma cultura educacional [...] são reconhecidas no mercado como as melhores para se trabalhar, pois indicadores como
comunicação e engajamento aumentam e o índice de rotatividade tende a diminuir. Assim sendo, é evidente a importância dos sistemas de educação e
universidades corporativas, se tornando um diferencial competitivo para as organizações que as implantam.

CONCLUSOES

Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que as empresas que implantam sistemas de educação e universidades corporativas, seguem um novo
olhar que o mercado propõe frente a competitividade. Pois, tendo em vista o panorama atual, o investimento no capital humano à longo prazo, visando o
aperfeiçoamento com base nos negócios e estratégias da empresa, é algo profícuo, e que reflete diretamente no reconhecimento da organização, propiciando assim
uma boa reputação, com base na satisfação dos colaboradores e também atraindo novos talentos.

REFERENCIAS
RICARDO, Eleonora Jorge. Gestão da educação corporativa. 1.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. SUSI, Iviane Kuchpil. Educação corporativa. Curitiba:
Contentus,2021
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Camila Sotello Raymundo

TITULO FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA E O PARADIGMA CONSCIENCIAL .

INTRODUCAO

O Tratamento da fibromialgia vem sendo estudado e aplicado ao longo do tempo com a colaboração da fisioterapia dentro de um paradigma científico tradicional,
visando amenizar dores crónicas do corpo físico, de acordo com esse paradigma o paciente possui apenas um veículo de manifestação. O paradigma consciencial
através da neociência conscienciologia, compreende o ser humano de uma maneira ampla ao enxergar não apenas o corpo físico, que também é chamado de soma e
sim visa quatro corpos de manifestações, estudado cientificamente dentro do paradigma consciencial como soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma.

OBJETIVOS Discutir o tratamento da fibromialgia e o paradigma consciencial

METODOLOGIA

Ferramentas de pesquisas, materiais já publicados sobre o tema; livros, artigos científicos, publicações periódicas, revistas científicas, cursos, dicionários,
enciclopédias e materiais na Internet disponíveis nos seguintes bancos de dados do paradigma tradicional: PubMed, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), e
Scientific Eletronic Library Online (SciELO).Banco de dados do paradigma consciencial, Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE), livros
conscienciologicos através da Associação Internacional Editares (Editares),Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CAEC), Associação Internacional de
Ensiclopediologia Conscienciologica (Encyclossapiens), cursos baseados dentro do paradigma consciencial.

RESULTADOS

Existe uma variabilidade nos protocolos. Ainda é necessário mais estudos para comprovar a eficácia dos exercícios aeróbios e anaeróbios no tratamento da
fibromialgia. Os exercicios de flexibilidade são eficazes para diminuição da dor, impacto da FM, fadiga e distúrbio do sono colaborando com a qualidade de vida dos
pacientes fibromialgicos. A falta de descrição detalhada foi evidente nos protocolos. Exercícios aquáticos mostraram uma leve diminuição da dor e pequena
melhora na qualidade de vida dos pacientes. A liberação miofascial, foi a que demonstrou ser mais eficaz comparada ao placebo para melhorar dor, fadiga, rigidez,
ansiedade, depressão e qualidade de vida dos pacientes. A massagem sueca foi contra indicada devido falta de benefícios aos pacientes. Os tratamentos com
eletroestimulação, pode ajudar com leve melhora na diminuição da dor, porém ainda há poucos estudos que demonstram a eficácia desse tipo de tratamento.

CONCLUSOES
Ao iniciar o projeto de pesquisa constatou-se a necessidade de qualificar a maneira de assistir os pacientes com fibromialgia, através de ideias avançadas, devido a
dificuldade do diagnóstico da fibromialgia até o momento e assim colaborar com profissionais da saúde ao se depararem com patologias complexas e, não serem
explicadas totalmente até o momento, por essa razão lógica a importância de estudar a fisioterapia no tratamento da fibromialgia e o paradigma consciencial.

REFERENCIAS

01.One year in review 2021: Fibromyalgia, Alciati A, Nucera V, Masala I et al.See more / Clinical and Experimental Rheumatology - ISSN: 1593098X 02.Rev. Bras.
Reumatol. vol.57 supl.2 São Paulo 2017 03.Bair, M. J., (#38) Krebs, E. E. (2020). Fibromyalgia. Annals of Internal Medicine, 172(5), ITC33. doi:10.7326/aitc202003030
04.Vieira, Waldo, 1932 – 700 Experimentos da Conscienciologia / Waldo Vieira. – 3. ed. rev. ampl. – Foz do Iguaçu: Associação Internacional Editares, 2013. p.1.088
05.Vieira, Waldo, 1932 – O que é a Conscienciolgia [livro eletrônico] / Waldo Vieira. – 4ª. ed. – Foz do Iguaçu: Associação Internacional Editares, 2012. 184 p. ; 21
cm.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Processo Seletivo por Gestão de Competências durante a Pandemia da COVID-19

INTRODUCAO

Contatou-se que, durante a pandemia de COVID-19, as empresas tiveram que se adaptar à novos métodos de recrutamento e seleção, sendo necessária a ampliação
e modificação de portfólios de processos seletivos por meio de plataformas e sistemas adequados para a consolidação do recrutamento de candidatos, mantendo
todo cuidado exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visando a contratação dos novos empregados que venham à dar maior retorno para o negócio com
seus conhecimentos, habilidades e atitudes.

OBJETIVOS
Dada pesquisa tem por objetivo analisar os critérios de gestão por competências utilizados no processo seletivo durante o período pandêmico, procurando identificar
possíveis alterações ou adaptações no processo de recrutamento e seleção.

METODOLOGIA
A forma metodológica contou com informações colhidas através de uma pesquisa bibliográfica, seguida por uma análise dos dados obtidos e de uma revisão teórica
que possibilitou a fundamentação da base para o alcance dos resultados.

RESULTADOS

Devido à COVID-19 foi possível identificar que as empresas tiveram que se adaptar, rapidamente, à modelos organizacionais jamais utilizados para manter seu
planejamento e processos de recrutamento e seleção. Conforme Chiavenato (2008). “Quando o recrutamento está baseado na atração de candidatos para preencher
cargos vagos e disponíveis, vale a pena adicionar a preocupação em atrair também competências necessárias ao sucesso da organização.” Contudo foi necessário
se adequar as normas impostas pelo Ministério da Saúde, mantendo os cuidados necessários onde as organizações fizeram adaptações nos processos de
recrutamento e seleção utilizando ferramentas de vídeo chamada e plataformas de reuniões virtuais, onde viabilizaram a comodidade, segurança, seriedade e bem-
estar dos candidatos e dos profissionais. De acordo com Amato e Kanner 1996 “a escolha do candidato perfeito no processo seletivo deve atender às expectativas
da empresa e do colaborador para ter sucesso” A seleção busca suprir as necessidades dos cargos que compõem as organizações, procurando atender essa
necessidade no recrutamento de candidatos adequados para o cargo em questão. É através dessa prática, que é possível promover ou manter o desempenho,
proporcionando a eficácia na organização através das competências dos colaboradores.

CONCLUSOES

Conforme às singularidades aqui demonstradas foi possível concluir que, mesmo com o advento da COVID-19, as empresas conseguiram, através de adaptações e
utilização de ferramentas tecnológicas, dar continuidade aos processos de recrutamento e seleção, de maneira segura e preservando o bem-estar de seus
colaboradores e candidatos, onde, ao se adaptar, ainda assim continuaram a manter o processo de contato olho a olho de forma à permitir que a seleção seja
realizada da melhor forma possível, mantendo a seriedade e os cuidados necessários para escolher um melhor candidato ao cargo de forma assertiva.

REFERENCIAS
AMATO, Maria José Araujo Lima; KANNER, Richard. O processo de seleção de pessoal. 1996. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rae/a/W5sK9rRPL8kX8sfcTJjXCTz/?lang=pt. Acesso em: 10 ago. 2021. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Processo Seletivo por Gestão de Competências durante a Pandemia da COVID-19

INTRODUCAO

Contatou-se que, durante a pandemia de COVID-19, as empresas tiveram que se adaptar à novos métodos de recrutamento e seleção, sendo necessária a ampliação
e modificação de portfólios de processos seletivos por meio de plataformas e sistemas adequados para a consolidação do recrutamento de candidatos, mantendo
todo cuidado exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visando a contratação dos novos empregados que venham à dar maior retorno para o negócio com
seus conhecimentos, habilidades e atitudes.

OBJETIVOS
Dada pesquisa tem por objetivo analisar os critérios de gestão por competências utilizados no processo seletivo durante o período pandêmico, procurando identificar
possíveis alterações ou adaptações no processo de recrutamento e seleção.

METODOLOGIA
A forma metodológica contou com informações colhidas através de uma pesquisa bibliográfica, seguida por uma análise dos dados obtidos e de uma revisão teórica
que possibilitou a fundamentação da base para o alcance dos resultados.

RESULTADOS

Devido à COVID-19 foi possível identificar que as empresas tiveram que se adaptar, rapidamente, à modelos organizacionais jamais utilizados para manter seu
planejamento e processos de recrutamento e seleção. Conforme Chiavenato (2008). “Quando o recrutamento está baseado na atração de candidatos para preencher
cargos vagos e disponíveis, vale a pena adicionar a preocupação em atrair também competências necessárias ao sucesso da organização.” Contudo foi necessário
se adequar as normas impostas pelo Ministério da Saúde, mantendo os cuidados necessários onde as organizações fizeram adaptações nos processos de
recrutamento e seleção utilizando ferramentas de vídeo chamada e plataformas de reuniões virtuais, onde viabilizaram a comodidade, segurança, seriedade e bem-
estar dos candidatos e dos profissionais. De acordo com Amato e Kanner 1996 “a escolha do candidato perfeito no processo seletivo deve atender às expectativas
da empresa e do colaborador para ter sucesso” A seleção busca suprir as necessidades dos cargos que compõem as organizações, procurando atender essa
necessidade no recrutamento de candidatos adequados para o cargo em questão. É através dessa prática, que é possível promover ou manter o desempenho,
proporcionando a eficácia na organização através das competências dos colaboradores.

CONCLUSOES

Conforme às singularidades aqui demonstradas foi possível concluir que, mesmo com o advento da COVID-19, as empresas conseguiram, através de adaptações e
utilização de ferramentas tecnológicas, dar continuidade aos processos de recrutamento e seleção, de maneira segura e preservando o bem-estar de seus
colaboradores e candidatos, onde, ao se adaptar, ainda assim continuaram a manter o processo de contato olho a olho de forma à permitir que a seleção seja
realizada da melhor forma possível, mantendo a seriedade e os cuidados necessários para escolher um melhor candidato ao cargo de forma assertiva.

REFERENCIAS
AMATO, Maria José Araujo Lima; KANNER, Richard. O processo de seleção de pessoal. 1996. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rae/a/W5sK9rRPL8kX8sfcTJjXCTz/?lang=pt. Acesso em: 10 ago. 2021. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Processo Seletivo por Gestão de Competências durante a Pandemia da COVID-19

INTRODUCAO

Contatou-se que, durante a pandemia de COVID-19, as empresas tiveram que se adaptar à novos métodos de recrutamento e seleção, sendo necessária a ampliação
e modificação de portfólios de processos seletivos por meio de plataformas e sistemas adequados para a consolidação do recrutamento de candidatos, mantendo
todo cuidado exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visando a contratação dos novos empregados que venham à dar maior retorno para o negócio com
seus conhecimentos, habilidades e atitudes.

OBJETIVOS
Dada pesquisa tem por objetivo analisar os critérios de gestão por competências utilizados no processo seletivo durante o período pandêmico, procurando identificar
possíveis alterações ou adaptações no processo de recrutamento e seleção.

METODOLOGIA
A forma metodológica contou com informações colhidas através de uma pesquisa bibliográfica, seguida por uma análise dos dados obtidos e de uma revisão teórica
que possibilitou a fundamentação da base para o alcance dos resultados.

RESULTADOS

Devido à COVID-19 foi possível identificar que as empresas tiveram que se adaptar, rapidamente, à modelos organizacionais jamais utilizados para manter seu
planejamento e processos de recrutamento e seleção. Conforme Chiavenato (2008). “Quando o recrutamento está baseado na atração de candidatos para preencher
cargos vagos e disponíveis, vale a pena adicionar a preocupação em atrair também competências necessárias ao sucesso da organização.” Contudo foi necessário
se adequar as normas impostas pelo Ministério da Saúde, mantendo os cuidados necessários onde as organizações fizeram adaptações nos processos de
recrutamento e seleção utilizando ferramentas de vídeo chamada e plataformas de reuniões virtuais, onde viabilizaram a comodidade, segurança, seriedade e bem-
estar dos candidatos e dos profissionais. De acordo com Amato e Kanner 1996 “a escolha do candidato perfeito no processo seletivo deve atender às expectativas
da empresa e do colaborador para ter sucesso” A seleção busca suprir as necessidades dos cargos que compõem as organizações, procurando atender essa
necessidade no recrutamento de candidatos adequados para o cargo em questão. É através dessa prática, que é possível promover ou manter o desempenho,
proporcionando a eficácia na organização através das competências dos colaboradores.

CONCLUSOES

Conforme às singularidades aqui demonstradas foi possível concluir que, mesmo com o advento da COVID-19, as empresas conseguiram, através de adaptações e
utilização de ferramentas tecnológicas, dar continuidade aos processos de recrutamento e seleção, de maneira segura e preservando o bem-estar de seus
colaboradores e candidatos, onde, ao se adaptar, ainda assim continuaram a manter o processo de contato olho a olho de forma à permitir que a seleção seja
realizada da melhor forma possível, mantendo a seriedade e os cuidados necessários para escolher um melhor candidato ao cargo de forma assertiva.

REFERENCIAS
AMATO, Maria José Araujo Lima; KANNER, Richard. O processo de seleção de pessoal. 1996. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rae/a/W5sK9rRPL8kX8sfcTJjXCTz/?lang=pt. Acesso em: 10 ago. 2021. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
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TITULO Processo Seletivo por Gestão de Competências durante a Pandemia da COVID-19

INTRODUCAO

Contatou-se que, durante a pandemia de COVID-19, as empresas tiveram que se adaptar à novos métodos de recrutamento e seleção, sendo necessária a ampliação
e modificação de portfólios de processos seletivos por meio de plataformas e sistemas adequados para a consolidação do recrutamento de candidatos, mantendo
todo cuidado exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visando a contratação dos novos empregados que venham à dar maior retorno para o negócio com
seus conhecimentos, habilidades e atitudes.

OBJETIVOS
Dada pesquisa tem por objetivo analisar os critérios de gestão por competências utilizados no processo seletivo durante o período pandêmico, procurando identificar
possíveis alterações ou adaptações no processo de recrutamento e seleção.

METODOLOGIA
A forma metodológica contou com informações colhidas através de uma pesquisa bibliográfica, seguida por uma análise dos dados obtidos e de uma revisão teórica
que possibilitou a fundamentação da base para o alcance dos resultados.

RESULTADOS

Devido à COVID-19 foi possível identificar que as empresas tiveram que se adaptar, rapidamente, à modelos organizacionais jamais utilizados para manter seu
planejamento e processos de recrutamento e seleção. Conforme Chiavenato (2008). “Quando o recrutamento está baseado na atração de candidatos para preencher
cargos vagos e disponíveis, vale a pena adicionar a preocupação em atrair também competências necessárias ao sucesso da organização.” Contudo foi necessário
se adequar as normas impostas pelo Ministério da Saúde, mantendo os cuidados necessários onde as organizações fizeram adaptações nos processos de
recrutamento e seleção utilizando ferramentas de vídeo chamada e plataformas de reuniões virtuais, onde viabilizaram a comodidade, segurança, seriedade e bem-
estar dos candidatos e dos profissionais. De acordo com Amato e Kanner 1996 “a escolha do candidato perfeito no processo seletivo deve atender às expectativas
da empresa e do colaborador para ter sucesso” A seleção busca suprir as necessidades dos cargos que compõem as organizações, procurando atender essa
necessidade no recrutamento de candidatos adequados para o cargo em questão. É através dessa prática, que é possível promover ou manter o desempenho,
proporcionando a eficácia na organização através das competências dos colaboradores.

CONCLUSOES

Conforme às singularidades aqui demonstradas foi possível concluir que, mesmo com o advento da COVID-19, as empresas conseguiram, através de adaptações e
utilização de ferramentas tecnológicas, dar continuidade aos processos de recrutamento e seleção, de maneira segura e preservando o bem-estar de seus
colaboradores e candidatos, onde, ao se adaptar, ainda assim continuaram a manter o processo de contato olho a olho de forma à permitir que a seleção seja
realizada da melhor forma possível, mantendo a seriedade e os cuidados necessários para escolher um melhor candidato ao cargo de forma assertiva.

REFERENCIAS
AMATO, Maria José Araujo Lima; KANNER, Richard. O processo de seleção de pessoal. 1996. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rae/a/W5sK9rRPL8kX8sfcTJjXCTz/?lang=pt. Acesso em: 10 ago. 2021. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Processo Seletivo por Gestão de Competências durante a Pandemia da COVID-19

INTRODUCAO

Contatou-se que, durante a pandemia de COVID-19, as empresas tiveram que se adaptar à novos métodos de recrutamento e seleção, sendo necessária a ampliação
e modificação de portfólios de processos seletivos por meio de plataformas e sistemas adequados para a consolidação do recrutamento de candidatos, mantendo
todo cuidado exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visando a contratação dos novos empregados que venham à dar maior retorno para o negócio com
seus conhecimentos, habilidades e atitudes.

OBJETIVOS
Dada pesquisa tem por objetivo analisar os critérios de gestão por competências utilizados no processo seletivo durante o período pandêmico, procurando identificar
possíveis alterações ou adaptações no processo de recrutamento e seleção.

METODOLOGIA
A forma metodológica contou com informações colhidas através de uma pesquisa bibliográfica, seguida por uma análise dos dados obtidos e de uma revisão teórica
que possibilitou a fundamentação da base para o alcance dos resultados.

RESULTADOS

Devido à COVID-19 foi possível identificar que as empresas tiveram que se adaptar, rapidamente, à modelos organizacionais jamais utilizados para manter seu
planejamento e processos de recrutamento e seleção. Conforme Chiavenato (2008). “Quando o recrutamento está baseado na atração de candidatos para preencher
cargos vagos e disponíveis, vale a pena adicionar a preocupação em atrair também competências necessárias ao sucesso da organização.” Contudo foi necessário
se adequar as normas impostas pelo Ministério da Saúde, mantendo os cuidados necessários onde as organizações fizeram adaptações nos processos de
recrutamento e seleção utilizando ferramentas de vídeo chamada e plataformas de reuniões virtuais, onde viabilizaram a comodidade, segurança, seriedade e bem-
estar dos candidatos e dos profissionais. De acordo com Amato e Kanner 1996 “a escolha do candidato perfeito no processo seletivo deve atender às expectativas
da empresa e do colaborador para ter sucesso” A seleção busca suprir as necessidades dos cargos que compõem as organizações, procurando atender essa
necessidade no recrutamento de candidatos adequados para o cargo em questão. É através dessa prática, que é possível promover ou manter o desempenho,
proporcionando a eficácia na organização através das competências dos colaboradores.

CONCLUSOES

Conforme às singularidades aqui demonstradas foi possível concluir que, mesmo com o advento da COVID-19, as empresas conseguiram, através de adaptações e
utilização de ferramentas tecnológicas, dar continuidade aos processos de recrutamento e seleção, de maneira segura e preservando o bem-estar de seus
colaboradores e candidatos, onde, ao se adaptar, ainda assim continuaram a manter o processo de contato olho a olho de forma à permitir que a seleção seja
realizada da melhor forma possível, mantendo a seriedade e os cuidados necessários para escolher um melhor candidato ao cargo de forma assertiva.

REFERENCIAS
AMATO, Maria José Araujo Lima; KANNER, Richard. O processo de seleção de pessoal. 1996. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rae/a/W5sK9rRPL8kX8sfcTJjXCTz/?lang=pt. Acesso em: 10 ago. 2021. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.

Página 113



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12135 Administração de Recursos Humanos 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4331931 - SORAIA SANTOS SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Longlife learning - Vantagens de investir em treinamento e desenvolvimento dos colaboradores

INTRODUCAO

Um dos tópicos fundamentais do planejamento estratégico de uma empresa, é o Treinamento e Desenvolvimento. É através do investimento nesta ferramenta que,
desfechos positivos e números crescentes, podem ser obtidos pelas organizações, através da preparação dos colaboradores para executar as funções e do
desenvolvimento contínuo - longlife learning de forma à permitir que estes estejam sempre preparados para executar o planejamento das atividades fim da
organização trazendo resultados profícuos e ganhos pessoais e profissionais.

OBJETIVOS
Indagar sobre a importância da capacitação profissional nas organizações, abordando as ferramentas necessárias para os processos de treinar e desenvolver
colaboradores

METODOLOGIA
O método de pesquisa para fomentação deste trabalho, foi a pesquisa bibliográfica, artigos científicos, revistas e ferramentas correlatas, visando abordar as
principais informações relacionadas ao tema.

RESULTADOS

É indiscutível a importância de treinar e desenvolver os colaboradores, bem como a relevância de todo o processo de nivelar os objetivos juntamente ao
planejamento estratégico da empresa, REICHEL (2008, p.15) reitera: “o setor de treinamento e desenvolvimento, quando conectado com planejamento estratégico,
atinge funções básicas que envolvem alguns tipos de mudança de comportamento em seus talentos”. É possível analisar o comprometimento das organizações com
esta subdivisão de recursos humanos, a companhia que busca o desenvolvimento contínuo de seus funcionários, fornecendo as ferramentas necessárias, tende a
obter melhores resultados e um crescimento contínuo. Uma ferramenta excepcional de Treinamento e desenvolvimento é a universidade corporativa, visando o
longlife learning como declara Kraemer (2004, p.7) “A educação corporativa compreende a filosofia que orienta todas as atividades realizadas para identificar,
modelar, difundir e aperfeiçoar as competências essenciais para o sucesso de uma organização”. Em contrapartida, muitas empresas no mercado não investem no
desenvolvimento de seus colaboradores, o que pode gerar nos profissionais um grande índice de insatisfação em relação aos seus objetivos profissionais,
aumentando a taxa de turnover e a baixa-produtividade.

CONCLUSOES

Organizações que aplicam Treinamento e Desenvolvimento como ponto fulcral de um planejamento estratégico extraem melhores resultados, e investem tanto no
funcionário quanto no crescimento da companhia. É interessante que a empresa forneça treinamentos genéricos para todos os colaboradores, específicos para cada
equipe, e também um plano de desenvolvimento individual contínuo, incentivando os funcionários a se desenvolverem continuamente, para que possam sempre
atender as exigências do mercado. Treinar e desenvolver o profissional, faz com que o mesmo esteja mais motivado e se dedique cada vez mais ao exercer sua
função.

REFERENCIAS
REICHEL, H. Treinamento e Desenvolvimento. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008. SILVA, A.; KRAEMER, M. E. P. Universidade corporativa como alavanca da vantagem
competitiva. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM), Santa Catarina, v. 3, n. 1, maio de 2004. Disponível em:
http://periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/430. Acesso em: 04 mar 2021.
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TITULO LESÃO MEDULAR: ANALISE DO TRATAMENTO SENSÓRIO MOTOR EM PACIENTE VÍTIMA DE LESÃO MEDULAR COM DÉFICIT DE EQUILÍBRIO ORTOSTÁTICO

INTRODUCAO
A lesão medular pode ser considerada como uma das doenças crônicas da atualidade que mais causam impacto no desenvolvimento do ser humano devido a sua
complexidade. A lesão medular pode ser definida como um comprometimento da medula espinhal em consequência de algum trauma, ocasionando vários
problemas como: danos neurológicos, sensoriais e motores, resultando em deficiência física, seja com um quadro de paraplegia ou tetraplegia.

OBJETIVOS Analisar a qualidade de vida e funcionalidade de indivíduo com lesão medular.

METODOLOGIA

erá realizada uma pesquisa de campo ,comparativa e descritiva. O método comparativo consiste em investigar coisas ou fatos e explica-los segundo suas
semelhanças e suas diferenças, permite a análise de dados concretos e a dedução de semelhanças e divergências de elementos constantes ,abstratos e gerais
propiciando investigações de caráter inteiro .no método descritivo tem por objetivo descrever as característica de uma população de um fenômeno em experiência
,esse tipo de pesquisa estabelece relação entre as variáveis no objetivo de estudo analisado ,variáveis relacionadas a classificação ,medida ou quantidade que podem
se alterar mediante o processo realizado

RESULTADOS

os dados de observação foram obtidos através das anotações que realizava durante cada atendimento de 40 minutos ,consistia no que observava de gestos
expressão facial e notação de voz e outras manifestações corporais que pudessem me auxiliar na compreensão do que significava para ele aquilo que estava
expressando .foram realizados testes para observar a influência de algumas variáveis .foi utilizado estesiometro com objetivo de obter informações específicas sobre
alterações de sensibilidade dos membros inferiores de pacientes acometidos por lesão medular ,escala de comprometimento de tronco adaptada aplicada com
objetivo de mensurar os aspectos quantitativos do comprometimento de tronco do paciente hemiplégico ou hemiparèticos, Tapetes sensorial com uso de texturas
diferentes com objetivo de desenvolver coordenação motora já para o estimulo tátil foram exposto materiais que fornecem ao indivíduo estímulos sensoriais também
foi feito massagem que exerce efeitos fisiológicos como relaxamento muscular local e geral ,alivio da dor aumento da circulação sanguíneae linfática ,aumento da
nutrição tecidual remoção de produtos catabólicos estimulo de funções e viscerais.

CONCLUSOES
O presente estudo descreveu detalhadamente um caso de lesão medular. Foi possível evidenciar a importância da intervenção fisioterapêutica em pacientes com
lesão medular, retardando o quadro evolutivo da doença prevenindo futuras complicações. Sugere -se a continuidade da pesquisa para melhorar aproveitamento dos
resultados.

REFERENCIAS

1 Murta, Sheila Giannini et al. Guimarães, Suely Sales. Enfrentamento à lesão medular traumática. Estudos de psicologia. 2007Mar/Abr; 12(1):57–63,
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413294X2007000100007(#38)script=sci_abstract(#38)tlng=pt 2 Vasco, Camila Carrascona et al. Franco, Maria Helena
Pereira. Indivíduos paraplégicos e o significado construído para a lesão medular em suas vidas.Psicologia:ciência e profissão. 2017Jan/Mar;37(1):119–131.
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141498932017000100119(#38)script=sci_abstract(#38)tlng=pt 3 Schoeller, Soraia Dornelles et al. Saber cuidar:
caracterização de indivíduos com lesão medular tratada em centro de reabilitação. Fisioterapia. 2015Jan/Mar;28(1): http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0103-21002010000300002
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TITULO A Avaliação de Desempenho como uma proposta de geração de resultados

INTRODUCAO
O presente artigo analisa a sub área de Recursos Humanos, Avaliação de Desempenho, focando nas necessidades de executá-la, afim de distinguir quais métodos
são eficazes para o crescimento profissional e organizacional, definindo ainda sua contribuição para o desenvolvimento dos cargos, apoiando a adaptação dos
funcionários às suas respectivas áreas de atuação, compreendendo também a importância do posicionamento de cada colaborador dentro da organização.

OBJETIVOS
Analisar os métodos de avaliação de desempenho executados, como são aplicados dentro da organização, visando analisar se esta ferramenta permite trazer
melhorias aos colaboradores que permitiam que estes exerçam suas atribuições de maneira eficiente e eficaz, resultando em mais produtividade.

METODOLOGIA
Os estudos contaram com a análise dos dados retirados de pesquisas bibliográficas e na utilização de fontes e citações que auxiliaram no desenvolvimento e na
compreensão da pesquisa.

RESULTADOS

A avaliação de desempenho é uma ferramenta de múltiplas funcionabilidades, na qual as organizações se beneficiam tanto em seu proveito, quanto para proveito do
funcionário que está sendo analisado, uma vez que o sucesso da organização poderá ocorrer em decorrência do desempenho dos funcionários, sendo, se
necessário, corrigida a trajetória para benefícios mútuos empresa-funcionários. Avaliação de Desempenho é um método que visa estabelecer uma métrica para
analisar a produtividade dos funcionários frente aos resultados desejados pela organização, acompanhando ainda os desafios propostos, corrigindo-os quando
necessário, avaliando e quantificando os resultados alcançados. (PONTES, 1999, P.24) A análise da avaliação de desempenho executada de curto a longo prazo,
direciona o avaliador a identificar as necessidades captando os pontos de melhoria para alavancar a performance de seus funcionários. Ribeiro (2005, p. 297) afirma
que “a avaliação de desempenho é o momento esperado pelo funcionário para que alguém fale de seu desempenho”. Diante destas premissas é possível
compreender que a avalição de desempenho tem um papel essencial e fundamental para desenvolvimento e crescimento dos funcionários e também da
organização.

CONCLUSOES

Conclui-se que a Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta que pode ser utilizada como um método estratégico, onde é medido, visto, analisado e
corrigido a trajetória e o desempenho dos funcionários, visando o bom cumprimento dos objetivos organizacionais. Ainda através da Avaliação de Desempenho é
possível adequar e planejar os programas de treinamento e desenvolvimento, permitindo a manutenção de um clima organizacional mais harmônico, realocando os
funcionários em outras atividades e outras áreas se necessário, sempre visando a valorização, eficiência e eficácia dos mesmos no desempenho de suas atividades,
bem como no êxito dos resultados organizacionais.

REFERENCIAS PONTES, B.R. Avaliação de desempenho: nova abordagem – 7 ed. – São Paulo: Ltr, 1999. RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005.
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TITULO A Avaliação de Desempenho como uma proposta de geração de resultados

INTRODUCAO
O presente artigo analisa a sub área de Recursos Humanos, Avaliação de Desempenho, focando nas necessidades de executá-la, afim de distinguir quais métodos
são eficazes para o crescimento profissional e organizacional, definindo ainda sua contribuição para o desenvolvimento dos cargos, apoiando a adaptação dos
funcionários às suas respectivas áreas de atuação, compreendendo também a importância do posicionamento de cada colaborador dentro da organização.

OBJETIVOS
Analisar os métodos de avaliação de desempenho executados, como são aplicados dentro da organização, visando analisar se esta ferramenta permite trazer
melhorias aos colaboradores que permitiam que estes exerçam suas atribuições de maneira eficiente e eficaz, resultando em mais produtividade.

METODOLOGIA
Os estudos contaram com a análise dos dados retirados de pesquisas bibliográficas e na utilização de fontes e citações que auxiliaram no desenvolvimento e na
compreensão da pesquisa.

RESULTADOS

A avaliação de desempenho é uma ferramenta de múltiplas funcionabilidades, na qual as organizações se beneficiam tanto em seu proveito, quanto para proveito do
funcionário que está sendo analisado, uma vez que o sucesso da organização poderá ocorrer em decorrência do desempenho dos funcionários, sendo, se
necessário, corrigida a trajetória para benefícios mútuos empresa-funcionários. Avaliação de Desempenho é um método que visa estabelecer uma métrica para
analisar a produtividade dos funcionários frente aos resultados desejados pela organização, acompanhando ainda os desafios propostos, corrigindo-os quando
necessário, avaliando e quantificando os resultados alcançados. (PONTES, 1999, P.24) A análise da avaliação de desempenho executada de curto a longo prazo,
direciona o avaliador a identificar as necessidades captando os pontos de melhoria para alavancar a performance de seus funcionários. Ribeiro (2005, p. 297) afirma
que “a avaliação de desempenho é o momento esperado pelo funcionário para que alguém fale de seu desempenho”. Diante destas premissas é possível
compreender que a avalição de desempenho tem um papel essencial e fundamental para desenvolvimento e crescimento dos funcionários e também da
organização.

CONCLUSOES

Conclui-se que a Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta que pode ser utilizada como um método estratégico, onde é medido, visto, analisado e
corrigido a trajetória e o desempenho dos funcionários, visando o bom cumprimento dos objetivos organizacionais. Ainda através da Avaliação de Desempenho é
possível adequar e planejar os programas de treinamento e desenvolvimento, permitindo a manutenção de um clima organizacional mais harmônico, realocando os
funcionários em outras atividades e outras áreas se necessário, sempre visando a valorização, eficiência e eficácia dos mesmos no desempenho de suas atividades,
bem como no êxito dos resultados organizacionais.

REFERENCIAS PONTES, B.R. Avaliação de desempenho: nova abordagem – 7 ed. – São Paulo: Ltr, 1999. RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A Avaliação de Desempenho como uma proposta de geração de resultados

INTRODUCAO
O presente artigo analisa a sub área de Recursos Humanos, Avaliação de Desempenho, focando nas necessidades de executá-la, afim de distinguir quais métodos
são eficazes para o crescimento profissional e organizacional, definindo ainda sua contribuição para o desenvolvimento dos cargos, apoiando a adaptação dos
funcionários às suas respectivas áreas de atuação, compreendendo também a importância do posicionamento de cada colaborador dentro da organização.

OBJETIVOS
Analisar os métodos de avaliação de desempenho executados, como são aplicados dentro da organização, visando analisar se esta ferramenta permite trazer
melhorias aos colaboradores que permitiam que estes exerçam suas atribuições de maneira eficiente e eficaz, resultando em mais produtividade.

METODOLOGIA
Os estudos contaram com a análise dos dados retirados de pesquisas bibliográficas e na utilização de fontes e citações que auxiliaram no desenvolvimento e na
compreensão da pesquisa.

RESULTADOS

A avaliação de desempenho é uma ferramenta de múltiplas funcionabilidades, na qual as organizações se beneficiam tanto em seu proveito, quanto para proveito do
funcionário que está sendo analisado, uma vez que o sucesso da organização poderá ocorrer em decorrência do desempenho dos funcionários, sendo, se
necessário, corrigida a trajetória para benefícios mútuos empresa-funcionários. Avaliação de Desempenho é um método que visa estabelecer uma métrica para
analisar a produtividade dos funcionários frente aos resultados desejados pela organização, acompanhando ainda os desafios propostos, corrigindo-os quando
necessário, avaliando e quantificando os resultados alcançados. (PONTES, 1999, P.24) A análise da avaliação de desempenho executada de curto a longo prazo,
direciona o avaliador a identificar as necessidades captando os pontos de melhoria para alavancar a performance de seus funcionários. Ribeiro (2005, p. 297) afirma
que “a avaliação de desempenho é o momento esperado pelo funcionário para que alguém fale de seu desempenho”. Diante destas premissas é possível
compreender que a avalição de desempenho tem um papel essencial e fundamental para desenvolvimento e crescimento dos funcionários e também da
organização.

CONCLUSOES

Conclui-se que a Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta que pode ser utilizada como um método estratégico, onde é medido, visto, analisado e
corrigido a trajetória e o desempenho dos funcionários, visando o bom cumprimento dos objetivos organizacionais. Ainda através da Avaliação de Desempenho é
possível adequar e planejar os programas de treinamento e desenvolvimento, permitindo a manutenção de um clima organizacional mais harmônico, realocando os
funcionários em outras atividades e outras áreas se necessário, sempre visando a valorização, eficiência e eficácia dos mesmos no desempenho de suas atividades,
bem como no êxito dos resultados organizacionais.

REFERENCIAS PONTES, B.R. Avaliação de desempenho: nova abordagem – 7 ed. – São Paulo: Ltr, 1999. RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005.
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO COMO MÉTODO DE IMPULSIONAR O SUCESSO ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

Ao longo do tempo a gestão das pessoas nas organizações vem sofrendo muitos processos de mudança, vivencia-se a 4ª Revolução Industrial, a era da robótica, da
informação, onde o conhecimento é o recurso mais valioso dentro de uma empresa. O treinamento e desenvolvimento é um conjunto de práticas que as empresas
passaram a adotar, para capacitar seus colaboradores, a curto e longo prazo, de forma à se diferenciar frente a concorrência, uma vez que, estando focados em
qualificar a equipe para que executem suas atividades com excelência, há um aumento substancial da produtividade e um considerável aclive nos resultados
organizacionais. Portanto há a necessidade de profissionais competentes, bem treinados e desenvolvidos que crescerão pessoalmente e profissionalmente.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo tem como finalidade compreender a importância relacionada à programas de treinamento e desenvolvimento, verificando ainda se as
empresas que adotam esse processo na prática se beneficiam do desenvolvimento do colaborador, seja ele à curto ou à longo prazo.

METODOLOGIA Adotou-se como, como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas, artigos e livros que abordam a temática.

RESULTADOS

Em um cenário econômico e social altamente volátil, vem crescendo a importância do treinamento e desenvolvimento nas organizações, para que as empresas
mantenham-se competitivas no mercado, é de suma importância investir no capital humano, através de treinamentos constantes, buscando desenvolver suas
habilidades, conhecimentos e atitudes (CHA). "De acordo Chiavenato (2002) o treinamento é um processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira
sistemática e organizada." Embora sejam complementares, treinamento e desenvolvimento tem funções diferentes dentro da empresa. O treinamento está
relacionado a capacitação para o atual cargo. "Desenvolvimento, prepara o colaborador para desempenhar melhor suas atividades em cargos atuais e futuros.
(GRIFFIN 2007)". Desta forma, é possível constatar que com visão estratégica e métodos bem planejados, a organização alavanca bons resultados quando há
investimentos em treinamento e desenvolvimento. Portanto, quando uma empresa possui talentos desenvolvidos, as ideias e projetos são facilmente executados
e/ou transformados em produtos e serviços disponibilizados em curto prazo para seus clientes, adquirindo lucratividade, melhoria no clima organizacional, aumento
na produtividade e redução de custos. Neste sentido observa-se que, para que a organização obtenha bons resultados, o investimento em capital humano é
fundamental nas empresas, se tornando estratagema essencial de sucesso organizacional.

CONCLUSOES

Em virtude dos fatos mencionados foi possível concluir a importância do papel do treinamento e desenvolvimento nas organizações, de forma à valorizar o capital
humano, a organização alavancar seus processos e seus objetivos de forma assertiva e lucrativa. Além disso, é fundamental para evitar conflitos internos,
retrabalhos, estresse e um péssimo clima organizacional, permitindo o envolvimento das equipes, uma boa comunicação, aumento da produtividade e participação
de todos com entusiasmo.

REFERENCIAS CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7(#38)#8304; ed, São Paulo Atlas, 2002. GRIFFIN, R. W. Introdução à administração. São Paulo: Ática, 2007.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO COMO MÉTODO DE IMPULSIONAR O SUCESSO ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

Ao longo do tempo a gestão das pessoas nas organizações vem sofrendo muitos processos de mudança, vivencia-se a 4ª Revolução Industrial, a era da robótica, da
informação, onde o conhecimento é o recurso mais valioso dentro de uma empresa. O treinamento e desenvolvimento é um conjunto de práticas que as empresas
passaram a adotar, para capacitar seus colaboradores, a curto e longo prazo, de forma à se diferenciar frente a concorrência, uma vez que, estando focados em
qualificar a equipe para que executem suas atividades com excelência, há um aumento substancial da produtividade e um considerável aclive nos resultados
organizacionais. Portanto há a necessidade de profissionais competentes, bem treinados e desenvolvidos que crescerão pessoalmente e profissionalmente.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo tem como finalidade compreender a importância relacionada à programas de treinamento e desenvolvimento, verificando ainda se as
empresas que adotam esse processo na prática se beneficiam do desenvolvimento do colaborador, seja ele à curto ou à longo prazo.

METODOLOGIA Adotou-se como, como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas, artigos e livros que abordam a temática.

RESULTADOS

Em um cenário econômico e social altamente volátil, vem crescendo a importância do treinamento e desenvolvimento nas organizações, para que as empresas
mantenham-se competitivas no mercado, é de suma importância investir no capital humano, através de treinamentos constantes, buscando desenvolver suas
habilidades, conhecimentos e atitudes (CHA). "De acordo Chiavenato (2002) o treinamento é um processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira
sistemática e organizada." Embora sejam complementares, treinamento e desenvolvimento tem funções diferentes dentro da empresa. O treinamento está
relacionado a capacitação para o atual cargo. "Desenvolvimento, prepara o colaborador para desempenhar melhor suas atividades em cargos atuais e futuros.
(GRIFFIN 2007)". Desta forma, é possível constatar que com visão estratégica e métodos bem planejados, a organização alavanca bons resultados quando há
investimentos em treinamento e desenvolvimento. Portanto, quando uma empresa possui talentos desenvolvidos, as ideias e projetos são facilmente executados
e/ou transformados em produtos e serviços disponibilizados em curto prazo para seus clientes, adquirindo lucratividade, melhoria no clima organizacional, aumento
na produtividade e redução de custos. Neste sentido observa-se que, para que a organização obtenha bons resultados, o investimento em capital humano é
fundamental nas empresas, se tornando estratagema essencial de sucesso organizacional.

CONCLUSOES

Em virtude dos fatos mencionados foi possível concluir a importância do papel do treinamento e desenvolvimento nas organizações, de forma à valorizar o capital
humano, a organização alavancar seus processos e seus objetivos de forma assertiva e lucrativa. Além disso, é fundamental para evitar conflitos internos,
retrabalhos, estresse e um péssimo clima organizacional, permitindo o envolvimento das equipes, uma boa comunicação, aumento da produtividade e participação
de todos com entusiasmo.

REFERENCIAS CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7(#38)#8304; ed, São Paulo Atlas, 2002. GRIFFIN, R. W. Introdução à administração. São Paulo: Ática, 2007.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO COMO MÉTODO DE IMPULSIONAR O SUCESSO ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

Ao longo do tempo a gestão das pessoas nas organizações vem sofrendo muitos processos de mudança, vivencia-se a 4ª Revolução Industrial, a era da robótica, da
informação, onde o conhecimento é o recurso mais valioso dentro de uma empresa. O treinamento e desenvolvimento é um conjunto de práticas que as empresas
passaram a adotar, para capacitar seus colaboradores, a curto e longo prazo, de forma à se diferenciar frente a concorrência, uma vez que, estando focados em
qualificar a equipe para que executem suas atividades com excelência, há um aumento substancial da produtividade e um considerável aclive nos resultados
organizacionais. Portanto há a necessidade de profissionais competentes, bem treinados e desenvolvidos que crescerão pessoalmente e profissionalmente.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo tem como finalidade compreender a importância relacionada à programas de treinamento e desenvolvimento, verificando ainda se as
empresas que adotam esse processo na prática se beneficiam do desenvolvimento do colaborador, seja ele à curto ou à longo prazo.

METODOLOGIA Adotou-se como, como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas, artigos e livros que abordam a temática.

RESULTADOS

Em um cenário econômico e social altamente volátil, vem crescendo a importância do treinamento e desenvolvimento nas organizações, para que as empresas
mantenham-se competitivas no mercado, é de suma importância investir no capital humano, através de treinamentos constantes, buscando desenvolver suas
habilidades, conhecimentos e atitudes (CHA). "De acordo Chiavenato (2002) o treinamento é um processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira
sistemática e organizada." Embora sejam complementares, treinamento e desenvolvimento tem funções diferentes dentro da empresa. O treinamento está
relacionado a capacitação para o atual cargo. "Desenvolvimento, prepara o colaborador para desempenhar melhor suas atividades em cargos atuais e futuros.
(GRIFFIN 2007)". Desta forma, é possível constatar que com visão estratégica e métodos bem planejados, a organização alavanca bons resultados quando há
investimentos em treinamento e desenvolvimento. Portanto, quando uma empresa possui talentos desenvolvidos, as ideias e projetos são facilmente executados
e/ou transformados em produtos e serviços disponibilizados em curto prazo para seus clientes, adquirindo lucratividade, melhoria no clima organizacional, aumento
na produtividade e redução de custos. Neste sentido observa-se que, para que a organização obtenha bons resultados, o investimento em capital humano é
fundamental nas empresas, se tornando estratagema essencial de sucesso organizacional.

CONCLUSOES

Em virtude dos fatos mencionados foi possível concluir a importância do papel do treinamento e desenvolvimento nas organizações, de forma à valorizar o capital
humano, a organização alavancar seus processos e seus objetivos de forma assertiva e lucrativa. Além disso, é fundamental para evitar conflitos internos,
retrabalhos, estresse e um péssimo clima organizacional, permitindo o envolvimento das equipes, uma boa comunicação, aumento da produtividade e participação
de todos com entusiasmo.

REFERENCIAS CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7(#38)#8304; ed, São Paulo Atlas, 2002. GRIFFIN, R. W. Introdução à administração. São Paulo: Ática, 2007.
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4393970 - GUSTAVO GOMES BEZERRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO COMO MÉTODO DE IMPULSIONAR O SUCESSO ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

Ao longo do tempo a gestão das pessoas nas organizações vem sofrendo muitos processos de mudança, vivencia-se a 4ª Revolução Industrial, a era da robótica, da
informação, onde o conhecimento é o recurso mais valioso dentro de uma empresa. O treinamento e desenvolvimento é um conjunto de práticas que as empresas
passaram a adotar, para capacitar seus colaboradores, a curto e longo prazo, de forma à se diferenciar frente a concorrência, uma vez que, estando focados em
qualificar a equipe para que executem suas atividades com excelência, há um aumento substancial da produtividade e um considerável aclive nos resultados
organizacionais. Portanto há a necessidade de profissionais competentes, bem treinados e desenvolvidos que crescerão pessoalmente e profissionalmente.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo tem como finalidade compreender a importância relacionada à programas de treinamento e desenvolvimento, verificando ainda se as
empresas que adotam esse processo na prática se beneficiam do desenvolvimento do colaborador, seja ele à curto ou à longo prazo.

METODOLOGIA Adotou-se como, como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas, artigos e livros que abordam a temática.

RESULTADOS

Em um cenário econômico e social altamente volátil, vem crescendo a importância do treinamento e desenvolvimento nas organizações, para que as empresas
mantenham-se competitivas no mercado, é de suma importância investir no capital humano, através de treinamentos constantes, buscando desenvolver suas
habilidades, conhecimentos e atitudes (CHA). "De acordo Chiavenato (2002) o treinamento é um processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira
sistemática e organizada." Embora sejam complementares, treinamento e desenvolvimento tem funções diferentes dentro da empresa. O treinamento está
relacionado a capacitação para o atual cargo. "Desenvolvimento, prepara o colaborador para desempenhar melhor suas atividades em cargos atuais e futuros.
(GRIFFIN 2007)". Desta forma, é possível constatar que com visão estratégica e métodos bem planejados, a organização alavanca bons resultados quando há
investimentos em treinamento e desenvolvimento. Portanto, quando uma empresa possui talentos desenvolvidos, as ideias e projetos são facilmente executados
e/ou transformados em produtos e serviços disponibilizados em curto prazo para seus clientes, adquirindo lucratividade, melhoria no clima organizacional, aumento
na produtividade e redução de custos. Neste sentido observa-se que, para que a organização obtenha bons resultados, o investimento em capital humano é
fundamental nas empresas, se tornando estratagema essencial de sucesso organizacional.

CONCLUSOES

Em virtude dos fatos mencionados foi possível concluir a importância do papel do treinamento e desenvolvimento nas organizações, de forma à valorizar o capital
humano, a organização alavancar seus processos e seus objetivos de forma assertiva e lucrativa. Além disso, é fundamental para evitar conflitos internos,
retrabalhos, estresse e um péssimo clima organizacional, permitindo o envolvimento das equipes, uma boa comunicação, aumento da produtividade e participação
de todos com entusiasmo.

REFERENCIAS CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7(#38)#8304; ed, São Paulo Atlas, 2002. GRIFFIN, R. W. Introdução à administração. São Paulo: Ática, 2007.

Página 122



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12141 Ciências Humanas 7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3207161 - LUCCIANO FRANCO DE LIRA SIQUEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO Loucura Feminina? Intervenções psiquiátricas no campo judicial em dois casos de anulação matrimonial (1920-1930)

INTRODUCAO

Publicado originalmente em 1940 pela Companhia Editora Nacional, Psiquiatria Clínica e Forense, compêndio médico de autoria de Antônio Carlos Pacheco e Silva,
se tornou obra de prestígio no cenário psiquiátrico paulistano. Seu conteúdo desvela a psiquiatria do início do século XX sob princípios da eugenia e organicismo,
considerados fundamentais no combate à degeneração, ou seja, como profilaxia dos impulsos antissociais, controle de indivíduos desviantes considerados loucos.
Nesse âmbito, emergem os dois casos de anulação matrimonial sob alegação de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, questão que norteia a presente
comunicação.

OBJETIVOS Analisar o discurso psiquiátrico no campo judicial, em específico, nos casos de anulação matrimonial.

METODOLOGIA
Estudo de dois casos do compendio médico, de número 47 e 48, propostos como exemplos do capítulo Casamento dos Psicopatas, a partir do conceito de
dispositivo de poder proposto por Michel Foucault.

RESULTADOS

Dona N. L. M e Dona A. F. B são as figuras centrais dos casos de anulação matrimonial. A natureza da ação judicial e os gastos com advogados posicionam os
envolvidos como membros das elites. No primeiro caso, a anulação é recomendada e no segundo, negada, contudo, o discurso médico as identifica como mulheres
opostas ao ideal da passividade feminina, elemento crucial para o caso de anulação matrimonial. No período compreendido pelos casos, o divórcio não era previsto
na lei, o vínculo matrimonial permanece perpétuo, mesmo quando desquitados, porém, tais sintomas foram o suficiente para a mobilização do aparato médico-legal
tendo em vista o rompimento das núpcias se valendo da imagem docilizada da mulher-esposa-mãe.

CONCLUSOES
Caladas dentro da lógica psiquiátrica de Antônio Carlos Pacheco e Silva, o destino dessas mulheres, alvos de ações judiciárias, recai sobre o julgamento que delas
fazem as figuras masculinas: maridos, médicos, juízes. Um aparato que se caracteriza pela hegemonia do patriarcado e pela reprodução da lógica normatizadora das
elites, logo, voltadas a reafirmação da patologização em todo ato não normatizado, que se torna prova/sintoma de insanidade mental.

REFERENCIAS
FERLA, Luís Antônio Coelho. Frios, sujos e malvados sob medida: do crime ao trabalho, a utopia médica do biodeterminismo em São Paulo (1920-1945). São Paulo:
Alemeda, 2009. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1998. VERA, Mercedes Cristina Rodrigues. A culpa na separação e no divórcio.
Orientador: Maria Helena Diniz. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

DRA. FLÁVIA ARIANI GERIONI RIBEIRO

TITULO ENTUBAÇÃO DE VIA LACRIMAL COMO TRATAMENTO PARA DACRIOSITE CRONICA POR TRAUMATISMO FACIAL

INTRODUCAO
Diversos processos patológicos podem alterar a drenagem das lágrimas desde o fórnice conjuntival até o saco lacrimal, entre eles encontram-se: malformações
congênitas, obstrução do canalículo comum secundária a dacriocistite crônica, traumatismos e tumores nasais. A dacriocistite crônica resulta da estase lacrimal
devido à uma obstrução do ducto lacrimonasal.

OBJETIVOS
Este relato tem como objetivo descrever um caso de dacriocistite crônica secundária à trauma facial, que pela complexidade do caso decorrente de um trauma,
envolvendo distorção da anatomia, áreas cicatriciais, fibrose e manipulação cirúrgica prévia do assoalho da órbita, foi optado por uma abordagem menos invasiva
com sondagem e intubação bicanalicular com fio de silicone Silastic®(#38)#65039;, que ocorreu com sucesso.

METODOLOGIA Relato de caso

RESULTADOS

Paciente do sexo feminino, 55 anos, acompanha no ambulatório de vias lacrimais da Santa Casa de São Paulo. Tem história pregressa de trauma com fogos de
artifício em face em 2017, sendo submetida em outro serviço a diversas cirurgias para correção de fraturas do assoalho da órbita ocular direita e de catarata
traumática direita, evoluindo com afacia e aniridia. Apresentava queixa de lacrimejamento em olho direito e abaulamento em canto medial ipsilateral há 4 meses,
associado à saída de secreção sero-amarelada à expressão do saco lacrimal. Sondagem da via lacrimal direita apresentando hard stop e irrigação positiva, porém
com refluxo por canalículo inferior quando irrigação pelo superior, evidenciando obstrução baixa parcial de vias lacrimais em olho direito. A paciente foi submetida à
sondagem e intubação bicanalicular com fio de silicone Silastic®(#38)#65039;. Esta evoluiu de forma satisfatória, com resolução dos sintomas de dacriocistite,
sendo retirado o fio de silicone após 6 meses da cirurgia mantendo boa evolução.

CONCLUSOES

As lesões traumáticas do saco lacrimal e do ducto lacrimonasal podem ocorrer por laceração direta e, mais frequentemente, como consequência de fraturas dos
ossos relacionados a estas estruturas. Quando identificado o comprometimento após o traumatismo, a abordagem deve ser realizada buscando a redução da fratura
caso seja possível, e a tentativa de sondagem de toda a via lacrimal utilizando sonda de Crawford. Esse procedimento consiste na colocação de um tubo de silicone
dentro da via lacrimal, para manter a patência, prevenindo o fechamento e a cicatrização da via lacrimal. Quando o tratamento não é bem-sucedido, a indicação é a
realização da dacriocistorrinostomia para resolução do quadro.

REFERENCIAS

1. Limongi, Roberto Murillo. Manual de plástica ocular / Roberto Murillo Limongi. – Goiânia : Gráfica 2. VIEIRA, Gisele Scholte de Souza; XAVIER, Maria Emília.
Resultados e complicações da entubação bicanalicular em dacriocistorrinostomia externa. Arq. Bras. Oftalmol., São Paulo , v. 71, n. 4, p. 529-533, Aug. 2008. 3. HIRT,
Bruno et al . Comparação de eficácia entre as sondas monocanalicular e bicanalicular no tratamento da obstrução congênita das vias lacrimais. Rev. bras.oftalmol.,
Rio de Janeiro , v. 79, n. 1, p. 33-37, Jan. 2020 . 4. Eustis HS, Nguyen AH. The Treatment of Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction in Children: A Retrospective
Review. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2018;55(1):65-7. 5. Reggi, JRA, Dantas, MCN and Dantas PEC. Compêndio de Oftalmologia Geral. São Paulo: Atheneu;2016
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DRA. FLÁVIA ARIANI GERIONI RIBEIRO

TITULO ENTUBAÇÃO DE VIA LACRIMAL COMO TRATAMENTO PARA DACRIOSITE CRONICA POR TRAUMATISMO FACIAL

INTRODUCAO
Diversos processos patológicos podem alterar a drenagem das lágrimas desde o fórnice conjuntival até o saco lacrimal, entre eles encontram-se: malformações
congênitas, obstrução do canalículo comum secundária a dacriocistite crônica, traumatismos e tumores nasais. A dacriocistite crônica resulta da estase lacrimal
devido à uma obstrução do ducto lacrimonasal.

OBJETIVOS
Este relato tem como objetivo descrever um caso de dacriocistite crônica secundária à trauma facial, que pela complexidade do caso decorrente de um trauma,
envolvendo distorção da anatomia, áreas cicatriciais, fibrose e manipulação cirúrgica prévia do assoalho da órbita, foi optado por uma abordagem menos invasiva
com sondagem e intubação bicanalicular com fio de silicone Silastic®(#38)#65039;, que ocorreu com sucesso.

METODOLOGIA Relato de caso

RESULTADOS

Paciente do sexo feminino, 55 anos, acompanha no ambulatório de vias lacrimais da Santa Casa de São Paulo. Tem história pregressa de trauma com fogos de
artifício em face em 2017, sendo submetida em outro serviço a diversas cirurgias para correção de fraturas do assoalho da órbita ocular direita e de catarata
traumática direita, evoluindo com afacia e aniridia. Apresentava queixa de lacrimejamento em olho direito e abaulamento em canto medial ipsilateral há 4 meses,
associado à saída de secreção sero-amarelada à expressão do saco lacrimal. Sondagem da via lacrimal direita apresentando hard stop e irrigação positiva, porém
com refluxo por canalículo inferior quando irrigação pelo superior, evidenciando obstrução baixa parcial de vias lacrimais em olho direito. A paciente foi submetida à
sondagem e intubação bicanalicular com fio de silicone Silastic®(#38)#65039;. Esta evoluiu de forma satisfatória, com resolução dos sintomas de dacriocistite,
sendo retirado o fio de silicone após 6 meses da cirurgia mantendo boa evolução.

CONCLUSOES

As lesões traumáticas do saco lacrimal e do ducto lacrimonasal podem ocorrer por laceração direta e, mais frequentemente, como consequência de fraturas dos
ossos relacionados a estas estruturas. Quando identificado o comprometimento após o traumatismo, a abordagem deve ser realizada buscando a redução da fratura
caso seja possível, e a tentativa de sondagem de toda a via lacrimal utilizando sonda de Crawford. Esse procedimento consiste na colocação de um tubo de silicone
dentro da via lacrimal, para manter a patência, prevenindo o fechamento e a cicatrização da via lacrimal. Quando o tratamento não é bem-sucedido, a indicação é a
realização da dacriocistorrinostomia para resolução do quadro.

REFERENCIAS

1. Limongi, Roberto Murillo. Manual de plástica ocular / Roberto Murillo Limongi. – Goiânia : Gráfica 2. VIEIRA, Gisele Scholte de Souza; XAVIER, Maria Emília.
Resultados e complicações da entubação bicanalicular em dacriocistorrinostomia externa. Arq. Bras. Oftalmol., São Paulo , v. 71, n. 4, p. 529-533, Aug. 2008. 3. HIRT,
Bruno et al . Comparação de eficácia entre as sondas monocanalicular e bicanalicular no tratamento da obstrução congênita das vias lacrimais. Rev. bras.oftalmol.,
Rio de Janeiro , v. 79, n. 1, p. 33-37, Jan. 2020 . 4. Eustis HS, Nguyen AH. The Treatment of Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction in Children: A Retrospective
Review. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2018;55(1):65-7. 5. Reggi, JRA, Dantas, MCN and Dantas PEC. Compêndio de Oftalmologia Geral. São Paulo: Atheneu;2016
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DRA. BEATRICE SOARES BARTASEVICIUS

TITULO TRAUMA POR MORDEDURA DE CÃO EM CRIANÇA

INTRODUCAO

O traumatismo da via lacrimal pode ocorrer na via lacrimal alta ou na via lacrimal baixa, representando quadros completamente diferentes. A via lacrimal alta é
representada pelos pontos lacrimais e pelos canalículos. Já a baixa, pelo saco lacrimal e pelo ducto lacrimonasal. Os quadros de trauma em via lacrimal alta são
muito mais frequentes dos que os de via baixa, pois esta é anatomicamente protegida por diferentes tipos de tecidos, osso e músculos, enquanto que a via alta é
mais exposta ao meio externo. Os casos de lacerações canaliculares requerem reparo cirúrgico precoce, cerca de 12 a 48h depois da lesão, pois após este período
inicia-se a deposição fisiológica de fibrina e de tecidos de granulação, que dificulta a identificação dos cotos. Em contra partida, nos casos de lesão do saco lacrimal
ou do ducto lacrimonasal, a reparação pode ser tardiamente, por apresentarem maiores chances de cura espontânea.

OBJETIVOS
O objetivo deste relato seria demonstrar os tipos de lesões possíveis da via lacrimal, sobretudo após trauma, e como é comum ocorrer em crianças através de
mordida de animais. Mostrando a partir de um relato as condutas possíveis e o prognóstico desse tipo de lesão.

METODOLOGIA Relato de caso

RESULTADOS

Paciente IS, sexo masculino, 1 ano e 6 meses, chega ao pronto-socorro infantil, acompanhado de genitora, referindo trauma em pálpebra esquerda após mordida de
cachorro há 1 dia. Mãe refere que desconhece vacinação do cachorro. Ao exame físico de entrada, paciente apresentava lesão em pálpebra esquerda inferior em
porção medial de 0,5cm de extensão, atingindo em profundidade ate região do tarso. Sem demais alterações. No serviço, foi realizada sutura da região com nylon 6-
0, administração de 2 doses de vacina antirrábica, sendo orientado observação do animal por 10 dias. Além de atualização da vacina antitetânica e inicio de
antibioticoterapia com amoxicilina com clavulanato. Foi indicado o uso de colírio Lacifilm® e pomada Regencel®. Exame oftalmológico apresentava, em ambos os
olhos, motilidade ocular preservada, reflexo vermelho, reflexo fotomotor presentes (++). A biomicroscopia, em olho direito e esquerdo, apresentou conjuntiva calma
e clara, córnea transparente e câmara anterior formada sem reação. Recebeu diagnóstico de laceração de pálpebra em olho esquerdo com confecção de sutura por
planos. A conduta foi de conscientização da genitora sobre o quadro apresentado, o prognóstico visual de seu filho e foi esclarecido possível avaliação futura devido
risco de lesão de canalículos.

CONCLUSOES

As lacerações canaliculares devem ser identificadas para realizar o diagnóstico. Após isso, é necessário fazer a reparação dos canalículos com a introdução de
moduladores. É importante ressaltar que a principal causa de trauma de via lacrimal em criança é mordida de animais e em adultos é acidente automobilístico.
Quando a laceração é contaminada é essencial realizar a limpeza de imediato, e quando apesenta mordedura de animais, o uso de antibióticos de amplo espectro e
de profilaxia contra raiva.

REFERENCIAS
1. Kanski, J. and Bowling, B. Kanski's Clinical ophthalmology. Edinburgh: Elsevier; 2016 2. Reggi, JRA, Dantas, MCN. and Dantas PEC. Compêndio de oftalmologia
geral. São Paulo: Atheneu; 2016.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A importância de oportunizar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

INTRODUCAO

O tema do presente artigo versa sobre a integração de pessoas portadoras de deficiências que ainda encontra muitos obstáculos para se inserir no mercado de
trabalho. Apesar dos direitos garantidos por lei, é preciso acreditar que a integração efetiva dessas pessoas depende tanto da formação profissional quanto das
condições estruturais, organizacionais, funcionais e sociais que permeiam o ambiente em que o indivíduo vai se inserir, de modo que não se baseie apenas em uma
obrigação legal.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a importância de oportunizar a inclusão de PCD's, para que não seja apenas uma obrigação legal a ser cumprida, mas que seja vista como um
benefício para a empresa e a sociedade, de forma que envolva todas as pessoas de forma igualitária, ampliando a diversidade no ambiente corporativo.

METODOLOGIA Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas acerca do tema diversidade e inclusão.

RESULTADOS

Observa-se que em um mundo cada vez mais corrido, as empresas que atuam de forma mais humana e empática encontra diferenciais competitivos importantes.
Quando uma empresa oferece um ambiente de trabalho que permite que uma pessoa com deficiência desempenhe suas funções por completo, todo o seu esforço e
rendimento podem impactar positivamente os resultados. Segundo Lara et al.(2016) ‘‘[...] as políticas de inserção de pessoas com deficiência não devem
simplesmente visar o cumprimento e adequação do que está previsto em lei, mas identificar nas pessoas deficientes, as competências que poderão colocar a favor
da empresa.’’ Além de promover a igualdade, proporcionando oportunidades às pessoas com deficiência, num mesmo ambiente profissional onde possam melhorar
e adquirir novas competências, a inclusão também traz uma série de reflexões aos colaboradores sem deficiência (BONA, 2019). Dessa forma, a convivência entre
diferentes pessoas torna o ambiente de trabalho mais produtivo e humano, pois permite a troca de experiências e promove o crescimento profissional e pessoal.

CONCLUSOES

No presente artigo constatou-se que para promover a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é necessário uma atuação profissional adequada
às suas necessidades. A integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ser analisada do ponto de vista das suas qualificações e não das
restrições ao trabalho. Pessoas com deficiência se tornarão profissionais altamente qualificados se forem totalmente preparados e orientados de acordo com suas
habilidades e competências.

REFERENCIAS
BONA, André. Inclusão de PCDs: a empresa e o mercado de trabalho. 2019. Disponível em: https://andrebona.com.br/inclusao-de-pcds-a-empresa-e-o-mercado-de-
trabalho/. Acesso em: 07 maio 2021. LARA, Luiz Fernando et al. Diversidade e inclusão: um estudo das práticas de gestão de recursos humanos para Pessoas com
Deficiências (PcDs). Revista ESPACIOS| Vol. 37 (Nº 03) Ano 2016.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A importância de oportunizar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

INTRODUCAO

O tema do presente artigo versa sobre a integração de pessoas portadoras de deficiências que ainda encontra muitos obstáculos para se inserir no mercado de
trabalho. Apesar dos direitos garantidos por lei, é preciso acreditar que a integração efetiva dessas pessoas depende tanto da formação profissional quanto das
condições estruturais, organizacionais, funcionais e sociais que permeiam o ambiente em que o indivíduo vai se inserir, de modo que não se baseie apenas em uma
obrigação legal.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a importância de oportunizar a inclusão de PCD's, para que não seja apenas uma obrigação legal a ser cumprida, mas que seja vista como um
benefício para a empresa e a sociedade, de forma que envolva todas as pessoas de forma igualitária, ampliando a diversidade no ambiente corporativo.

METODOLOGIA Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas acerca do tema diversidade e inclusão.

RESULTADOS

Observa-se que em um mundo cada vez mais corrido, as empresas que atuam de forma mais humana e empática encontra diferenciais competitivos importantes.
Quando uma empresa oferece um ambiente de trabalho que permite que uma pessoa com deficiência desempenhe suas funções por completo, todo o seu esforço e
rendimento podem impactar positivamente os resultados. Segundo Lara et al.(2016) ‘‘[...] as políticas de inserção de pessoas com deficiência não devem
simplesmente visar o cumprimento e adequação do que está previsto em lei, mas identificar nas pessoas deficientes, as competências que poderão colocar a favor
da empresa.’’ Além de promover a igualdade, proporcionando oportunidades às pessoas com deficiência, num mesmo ambiente profissional onde possam melhorar
e adquirir novas competências, a inclusão também traz uma série de reflexões aos colaboradores sem deficiência (BONA, 2019). Dessa forma, a convivência entre
diferentes pessoas torna o ambiente de trabalho mais produtivo e humano, pois permite a troca de experiências e promove o crescimento profissional e pessoal.

CONCLUSOES

No presente artigo constatou-se que para promover a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é necessário uma atuação profissional adequada
às suas necessidades. A integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ser analisada do ponto de vista das suas qualificações e não das
restrições ao trabalho. Pessoas com deficiência se tornarão profissionais altamente qualificados se forem totalmente preparados e orientados de acordo com suas
habilidades e competências.

REFERENCIAS
BONA, André. Inclusão de PCDs: a empresa e o mercado de trabalho. 2019. Disponível em: https://andrebona.com.br/inclusao-de-pcds-a-empresa-e-o-mercado-de-
trabalho/. Acesso em: 07 maio 2021. LARA, Luiz Fernando et al. Diversidade e inclusão: um estudo das práticas de gestão de recursos humanos para Pessoas com
Deficiências (PcDs). Revista ESPACIOS| Vol. 37 (Nº 03) Ano 2016.
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TITULO A importância de oportunizar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

INTRODUCAO

O tema do presente artigo versa sobre a integração de pessoas portadoras de deficiências que ainda encontra muitos obstáculos para se inserir no mercado de
trabalho. Apesar dos direitos garantidos por lei, é preciso acreditar que a integração efetiva dessas pessoas depende tanto da formação profissional quanto das
condições estruturais, organizacionais, funcionais e sociais que permeiam o ambiente em que o indivíduo vai se inserir, de modo que não se baseie apenas em uma
obrigação legal.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a importância de oportunizar a inclusão de PCD's, para que não seja apenas uma obrigação legal a ser cumprida, mas que seja vista como um
benefício para a empresa e a sociedade, de forma que envolva todas as pessoas de forma igualitária, ampliando a diversidade no ambiente corporativo.

METODOLOGIA Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas acerca do tema diversidade e inclusão.

RESULTADOS

Observa-se que em um mundo cada vez mais corrido, as empresas que atuam de forma mais humana e empática encontra diferenciais competitivos importantes.
Quando uma empresa oferece um ambiente de trabalho que permite que uma pessoa com deficiência desempenhe suas funções por completo, todo o seu esforço e
rendimento podem impactar positivamente os resultados. Segundo Lara et al.(2016) ‘‘[...] as políticas de inserção de pessoas com deficiência não devem
simplesmente visar o cumprimento e adequação do que está previsto em lei, mas identificar nas pessoas deficientes, as competências que poderão colocar a favor
da empresa.’’ Além de promover a igualdade, proporcionando oportunidades às pessoas com deficiência, num mesmo ambiente profissional onde possam melhorar
e adquirir novas competências, a inclusão também traz uma série de reflexões aos colaboradores sem deficiência (BONA, 2019). Dessa forma, a convivência entre
diferentes pessoas torna o ambiente de trabalho mais produtivo e humano, pois permite a troca de experiências e promove o crescimento profissional e pessoal.

CONCLUSOES

No presente artigo constatou-se que para promover a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é necessário uma atuação profissional adequada
às suas necessidades. A integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ser analisada do ponto de vista das suas qualificações e não das
restrições ao trabalho. Pessoas com deficiência se tornarão profissionais altamente qualificados se forem totalmente preparados e orientados de acordo com suas
habilidades e competências.

REFERENCIAS
BONA, André. Inclusão de PCDs: a empresa e o mercado de trabalho. 2019. Disponível em: https://andrebona.com.br/inclusao-de-pcds-a-empresa-e-o-mercado-de-
trabalho/. Acesso em: 07 maio 2021. LARA, Luiz Fernando et al. Diversidade e inclusão: um estudo das práticas de gestão de recursos humanos para Pessoas com
Deficiências (PcDs). Revista ESPACIOS| Vol. 37 (Nº 03) Ano 2016.
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TITULO A importância de oportunizar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

INTRODUCAO

O tema do presente artigo versa sobre a integração de pessoas portadoras de deficiências que ainda encontra muitos obstáculos para se inserir no mercado de
trabalho. Apesar dos direitos garantidos por lei, é preciso acreditar que a integração efetiva dessas pessoas depende tanto da formação profissional quanto das
condições estruturais, organizacionais, funcionais e sociais que permeiam o ambiente em que o indivíduo vai se inserir, de modo que não se baseie apenas em uma
obrigação legal.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a importância de oportunizar a inclusão de PCD's, para que não seja apenas uma obrigação legal a ser cumprida, mas que seja vista como um
benefício para a empresa e a sociedade, de forma que envolva todas as pessoas de forma igualitária, ampliando a diversidade no ambiente corporativo.

METODOLOGIA Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas acerca do tema diversidade e inclusão.

RESULTADOS

Observa-se que em um mundo cada vez mais corrido, as empresas que atuam de forma mais humana e empática encontra diferenciais competitivos importantes.
Quando uma empresa oferece um ambiente de trabalho que permite que uma pessoa com deficiência desempenhe suas funções por completo, todo o seu esforço e
rendimento podem impactar positivamente os resultados. Segundo Lara et al.(2016) ‘‘[...] as políticas de inserção de pessoas com deficiência não devem
simplesmente visar o cumprimento e adequação do que está previsto em lei, mas identificar nas pessoas deficientes, as competências que poderão colocar a favor
da empresa.’’ Além de promover a igualdade, proporcionando oportunidades às pessoas com deficiência, num mesmo ambiente profissional onde possam melhorar
e adquirir novas competências, a inclusão também traz uma série de reflexões aos colaboradores sem deficiência (BONA, 2019). Dessa forma, a convivência entre
diferentes pessoas torna o ambiente de trabalho mais produtivo e humano, pois permite a troca de experiências e promove o crescimento profissional e pessoal.

CONCLUSOES

No presente artigo constatou-se que para promover a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é necessário uma atuação profissional adequada
às suas necessidades. A integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ser analisada do ponto de vista das suas qualificações e não das
restrições ao trabalho. Pessoas com deficiência se tornarão profissionais altamente qualificados se forem totalmente preparados e orientados de acordo com suas
habilidades e competências.

REFERENCIAS
BONA, André. Inclusão de PCDs: a empresa e o mercado de trabalho. 2019. Disponível em: https://andrebona.com.br/inclusao-de-pcds-a-empresa-e-o-mercado-de-
trabalho/. Acesso em: 07 maio 2021. LARA, Luiz Fernando et al. Diversidade e inclusão: um estudo das práticas de gestão de recursos humanos para Pessoas com
Deficiências (PcDs). Revista ESPACIOS| Vol. 37 (Nº 03) Ano 2016.
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TITULO Ascendência da ergonomia nas organizações

INTRODUCAO

A ergonomia é um tema que vem se destacando dentro das organizações e a preocupação sobre o assunto vem tomando forma em lives, reuniões e em várias outras
formas de comunicação, o alerta vem constantemente mostrando aos colaboradores sobre os riscos e cautelas de forma à evitar danos à saúde e ao bem-estar
físico e mental. Alguns pontos mais falados sobre ergonomia são: Mobiliário e Equipamentos, Psicossociais e cognitivos e Biomecânicos. Tais pontos se tornam
prioridade pois, na ausência de investimento, pode resultar no desenvolvimento de doenças. Visando diminuir estes riscos, é importante que o colaborador
desenvolva competências básicas relacionadas à disciplina comportamental, gestão do tempo e planejamento estratégico.

OBJETIVOS
Este artigo tem como finalidade trazer para o conhecimento geral, a importância das práticas ergonômicas no ambiente de trabalho, práticas estas que, realizadas
tanto no trabalho presencial como no home office, proporcionam qualidade de vida e bem-estar, trazendo muitos benefícios para a empresa e colaboradores.

METODOLOGIA Pesquisas bibliográficas em artigos e livros, tornando possível explanar a importância da ergonomia nas organizações.

RESULTADOS

O objetivo da ergonomia é estabelecer técnicas de adaptação, parâmetros que permitam adaptar características na área de trabalho, visando possibilitar melhores
resultados aos colaboradores, trazendo conforto, segurança, e gerando clima organizacional positivo. Inclusive “a postura correta durante o trabalho é um dos
objetivos da ergonomia, evitando a sobrecarga da função de algum membro do corpo, acarretando danos futuros, como o posicionamento do tronco e dos pés, mas
pensar em ergonomia vai além da promoção de um ambiente adequado para o corpo. É preciso que este ambiente seja agradável, confortável e, se possível, com um
design diferenciado, pois todos esses fatores influenciam diretamente na produtividade.” (DINO, 2021). Ao contrário disso, como cita Chiavenato “A tensão retida
pela não satisfação da necessidade pode provocar formas de reação, como ansiedade, aflição, estados de intenso nervosismo, insônia, distúrbios circulatórios,
digestivos, etc.” (2004, p.120). Com isso, é mais que evidente a importância dos cuidados ergonômicos dentro de uma organização, pis além de preservar a saúde e
bem-estar dos colaboradores, permite que esse possa traduzir suas ações em resultados profícuos em prol dos anseios organizacionais, troneando-se uma
verdadeira relação de ganha-ganha, onde a empresa e colaborador tendem à usufruir dos resultados assertivos.

CONCLUSOES

De acordo com os argumentos apresentados, faz-se necessário que empresas façam o aprofundamento na implantação de processos de ergonomia. Os grandes
desafios para a ergonomia no cenário atual, são as condições de isolamento social vivenciadas – devido ao home office – que demandam ações e atividades
práticas, criativas e eficazes, e, sob esse aspecto, é possível enxergar que esse é o momento também de reinvenções visando evitar problemas como colaboradores
sobrecarregados, com problemas de saúde físicos ou psicológicos.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Elsevier, 2004. DINO – Agência de Notícias Corporativas do Brasil. Técnicas de
ergonomia garantem maior produtividade nas empresas. Disponível em:https://www.terra.com.br/noticias/tecnicas-de-ergonomia-garantem-maior-produtividade-
nas-empresas,c1edc368c2865206c5bb9f64865cbec66dlh8kx1.html Acesso em 21/09/2021
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TITULO Ascendência da ergonomia nas organizações

INTRODUCAO

A ergonomia é um tema que vem se destacando dentro das organizações e a preocupação sobre o assunto vem tomando forma em lives, reuniões e em várias outras
formas de comunicação, o alerta vem constantemente mostrando aos colaboradores sobre os riscos e cautelas de forma à evitar danos à saúde e ao bem-estar
físico e mental. Alguns pontos mais falados sobre ergonomia são: Mobiliário e Equipamentos, Psicossociais e cognitivos e Biomecânicos. Tais pontos se tornam
prioridade pois, na ausência de investimento, pode resultar no desenvolvimento de doenças. Visando diminuir estes riscos, é importante que o colaborador
desenvolva competências básicas relacionadas à disciplina comportamental, gestão do tempo e planejamento estratégico.

OBJETIVOS
Este artigo tem como finalidade trazer para o conhecimento geral, a importância das práticas ergonômicas no ambiente de trabalho, práticas estas que, realizadas
tanto no trabalho presencial como no home office, proporcionam qualidade de vida e bem-estar, trazendo muitos benefícios para a empresa e colaboradores.

METODOLOGIA Pesquisas bibliográficas em artigos e livros, tornando possível explanar a importância da ergonomia nas organizações.

RESULTADOS

O objetivo da ergonomia é estabelecer técnicas de adaptação, parâmetros que permitam adaptar características na área de trabalho, visando possibilitar melhores
resultados aos colaboradores, trazendo conforto, segurança, e gerando clima organizacional positivo. Inclusive “a postura correta durante o trabalho é um dos
objetivos da ergonomia, evitando a sobrecarga da função de algum membro do corpo, acarretando danos futuros, como o posicionamento do tronco e dos pés, mas
pensar em ergonomia vai além da promoção de um ambiente adequado para o corpo. É preciso que este ambiente seja agradável, confortável e, se possível, com um
design diferenciado, pois todos esses fatores influenciam diretamente na produtividade.” (DINO, 2021). Ao contrário disso, como cita Chiavenato “A tensão retida
pela não satisfação da necessidade pode provocar formas de reação, como ansiedade, aflição, estados de intenso nervosismo, insônia, distúrbios circulatórios,
digestivos, etc.” (2004, p.120). Com isso, é mais que evidente a importância dos cuidados ergonômicos dentro de uma organização, pis além de preservar a saúde e
bem-estar dos colaboradores, permite que esse possa traduzir suas ações em resultados profícuos em prol dos anseios organizacionais, troneando-se uma
verdadeira relação de ganha-ganha, onde a empresa e colaborador tendem à usufruir dos resultados assertivos.

CONCLUSOES

De acordo com os argumentos apresentados, faz-se necessário que empresas façam o aprofundamento na implantação de processos de ergonomia. Os grandes
desafios para a ergonomia no cenário atual, são as condições de isolamento social vivenciadas – devido ao home office – que demandam ações e atividades
práticas, criativas e eficazes, e, sob esse aspecto, é possível enxergar que esse é o momento também de reinvenções visando evitar problemas como colaboradores
sobrecarregados, com problemas de saúde físicos ou psicológicos.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Elsevier, 2004. DINO – Agência de Notícias Corporativas do Brasil. Técnicas de
ergonomia garantem maior produtividade nas empresas. Disponível em:https://www.terra.com.br/noticias/tecnicas-de-ergonomia-garantem-maior-produtividade-
nas-empresas,c1edc368c2865206c5bb9f64865cbec66dlh8kx1.html Acesso em 21/09/2021
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: IMPORTANCIA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

INTRODUCAO
Com o objetivo de manter a qualidade do trabalho à ser exercido nas organizações, entende-se que o Treinamento (#38) Desenvolvimento (T(#38)D) é essencial para
alcançar o sucesso organizacional. Além de proporcionar uma visão ampla de como o processo de trabalho deve ser executado, o investimento em T(#38)D ajuda a
evitar acidentes ou possíveis danos à qualidade de vida do colaborador e também traz vantagem competitiva à organização.

OBJETIVOS
O presente artigo tem por objetivo apresentar a importância e o impacto positivo que programas de T(#38)D tem sobre uma Organização e sobre a Qualidade de vida
do colaborador.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas e artigos que esclarecem a importância do T(#38)D e da qualidade para as empresas e seus
colaboradores.

RESULTADOS

Considerando que o capital humano é fundamental para as organizações, entende-se que para a empresa se desenvolver e alcançar vantagem competitiva no
mercado, é necessário investir em treinamentos para todos os colaboradores. De acordo com Chiavenato (2010, p. 367), o processo de Treinamento dos
empregados é metódico e consiste na modificação dos conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes dos colaboradores, incentivando-os no
desempenho de um trabalho conceptivo que assegure os propósitos que a empresa almeja alcançar. Um colaborador bem treinado, sente-se motivado ao exercer
suas atividades, além disso, investir em treinamento contribui com a boa execução das tarefas sendo ela de forma correta e segura, proporcionando qualidade de
vida no trabalho, desenvolvimento profissional e comprometimento com a empresa. Segundo Goedert e Machado (2007), “O treinamento e o desenvolvimento de
trabalhadores são importantes para mantê-los em constante aperfeiçoamento e satisfeitos com o desenvolvimento de suas funções”. Sendo assim, o T(#38)D traz
ao trabalhador o aperfeiçoamento das atividades, desenvolvimento de seu capital intelectual, aumento da produtividade e satisfação profissional além da qualidade
de vida, uma vez que estará apto para trabalhar com segurança e atenção, tornando-se estes fatores, cruciais para um bom desempenho da organização.

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir que o investimento em T(#38)D focado na saúde e segurança dos colaboradores torna as Organizações mais
saudáveis, competitivas e produtivas, pois além de melhorar a qualidade de vida dos empregados, contribui com o crescimento pessoal e profissional de cada um
deles, trazendo também motivação e satisfação no trabalho.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. GOEDERT, F.; MACHADO, M. M. Qualidade de vida no trabalho na empresa plasvale
ind. de plástico do vale ltda. Blumenau: UNIBES, 2007.
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: IMPORTANCIA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

INTRODUCAO
Com o objetivo de manter a qualidade do trabalho à ser exercido nas organizações, entende-se que o Treinamento (#38) Desenvolvimento (T(#38)D) é essencial para
alcançar o sucesso organizacional. Além de proporcionar uma visão ampla de como o processo de trabalho deve ser executado, o investimento em T(#38)D ajuda a
evitar acidentes ou possíveis danos à qualidade de vida do colaborador e também traz vantagem competitiva à organização.

OBJETIVOS
O presente artigo tem por objetivo apresentar a importância e o impacto positivo que programas de T(#38)D tem sobre uma Organização e sobre a Qualidade de vida
do colaborador.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas e artigos que esclarecem a importância do T(#38)D e da qualidade para as empresas e seus
colaboradores.

RESULTADOS

Considerando que o capital humano é fundamental para as organizações, entende-se que para a empresa se desenvolver e alcançar vantagem competitiva no
mercado, é necessário investir em treinamentos para todos os colaboradores. De acordo com Chiavenato (2010, p. 367), o processo de Treinamento dos
empregados é metódico e consiste na modificação dos conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes dos colaboradores, incentivando-os no
desempenho de um trabalho conceptivo que assegure os propósitos que a empresa almeja alcançar. Um colaborador bem treinado, sente-se motivado ao exercer
suas atividades, além disso, investir em treinamento contribui com a boa execução das tarefas sendo ela de forma correta e segura, proporcionando qualidade de
vida no trabalho, desenvolvimento profissional e comprometimento com a empresa. Segundo Goedert e Machado (2007), “O treinamento e o desenvolvimento de
trabalhadores são importantes para mantê-los em constante aperfeiçoamento e satisfeitos com o desenvolvimento de suas funções”. Sendo assim, o T(#38)D traz
ao trabalhador o aperfeiçoamento das atividades, desenvolvimento de seu capital intelectual, aumento da produtividade e satisfação profissional além da qualidade
de vida, uma vez que estará apto para trabalhar com segurança e atenção, tornando-se estes fatores, cruciais para um bom desempenho da organização.

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir que o investimento em T(#38)D focado na saúde e segurança dos colaboradores torna as Organizações mais
saudáveis, competitivas e produtivas, pois além de melhorar a qualidade de vida dos empregados, contribui com o crescimento pessoal e profissional de cada um
deles, trazendo também motivação e satisfação no trabalho.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. GOEDERT, F.; MACHADO, M. M. Qualidade de vida no trabalho na empresa plasvale
ind. de plástico do vale ltda. Blumenau: UNIBES, 2007.
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: IMPORTANCIA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

INTRODUCAO
Com o objetivo de manter a qualidade do trabalho à ser exercido nas organizações, entende-se que o Treinamento (#38) Desenvolvimento (T(#38)D) é essencial para
alcançar o sucesso organizacional. Além de proporcionar uma visão ampla de como o processo de trabalho deve ser executado, o investimento em T(#38)D ajuda a
evitar acidentes ou possíveis danos à qualidade de vida do colaborador e também traz vantagem competitiva à organização.

OBJETIVOS
O presente artigo tem por objetivo apresentar a importância e o impacto positivo que programas de T(#38)D tem sobre uma Organização e sobre a Qualidade de vida
do colaborador.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas e artigos que esclarecem a importância do T(#38)D e da qualidade para as empresas e seus
colaboradores.

RESULTADOS

Considerando que o capital humano é fundamental para as organizações, entende-se que para a empresa se desenvolver e alcançar vantagem competitiva no
mercado, é necessário investir em treinamentos para todos os colaboradores. De acordo com Chiavenato (2010, p. 367), o processo de Treinamento dos
empregados é metódico e consiste na modificação dos conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes dos colaboradores, incentivando-os no
desempenho de um trabalho conceptivo que assegure os propósitos que a empresa almeja alcançar. Um colaborador bem treinado, sente-se motivado ao exercer
suas atividades, além disso, investir em treinamento contribui com a boa execução das tarefas sendo ela de forma correta e segura, proporcionando qualidade de
vida no trabalho, desenvolvimento profissional e comprometimento com a empresa. Segundo Goedert e Machado (2007), “O treinamento e o desenvolvimento de
trabalhadores são importantes para mantê-los em constante aperfeiçoamento e satisfeitos com o desenvolvimento de suas funções”. Sendo assim, o T(#38)D traz
ao trabalhador o aperfeiçoamento das atividades, desenvolvimento de seu capital intelectual, aumento da produtividade e satisfação profissional além da qualidade
de vida, uma vez que estará apto para trabalhar com segurança e atenção, tornando-se estes fatores, cruciais para um bom desempenho da organização.

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir que o investimento em T(#38)D focado na saúde e segurança dos colaboradores torna as Organizações mais
saudáveis, competitivas e produtivas, pois além de melhorar a qualidade de vida dos empregados, contribui com o crescimento pessoal e profissional de cada um
deles, trazendo também motivação e satisfação no trabalho.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. GOEDERT, F.; MACHADO, M. M. Qualidade de vida no trabalho na empresa plasvale
ind. de plástico do vale ltda. Blumenau: UNIBES, 2007.
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TITULO Comportamento Humano e Gestão de Pessoas nas Organizações com Ênfase na área Recursos Humanos

INTRODUCAO
Neste artigo serão discutidos problemas ainda existentes relacionados à toda a área do Recursos Humanos. Serão feitas análises abrangentes de todo o setor, aos
comportamentos e possibilidades de crescimento, em busca de soluções/melhorias aos problemas da área do RH.

OBJETIVOS
O objetivo é analisar problemas, analisar se a empresa pratica a teoria de RH, CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e expor melhorias e/ou solucionar os
problemas da área do RH, trazer mudanças, praticidade e crescimentos a todo o setor.

METODOLOGIA Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites, e entrevistas semiestruturadas.

RESULTADOS

Por meio de pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas, identificamos alguns problemas relevantes no processo de comunicação, comportamento e
liderança dentro de toda a área de Recursos Humanos. Um grande problema identificado, foi a existência de assuntos paralelos dentro das empresas, envolvendo os
gestores das organizações. Foi discutido e sugerido que o pessoal relevante seja treinado, para deixá-los separar questões profissionais e pessoais, garantindo que
eles não interfiram na área de RH e nem na convivência dentro das organizações. Este foi o maior ponto encontrado, á melhorar. Segundo Chiavenato (2002), o
sucesso, o emprego e até a sobrevivência de uma boa organização dependem do “desempenho e das habilidades das pessoas”. Chiavenatto, 2010, p. 156, o papel do
RH é progredir na organização, seus gestores têm que sentar à mesa de decisões, é preciso que as organizações tenham a consciência que o RH tem que participar
da formulação estratégica da empresa e atuar como parceiro. No RH existe uma teoria bastante utilizada, conhecida como CHA (conhecimento, habilidade e atitude)
esta teoria é importante, e também foi sugerida a aplicação melhor, no intuito de melhoras, e grande crescimento das empresas. Colaboradores e gerentes que
possuem uma boa convivência, uma boa relação entre si, conseguindo reparar assuntos profissionais dos pessoais, reparando esses erros, tende a aumentar suas
produções e crescimentos dentro da organização, por isso, é tão importante e interessante aplicar a teoria CHA. Auxilia os colaboradores em seus crescimentos
profissionais, e aumenta o desenvolvimento da organização.

CONCLUSOES
Ao fim das análises e pesquisas bibliográficas, constatou-se que as organizações possuem a teoria CHA (conhecimento, habilidade e atitude), uma das teorias mais
utilizadas no setor de Recursos Humanos, porém não tem sido amplamente utilizada, sendo exaltada a utilização a fins de melhorias. Por meio de treinamentos,
reciclagens e feedback de gerentes, a área de Recursos Humanos tende a ter um grande potencial de melhoria, crescimento e grande desenvolvimento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus, 2002.FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos, v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018.

Página 136



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12147 Administração de Recursos Humanos 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4204590 - ANDRESSA DA SILVA FERNANDES MACIEL 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Comportamento Humano e Gestão de Pessoas nas Organizações com Ênfase na área Recursos Humanos

INTRODUCAO
Neste artigo serão discutidos problemas ainda existentes relacionados à toda a área do Recursos Humanos. Serão feitas análises abrangentes de todo o setor, aos
comportamentos e possibilidades de crescimento, em busca de soluções/melhorias aos problemas da área do RH.

OBJETIVOS
O objetivo é analisar problemas, analisar se a empresa pratica a teoria de RH, CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e expor melhorias e/ou solucionar os
problemas da área do RH, trazer mudanças, praticidade e crescimentos a todo o setor.

METODOLOGIA Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites, e entrevistas semiestruturadas.

RESULTADOS

Por meio de pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas, identificamos alguns problemas relevantes no processo de comunicação, comportamento e
liderança dentro de toda a área de Recursos Humanos. Um grande problema identificado, foi a existência de assuntos paralelos dentro das empresas, envolvendo os
gestores das organizações. Foi discutido e sugerido que o pessoal relevante seja treinado, para deixá-los separar questões profissionais e pessoais, garantindo que
eles não interfiram na área de RH e nem na convivência dentro das organizações. Este foi o maior ponto encontrado, á melhorar. Segundo Chiavenato (2002), o
sucesso, o emprego e até a sobrevivência de uma boa organização dependem do “desempenho e das habilidades das pessoas”. Chiavenatto, 2010, p. 156, o papel do
RH é progredir na organização, seus gestores têm que sentar à mesa de decisões, é preciso que as organizações tenham a consciência que o RH tem que participar
da formulação estratégica da empresa e atuar como parceiro. No RH existe uma teoria bastante utilizada, conhecida como CHA (conhecimento, habilidade e atitude)
esta teoria é importante, e também foi sugerida a aplicação melhor, no intuito de melhoras, e grande crescimento das empresas. Colaboradores e gerentes que
possuem uma boa convivência, uma boa relação entre si, conseguindo reparar assuntos profissionais dos pessoais, reparando esses erros, tende a aumentar suas
produções e crescimentos dentro da organização, por isso, é tão importante e interessante aplicar a teoria CHA. Auxilia os colaboradores em seus crescimentos
profissionais, e aumenta o desenvolvimento da organização.

CONCLUSOES
Ao fim das análises e pesquisas bibliográficas, constatou-se que as organizações possuem a teoria CHA (conhecimento, habilidade e atitude), uma das teorias mais
utilizadas no setor de Recursos Humanos, porém não tem sido amplamente utilizada, sendo exaltada a utilização a fins de melhorias. Por meio de treinamentos,
reciclagens e feedback de gerentes, a área de Recursos Humanos tende a ter um grande potencial de melhoria, crescimento e grande desenvolvimento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus, 2002.FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos, v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018.
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TITULO Comportamento Humano e Gestão de Pessoas nas Organizações com Ênfase na área Recursos Humanos

INTRODUCAO
Neste artigo serão discutidos problemas ainda existentes relacionados à toda a área do Recursos Humanos. Serão feitas análises abrangentes de todo o setor, aos
comportamentos e possibilidades de crescimento, em busca de soluções/melhorias aos problemas da área do RH.

OBJETIVOS
O objetivo é analisar problemas, analisar se a empresa pratica a teoria de RH, CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e expor melhorias e/ou solucionar os
problemas da área do RH, trazer mudanças, praticidade e crescimentos a todo o setor.

METODOLOGIA Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites, e entrevistas semiestruturadas.

RESULTADOS

Por meio de pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas, identificamos alguns problemas relevantes no processo de comunicação, comportamento e
liderança dentro de toda a área de Recursos Humanos. Um grande problema identificado, foi a existência de assuntos paralelos dentro das empresas, envolvendo os
gestores das organizações. Foi discutido e sugerido que o pessoal relevante seja treinado, para deixá-los separar questões profissionais e pessoais, garantindo que
eles não interfiram na área de RH e nem na convivência dentro das organizações. Este foi o maior ponto encontrado, á melhorar. Segundo Chiavenato (2002), o
sucesso, o emprego e até a sobrevivência de uma boa organização dependem do “desempenho e das habilidades das pessoas”. Chiavenatto, 2010, p. 156, o papel do
RH é progredir na organização, seus gestores têm que sentar à mesa de decisões, é preciso que as organizações tenham a consciência que o RH tem que participar
da formulação estratégica da empresa e atuar como parceiro. No RH existe uma teoria bastante utilizada, conhecida como CHA (conhecimento, habilidade e atitude)
esta teoria é importante, e também foi sugerida a aplicação melhor, no intuito de melhoras, e grande crescimento das empresas. Colaboradores e gerentes que
possuem uma boa convivência, uma boa relação entre si, conseguindo reparar assuntos profissionais dos pessoais, reparando esses erros, tende a aumentar suas
produções e crescimentos dentro da organização, por isso, é tão importante e interessante aplicar a teoria CHA. Auxilia os colaboradores em seus crescimentos
profissionais, e aumenta o desenvolvimento da organização.

CONCLUSOES
Ao fim das análises e pesquisas bibliográficas, constatou-se que as organizações possuem a teoria CHA (conhecimento, habilidade e atitude), uma das teorias mais
utilizadas no setor de Recursos Humanos, porém não tem sido amplamente utilizada, sendo exaltada a utilização a fins de melhorias. Por meio de treinamentos,
reciclagens e feedback de gerentes, a área de Recursos Humanos tende a ter um grande potencial de melhoria, crescimento e grande desenvolvimento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus, 2002.FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos, v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018.
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TITULO Comportamento Humano e Gestão de Pessoas nas Organizações com Ênfase na área Recursos Humanos

INTRODUCAO
Neste artigo serão discutidos problemas ainda existentes relacionados à toda a área do Recursos Humanos. Serão feitas análises abrangentes de todo o setor, aos
comportamentos e possibilidades de crescimento, em busca de soluções/melhorias aos problemas da área do RH.

OBJETIVOS
O objetivo é analisar problemas, analisar se a empresa pratica a teoria de RH, CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e expor melhorias e/ou solucionar os
problemas da área do RH, trazer mudanças, praticidade e crescimentos a todo o setor.

METODOLOGIA Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites, e entrevistas semiestruturadas.

RESULTADOS

Por meio de pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas, identificamos alguns problemas relevantes no processo de comunicação, comportamento e
liderança dentro de toda a área de Recursos Humanos. Um grande problema identificado, foi a existência de assuntos paralelos dentro das empresas, envolvendo os
gestores das organizações. Foi discutido e sugerido que o pessoal relevante seja treinado, para deixá-los separar questões profissionais e pessoais, garantindo que
eles não interfiram na área de RH e nem na convivência dentro das organizações. Este foi o maior ponto encontrado, á melhorar. Segundo Chiavenato (2002), o
sucesso, o emprego e até a sobrevivência de uma boa organização dependem do “desempenho e das habilidades das pessoas”. Chiavenatto, 2010, p. 156, o papel do
RH é progredir na organização, seus gestores têm que sentar à mesa de decisões, é preciso que as organizações tenham a consciência que o RH tem que participar
da formulação estratégica da empresa e atuar como parceiro. No RH existe uma teoria bastante utilizada, conhecida como CHA (conhecimento, habilidade e atitude)
esta teoria é importante, e também foi sugerida a aplicação melhor, no intuito de melhoras, e grande crescimento das empresas. Colaboradores e gerentes que
possuem uma boa convivência, uma boa relação entre si, conseguindo reparar assuntos profissionais dos pessoais, reparando esses erros, tende a aumentar suas
produções e crescimentos dentro da organização, por isso, é tão importante e interessante aplicar a teoria CHA. Auxilia os colaboradores em seus crescimentos
profissionais, e aumenta o desenvolvimento da organização.

CONCLUSOES
Ao fim das análises e pesquisas bibliográficas, constatou-se que as organizações possuem a teoria CHA (conhecimento, habilidade e atitude), uma das teorias mais
utilizadas no setor de Recursos Humanos, porém não tem sido amplamente utilizada, sendo exaltada a utilização a fins de melhorias. Por meio de treinamentos,
reciclagens e feedback de gerentes, a área de Recursos Humanos tende a ter um grande potencial de melhoria, crescimento e grande desenvolvimento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus, 2002.FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos, v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018.
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TITULO Comportamento Humano e Gestão de Pessoas nas Organizações com Ênfase na área Recursos Humanos

INTRODUCAO
Neste artigo serão discutidos problemas ainda existentes relacionados à toda a área do Recursos Humanos. Serão feitas análises abrangentes de todo o setor, aos
comportamentos e possibilidades de crescimento, em busca de soluções/melhorias aos problemas da área do RH.

OBJETIVOS
O objetivo é analisar problemas, analisar se a empresa pratica a teoria de RH, CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e expor melhorias e/ou solucionar os
problemas da área do RH, trazer mudanças, praticidade e crescimentos a todo o setor.

METODOLOGIA Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites, e entrevistas semiestruturadas.

RESULTADOS

Por meio de pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas, identificamos alguns problemas relevantes no processo de comunicação, comportamento e
liderança dentro de toda a área de Recursos Humanos. Um grande problema identificado, foi a existência de assuntos paralelos dentro das empresas, envolvendo os
gestores das organizações. Foi discutido e sugerido que o pessoal relevante seja treinado, para deixá-los separar questões profissionais e pessoais, garantindo que
eles não interfiram na área de RH e nem na convivência dentro das organizações. Este foi o maior ponto encontrado, á melhorar. Segundo Chiavenato (2002), o
sucesso, o emprego e até a sobrevivência de uma boa organização dependem do “desempenho e das habilidades das pessoas”. Chiavenatto, 2010, p. 156, o papel do
RH é progredir na organização, seus gestores têm que sentar à mesa de decisões, é preciso que as organizações tenham a consciência que o RH tem que participar
da formulação estratégica da empresa e atuar como parceiro. No RH existe uma teoria bastante utilizada, conhecida como CHA (conhecimento, habilidade e atitude)
esta teoria é importante, e também foi sugerida a aplicação melhor, no intuito de melhoras, e grande crescimento das empresas. Colaboradores e gerentes que
possuem uma boa convivência, uma boa relação entre si, conseguindo reparar assuntos profissionais dos pessoais, reparando esses erros, tende a aumentar suas
produções e crescimentos dentro da organização, por isso, é tão importante e interessante aplicar a teoria CHA. Auxilia os colaboradores em seus crescimentos
profissionais, e aumenta o desenvolvimento da organização.

CONCLUSOES
Ao fim das análises e pesquisas bibliográficas, constatou-se que as organizações possuem a teoria CHA (conhecimento, habilidade e atitude), uma das teorias mais
utilizadas no setor de Recursos Humanos, porém não tem sido amplamente utilizada, sendo exaltada a utilização a fins de melhorias. Por meio de treinamentos,
reciclagens e feedback de gerentes, a área de Recursos Humanos tende a ter um grande potencial de melhoria, crescimento e grande desenvolvimento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus, 2002.FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos, v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018.
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TITULO A aplicação da tecnologia nos meios organizacionais

INTRODUCAO

Este artigo tem por finalidade denotar a importância das empresas a se adaptarem ao panorama atual através de investimentos tecnológicos. Com o intuito de seguir
as regras aplicadas na pandemia do vírus COVID-19, um café na Coreia do Sul recorreu a robôs baristas, logo que um dos maiores problemas era como seria a
retomada das operações, surgiu então a ideia de investir em uma solução digital complexa de tecnologia. O contato direto sendo a principal regra de distanciamento
nos estabelecimentos, o investimento é favorável ao mesmo e certamente o investimento da inteligência artificial oferece vantagens como a substituição dos
colaboradores dos ambientes insalubres, e os robôs passam a ter o contato direto já que estes locais recebem grande público.

OBJETIVOS
Tratar a tema(#38)#769;tica dos investimentos em tecnologia nas empresas com base no cenário atual, onde empresas têm sido afetadas por conta do vírus da
Covid-19 e, para sobreviver, buscam métodos para se adequar neste tempo de pandemia seguindo todos os protocolos, mas garantindo seus lucros.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e de campo que transparece a importância das empresas investirem em tecnologia.

RESULTADOS

Sem dúvidas, no momento em que a empresa inova através dos investimentos em tecnologia, ela ganha destaque e obtêm um nível elevado na concorrência, e este
investimento, como o exemplo do café, além de favorecer as regras de distanciamento, traz benefícios para as organizações. Segundo Bouteille at al (1997) a
robótica oferece vantagens como: melhorar as condições de trabalho do ser humano por meio da eliminação de atividades perigosas ou insalubres de seu contato
direto. É certo que isso também intenciona em melhora da qualidade dos produtos por meio do controle mais racional nos parâmetros de produção. De acordo com
Fenerick (2020, p.742) os aumentos que a automação, especificamente na robótica, traz aos processos industriais são impactantes, pois aumentam a eficiência dos
processos, diminuem o número de recusas, melhoram a qualidade, diminuem custos e mão de obra, além de aumentar a segurança ergonômica dos trabalhadores.

CONCLUSOES

Diante destas premissas conclui-se que os investimentos em tecnologia resultam em grandes benefícios, não só(#38)#769; nos processos produtivos como era
esperado, mas também na qualidade de vida dos colaboradores. A utilização da tecnologia utilizada no caso citado do café, se adequa ao cenário vivenciado
atualmente, e o uso da inteligência artificial oferece vantagens como a substituição de pessoas que trabalham em ambientes de riscos e insalubres, trazendo
benefícios para ambos, empregador e trabalhador.

REFERENCIAS
BOUTEILLE, D., BOUTEILLE, N., CHANTREUIL,S., at al., Les Automatismes Programmables, Ce(#38)#769;padue(#38)#768;s-e(#38)#769;ditions, 2 ed., Toulouse, 1997
FENERICK, JESSICA. A evolução das indústrias, os benefícios da automação e as perspectivas do mercado da robótica no Brasil e no mundo 2020 disponível em:
https://revista.fatectq.edu.br/index.php/interfacetecnologica/article/download/805/510/3470 acesso dia 12/05/2021
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4420616 - RAQUEL DOS REIS PEREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A aplicação da tecnologia nos meios organizacionais

INTRODUCAO

Este artigo tem por finalidade denotar a importância das empresas a se adaptarem ao panorama atual através de investimentos tecnológicos. Com o intuito de seguir
as regras aplicadas na pandemia do vírus COVID-19, um café na Coreia do Sul recorreu a robôs baristas, logo que um dos maiores problemas era como seria a
retomada das operações, surgiu então a ideia de investir em uma solução digital complexa de tecnologia. O contato direto sendo a principal regra de distanciamento
nos estabelecimentos, o investimento é favorável ao mesmo e certamente o investimento da inteligência artificial oferece vantagens como a substituição dos
colaboradores dos ambientes insalubres, e os robôs passam a ter o contato direto já que estes locais recebem grande público.

OBJETIVOS
Tratar a tema(#38)#769;tica dos investimentos em tecnologia nas empresas com base no cenário atual, onde empresas têm sido afetadas por conta do vírus da
Covid-19 e, para sobreviver, buscam métodos para se adequar neste tempo de pandemia seguindo todos os protocolos, mas garantindo seus lucros.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e de campo que transparece a importância das empresas investirem em tecnologia.

RESULTADOS

Sem dúvidas, no momento em que a empresa inova através dos investimentos em tecnologia, ela ganha destaque e obtêm um nível elevado na concorrência, e este
investimento, como o exemplo do café, além de favorecer as regras de distanciamento, traz benefícios para as organizações. Segundo Bouteille at al (1997) a
robótica oferece vantagens como: melhorar as condições de trabalho do ser humano por meio da eliminação de atividades perigosas ou insalubres de seu contato
direto. É certo que isso também intenciona em melhora da qualidade dos produtos por meio do controle mais racional nos parâmetros de produção. De acordo com
Fenerick (2020, p.742) os aumentos que a automação, especificamente na robótica, traz aos processos industriais são impactantes, pois aumentam a eficiência dos
processos, diminuem o número de recusas, melhoram a qualidade, diminuem custos e mão de obra, além de aumentar a segurança ergonômica dos trabalhadores.

CONCLUSOES

Diante destas premissas conclui-se que os investimentos em tecnologia resultam em grandes benefícios, não só(#38)#769; nos processos produtivos como era
esperado, mas também na qualidade de vida dos colaboradores. A utilização da tecnologia utilizada no caso citado do café, se adequa ao cenário vivenciado
atualmente, e o uso da inteligência artificial oferece vantagens como a substituição de pessoas que trabalham em ambientes de riscos e insalubres, trazendo
benefícios para ambos, empregador e trabalhador.

REFERENCIAS
BOUTEILLE, D., BOUTEILLE, N., CHANTREUIL,S., at al., Les Automatismes Programmables, Ce(#38)#769;padue(#38)#768;s-e(#38)#769;ditions, 2 ed., Toulouse, 1997
FENERICK, JESSICA. A evolução das indústrias, os benefícios da automação e as perspectivas do mercado da robótica no Brasil e no mundo 2020 disponível em:
https://revista.fatectq.edu.br/index.php/interfacetecnologica/article/download/805/510/3470 acesso dia 12/05/2021
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3783316 - BEATRIZ MORAES SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO ÉTICA DENTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO – A QUESTÃO DO ASSÉDIO MORAL

INTRODUCAO
O assédio moral é muito presente no meio organizacional e é um incômodo para alguns funcionários, sendo em sua maioria como vítimas, as mulheres. Infelizmente
estas práticas fazem com que a vítima se sinta incapaz e insuficiente em diversas outras áreas além da profissional. O artigo tem como foco averiguar as causas
principais do assédio moral e ações que possam ser tomadas para a melhoria de nosso convívio em sociedade e termos um ambiente mais agradável.

OBJETIVOS

O objetivo desse artigo é propor ações para diminuir a frequência do assédio moral nas empresas, visando abranger o conhecimento dos casos e demonstrando as
medidas possíveis para evitá-las, buscando também enfatizar a importância da prática da ética. Segundo Vásquez (2008) “A ética é a teoria ou ciência do
comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento humano”. Contando também com a legislação para
a punição desses atos mostrando o quão prejudicial podem ser.

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória de natureza básica utilizando a análise qualitativa que estuda o comportamento dos funcionários na organização.
Segundo Mascarenhas (2018) a pesquisa exploratória é recomendada para quem pretende criar mais familiaridade com um problema para, depois, criar hipóteses
sobre ele e a análise qualitativa é aquela que depois de feita a pesquisa permite que os dados sejam analisados através da sua qualidade. Os dados pesquisados e
analisados são secundários, obtidos através de livros e sites.

RESULTADOS

Foi usada a ferramenta 5W2H de forma adaptada para elaboração de um plano de praticas que permitisse a eliminação ou redução das causas: quando o assédio
acontece para aceleração de rescisão contratual por parte do empregado, hierarquia como abuso de poder e medo de perda do cargo. Foram estabelecidas as ações:
O funcionário buscar aplicação de rescisão indireta o qual permite que receba os seus benefícios rescisórios, análise comportamental, avaliação comportamental,
contrato de estabilidade de cargo para evitar frustrações e medo de desligamento.

CONCLUSOES

Diante das pesquisas pode-se dizer que o Assédio Moral infelizmente é muito mais presente em ambientes profissionais do que muitos possam imaginar. E com a
aplicação da ferramenta 5W2H pretende-se atingir a redução desses atos. De acordo com Meira (2003) esta ferramenta é uma maneira de estruturarmos o
pensamento de uma forma organizada e materializada para implantarmos solução no negócio. Com isso, aplicando as ações propostas, a empresa pode conseguir
fazer uma análise de determinadas situações e funcionários evitando o acontecimento desses atos de repúdio.

REFERENCIAS
VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez – Ética – Rio de Janeiro - Editora Civilização Brasileira – 2008 MASCARENHAS. Sidnei A., Metodologia científica. 2.ed. São Paulo:
Pearson Education do Brasi - 2018 MEIRA, R. C. As Ferramentas para a Melhoria da Qualidade . São Paulo: SEBRAE, 2003
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3803147 - DALILA DUARTE DIAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO ÉTICA DENTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO – A QUESTÃO DO ASSÉDIO MORAL

INTRODUCAO
O assédio moral é muito presente no meio organizacional e é um incômodo para alguns funcionários, sendo em sua maioria como vítimas, as mulheres. Infelizmente
estas práticas fazem com que a vítima se sinta incapaz e insuficiente em diversas outras áreas além da profissional. O artigo tem como foco averiguar as causas
principais do assédio moral e ações que possam ser tomadas para a melhoria de nosso convívio em sociedade e termos um ambiente mais agradável.

OBJETIVOS

O objetivo desse artigo é propor ações para diminuir a frequência do assédio moral nas empresas, visando abranger o conhecimento dos casos e demonstrando as
medidas possíveis para evitá-las, buscando também enfatizar a importância da prática da ética. Segundo Vásquez (2008) “A ética é a teoria ou ciência do
comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento humano”. Contando também com a legislação para
a punição desses atos mostrando o quão prejudicial podem ser.

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória de natureza básica utilizando a análise qualitativa que estuda o comportamento dos funcionários na organização.
Segundo Mascarenhas (2018) a pesquisa exploratória é recomendada para quem pretende criar mais familiaridade com um problema para, depois, criar hipóteses
sobre ele e a análise qualitativa é aquela que depois de feita a pesquisa permite que os dados sejam analisados através da sua qualidade. Os dados pesquisados e
analisados são secundários, obtidos através de livros e sites.

RESULTADOS

Foi usada a ferramenta 5W2H de forma adaptada para elaboração de um plano de praticas que permitisse a eliminação ou redução das causas: quando o assédio
acontece para aceleração de rescisão contratual por parte do empregado, hierarquia como abuso de poder e medo de perda do cargo. Foram estabelecidas as ações:
O funcionário buscar aplicação de rescisão indireta o qual permite que receba os seus benefícios rescisórios, análise comportamental, avaliação comportamental,
contrato de estabilidade de cargo para evitar frustrações e medo de desligamento.

CONCLUSOES

Diante das pesquisas pode-se dizer que o Assédio Moral infelizmente é muito mais presente em ambientes profissionais do que muitos possam imaginar. E com a
aplicação da ferramenta 5W2H pretende-se atingir a redução desses atos. De acordo com Meira (2003) esta ferramenta é uma maneira de estruturarmos o
pensamento de uma forma organizada e materializada para implantarmos solução no negócio. Com isso, aplicando as ações propostas, a empresa pode conseguir
fazer uma análise de determinadas situações e funcionários evitando o acontecimento desses atos de repúdio.

REFERENCIAS
VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez – Ética – Rio de Janeiro - Editora Civilização Brasileira – 2008 MASCARENHAS. Sidnei A., Metodologia científica. 2.ed. São Paulo:
Pearson Education do Brasi - 2018 MEIRA, R. C. As Ferramentas para a Melhoria da Qualidade . São Paulo: SEBRAE, 2003
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3804798 - THAIS FERREIRA MOURA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO ÉTICA DENTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO – A QUESTÃO DO ASSÉDIO MORAL

INTRODUCAO
O assédio moral é muito presente no meio organizacional e é um incômodo para alguns funcionários, sendo em sua maioria como vítimas, as mulheres. Infelizmente
estas práticas fazem com que a vítima se sinta incapaz e insuficiente em diversas outras áreas além da profissional. O artigo tem como foco averiguar as causas
principais do assédio moral e ações que possam ser tomadas para a melhoria de nosso convívio em sociedade e termos um ambiente mais agradável.

OBJETIVOS

O objetivo desse artigo é propor ações para diminuir a frequência do assédio moral nas empresas, visando abranger o conhecimento dos casos e demonstrando as
medidas possíveis para evitá-las, buscando também enfatizar a importância da prática da ética. Segundo Vásquez (2008) “A ética é a teoria ou ciência do
comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento humano”. Contando também com a legislação para
a punição desses atos mostrando o quão prejudicial podem ser.

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória de natureza básica utilizando a análise qualitativa que estuda o comportamento dos funcionários na organização.
Segundo Mascarenhas (2018) a pesquisa exploratória é recomendada para quem pretende criar mais familiaridade com um problema para, depois, criar hipóteses
sobre ele e a análise qualitativa é aquela que depois de feita a pesquisa permite que os dados sejam analisados através da sua qualidade. Os dados pesquisados e
analisados são secundários, obtidos através de livros e sites.

RESULTADOS

Foi usada a ferramenta 5W2H de forma adaptada para elaboração de um plano de praticas que permitisse a eliminação ou redução das causas: quando o assédio
acontece para aceleração de rescisão contratual por parte do empregado, hierarquia como abuso de poder e medo de perda do cargo. Foram estabelecidas as ações:
O funcionário buscar aplicação de rescisão indireta o qual permite que receba os seus benefícios rescisórios, análise comportamental, avaliação comportamental,
contrato de estabilidade de cargo para evitar frustrações e medo de desligamento.

CONCLUSOES

Diante das pesquisas pode-se dizer que o Assédio Moral infelizmente é muito mais presente em ambientes profissionais do que muitos possam imaginar. E com a
aplicação da ferramenta 5W2H pretende-se atingir a redução desses atos. De acordo com Meira (2003) esta ferramenta é uma maneira de estruturarmos o
pensamento de uma forma organizada e materializada para implantarmos solução no negócio. Com isso, aplicando as ações propostas, a empresa pode conseguir
fazer uma análise de determinadas situações e funcionários evitando o acontecimento desses atos de repúdio.

REFERENCIAS
VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez – Ética – Rio de Janeiro - Editora Civilização Brasileira – 2008 MASCARENHAS. Sidnei A., Metodologia científica. 2.ed. São Paulo:
Pearson Education do Brasi - 2018 MEIRA, R. C. As Ferramentas para a Melhoria da Qualidade . São Paulo: SEBRAE, 2003
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3905420 - TAINARA RODRIGUES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO ÉTICA DENTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO – A QUESTÃO DO ASSÉDIO MORAL

INTRODUCAO
O assédio moral é muito presente no meio organizacional e é um incômodo para alguns funcionários, sendo em sua maioria como vítimas, as mulheres. Infelizmente
estas práticas fazem com que a vítima se sinta incapaz e insuficiente em diversas outras áreas além da profissional. O artigo tem como foco averiguar as causas
principais do assédio moral e ações que possam ser tomadas para a melhoria de nosso convívio em sociedade e termos um ambiente mais agradável.

OBJETIVOS

O objetivo desse artigo é propor ações para diminuir a frequência do assédio moral nas empresas, visando abranger o conhecimento dos casos e demonstrando as
medidas possíveis para evitá-las, buscando também enfatizar a importância da prática da ética. Segundo Vásquez (2008) “A ética é a teoria ou ciência do
comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento humano”. Contando também com a legislação para
a punição desses atos mostrando o quão prejudicial podem ser.

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória de natureza básica utilizando a análise qualitativa que estuda o comportamento dos funcionários na organização.
Segundo Mascarenhas (2018) a pesquisa exploratória é recomendada para quem pretende criar mais familiaridade com um problema para, depois, criar hipóteses
sobre ele e a análise qualitativa é aquela que depois de feita a pesquisa permite que os dados sejam analisados através da sua qualidade. Os dados pesquisados e
analisados são secundários, obtidos através de livros e sites.

RESULTADOS

Foi usada a ferramenta 5W2H de forma adaptada para elaboração de um plano de praticas que permitisse a eliminação ou redução das causas: quando o assédio
acontece para aceleração de rescisão contratual por parte do empregado, hierarquia como abuso de poder e medo de perda do cargo. Foram estabelecidas as ações:
O funcionário buscar aplicação de rescisão indireta o qual permite que receba os seus benefícios rescisórios, análise comportamental, avaliação comportamental,
contrato de estabilidade de cargo para evitar frustrações e medo de desligamento.

CONCLUSOES

Diante das pesquisas pode-se dizer que o Assédio Moral infelizmente é muito mais presente em ambientes profissionais do que muitos possam imaginar. E com a
aplicação da ferramenta 5W2H pretende-se atingir a redução desses atos. De acordo com Meira (2003) esta ferramenta é uma maneira de estruturarmos o
pensamento de uma forma organizada e materializada para implantarmos solução no negócio. Com isso, aplicando as ações propostas, a empresa pode conseguir
fazer uma análise de determinadas situações e funcionários evitando o acontecimento desses atos de repúdio.

REFERENCIAS
VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez – Ética – Rio de Janeiro - Editora Civilização Brasileira – 2008 MASCARENHAS. Sidnei A., Metodologia científica. 2.ed. São Paulo:
Pearson Education do Brasi - 2018 MEIRA, R. C. As Ferramentas para a Melhoria da Qualidade . São Paulo: SEBRAE, 2003
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3981304 - AMANDA MARIA TORRES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO ÉTICA DENTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO – A QUESTÃO DO ASSÉDIO MORAL

INTRODUCAO
O assédio moral é muito presente no meio organizacional e é um incômodo para alguns funcionários, sendo em sua maioria como vítimas, as mulheres. Infelizmente
estas práticas fazem com que a vítima se sinta incapaz e insuficiente em diversas outras áreas além da profissional. O artigo tem como foco averiguar as causas
principais do assédio moral e ações que possam ser tomadas para a melhoria de nosso convívio em sociedade e termos um ambiente mais agradável.

OBJETIVOS

O objetivo desse artigo é propor ações para diminuir a frequência do assédio moral nas empresas, visando abranger o conhecimento dos casos e demonstrando as
medidas possíveis para evitá-las, buscando também enfatizar a importância da prática da ética. Segundo Vásquez (2008) “A ética é a teoria ou ciência do
comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento humano”. Contando também com a legislação para
a punição desses atos mostrando o quão prejudicial podem ser.

METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória de natureza básica utilizando a análise qualitativa que estuda o comportamento dos funcionários na organização.
Segundo Mascarenhas (2018) a pesquisa exploratória é recomendada para quem pretende criar mais familiaridade com um problema para, depois, criar hipóteses
sobre ele e a análise qualitativa é aquela que depois de feita a pesquisa permite que os dados sejam analisados através da sua qualidade. Os dados pesquisados e
analisados são secundários, obtidos através de livros e sites.

RESULTADOS

Foi usada a ferramenta 5W2H de forma adaptada para elaboração de um plano de praticas que permitisse a eliminação ou redução das causas: quando o assédio
acontece para aceleração de rescisão contratual por parte do empregado, hierarquia como abuso de poder e medo de perda do cargo. Foram estabelecidas as ações:
O funcionário buscar aplicação de rescisão indireta o qual permite que receba os seus benefícios rescisórios, análise comportamental, avaliação comportamental,
contrato de estabilidade de cargo para evitar frustrações e medo de desligamento.

CONCLUSOES

Diante das pesquisas pode-se dizer que o Assédio Moral infelizmente é muito mais presente em ambientes profissionais do que muitos possam imaginar. E com a
aplicação da ferramenta 5W2H pretende-se atingir a redução desses atos. De acordo com Meira (2003) esta ferramenta é uma maneira de estruturarmos o
pensamento de uma forma organizada e materializada para implantarmos solução no negócio. Com isso, aplicando as ações propostas, a empresa pode conseguir
fazer uma análise de determinadas situações e funcionários evitando o acontecimento desses atos de repúdio.

REFERENCIAS
VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez – Ética – Rio de Janeiro - Editora Civilização Brasileira – 2008 MASCARENHAS. Sidnei A., Metodologia científica. 2.ed. São Paulo:
Pearson Education do Brasi - 2018 MEIRA, R. C. As Ferramentas para a Melhoria da Qualidade . São Paulo: SEBRAE, 2003
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4576802 - JESSICA LAGO CARDOSO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO E-COMMERCE: QUAL É O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR IDOSO EM RELAÇÃO AO E-COMMERCE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19?

INTRODUCAO
Mesmo com o rápido avanço da tecnologia, grande parte do público de consumidores idosos continuou com o hábito de realizar suas compras de forma presencial.
Com o quadro atual de pandemia da Covid-19, onde adquirir produtos nas lojas físicas foi temporariamente proibido, estes se viram sem saída e ingressaram no
mundo do e-commerce. Neste artigo, será possível entender esse comportamento e as adaptações necessárias para as faixas etárias mais altas

OBJETIVOS entender o comportamento do consumidor idoso perante os desafios impostos com a utilização “obrigatória” do e-commerce

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa e bibliográfica no google acadêmico em trabalhos publicados nos últimos 3 anos. Buscou-se autores que tratasse da temática de forma original
e atualizada, com a escolha de um tema que condiz com a problematização presente que envolve todo o mundo, trazendo à tona uma discussão afim de levantar
soluções para tal problema

RESULTADOS

O Brasil enfrenta mudanças significativas em sua população, vivendo um período de crescimento constante no que se refere ao aumento do número da população de
idosos, sendo que o segmento etário a partir de 60 anos é o que mais cresce e uma nova realidade está diante do mercado, onde é preciso repensar a importância
dos idosos na sociedade (SPAULUCCI, 2018) porque o envelhecimento da população brasileira exerce também uma grande influência no consumo. Percebeu-se em
pesquisas que até 2019, antes da pandemia do COVID-19, o idoso tinha suas compras feitas por eles mesmos, familiares ou pessoas próximas em lojas físicas e
pelos familiares ou pessoas próximas no e-commerce. Com o agravamento da pandemia, esse público-alvo, representantes de alto fator de risco iniciou uma
inclusão ao mundo virtual. Mas observou-se também em pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva (2020) que pessoas com mais de 60 anos são as que mais
sairam de casa durante a quarentena por motivos como a falta de uma rede de apoio e dificuldade de usar a tecnologia para fazer compras e realizar pagamentos

CONCLUSOES

Foi possível detectar o aumento nos números de idosos que consomem produtos comprados pela internet, como também o dos que acessam a internet. Dessa
forma, faz se necessário uma oferta mais amigável para esse público, ampliando e tornando mais acessível a utilização da tecnologia. A pandemia de certa forma
obrigou os idosos a estarem mais conectados, tanto para comunicação como consumo, permitindo o crescimento do e-commerce. Ao final da pandemia, será que
esse público continuará consumindo através do e-commerce? Sugere-se novas pesquisas assim como estudar a facilidade de uso dos aplicativos e sites,
demonstrando um alto potencial a ser explorado por marcas e lojas

REFERENCIAS

Pandemia acelera entrada de idosos no comércio eletrônico. Redação e-commerce Brasil. 11/02/2021. Disponível em
(#60)https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/entrada-idosos-e-commerce-coronavirus/(#62) Acesso em 30/08/2021 SILVA, Eduardo. O que dizem as
pesquisas sobre o comportamento do consumidor idoso. Involves Club. 23/01/2021. Disponível em (#60)https://clubedotrade.com.br/blog/comportamento-do-
consumidor-idoso/(#62) Acesso em 03/09/2021

Página 148



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12152 Mercadologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4606973 - JESSIANE MARIA DOS SANTOS LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO E-COMMERCE: QUAL É O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR IDOSO EM RELAÇÃO AO E-COMMERCE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19?

INTRODUCAO
Mesmo com o rápido avanço da tecnologia, grande parte do público de consumidores idosos continuou com o hábito de realizar suas compras de forma presencial.
Com o quadro atual de pandemia da Covid-19, onde adquirir produtos nas lojas físicas foi temporariamente proibido, estes se viram sem saída e ingressaram no
mundo do e-commerce. Neste artigo, será possível entender esse comportamento e as adaptações necessárias para as faixas etárias mais altas

OBJETIVOS entender o comportamento do consumidor idoso perante os desafios impostos com a utilização “obrigatória” do e-commerce

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa e bibliográfica no google acadêmico em trabalhos publicados nos últimos 3 anos. Buscou-se autores que tratasse da temática de forma original
e atualizada, com a escolha de um tema que condiz com a problematização presente que envolve todo o mundo, trazendo à tona uma discussão afim de levantar
soluções para tal problema

RESULTADOS

O Brasil enfrenta mudanças significativas em sua população, vivendo um período de crescimento constante no que se refere ao aumento do número da população de
idosos, sendo que o segmento etário a partir de 60 anos é o que mais cresce e uma nova realidade está diante do mercado, onde é preciso repensar a importância
dos idosos na sociedade (SPAULUCCI, 2018) porque o envelhecimento da população brasileira exerce também uma grande influência no consumo. Percebeu-se em
pesquisas que até 2019, antes da pandemia do COVID-19, o idoso tinha suas compras feitas por eles mesmos, familiares ou pessoas próximas em lojas físicas e
pelos familiares ou pessoas próximas no e-commerce. Com o agravamento da pandemia, esse público-alvo, representantes de alto fator de risco iniciou uma
inclusão ao mundo virtual. Mas observou-se também em pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva (2020) que pessoas com mais de 60 anos são as que mais
sairam de casa durante a quarentena por motivos como a falta de uma rede de apoio e dificuldade de usar a tecnologia para fazer compras e realizar pagamentos

CONCLUSOES

Foi possível detectar o aumento nos números de idosos que consomem produtos comprados pela internet, como também o dos que acessam a internet. Dessa
forma, faz se necessário uma oferta mais amigável para esse público, ampliando e tornando mais acessível a utilização da tecnologia. A pandemia de certa forma
obrigou os idosos a estarem mais conectados, tanto para comunicação como consumo, permitindo o crescimento do e-commerce. Ao final da pandemia, será que
esse público continuará consumindo através do e-commerce? Sugere-se novas pesquisas assim como estudar a facilidade de uso dos aplicativos e sites,
demonstrando um alto potencial a ser explorado por marcas e lojas

REFERENCIAS

Pandemia acelera entrada de idosos no comércio eletrônico. Redação e-commerce Brasil. 11/02/2021. Disponível em
(#60)https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/entrada-idosos-e-commerce-coronavirus/(#62) Acesso em 30/08/2021 SILVA, Eduardo. O que dizem as
pesquisas sobre o comportamento do consumidor idoso. Involves Club. 23/01/2021. Disponível em (#60)https://clubedotrade.com.br/blog/comportamento-do-
consumidor-idoso/(#62) Acesso em 03/09/2021
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Luis Agune Osvaldo da Silva

TITULO Desafios do home-office na pandemia de covid-19

INTRODUCAO

Os efeitos da Covid-19 vêm gerando consequências devastadoras na saúde, economia, na vivência pessoal e profissional, atingindo as organizações de forma que é
necessário adaptar-se aplicando medidas para restringir o deslocamento da população afim de minimizar a exposição e reduzir no contágio ao vírus. Com o início da
pandemia veio as preocupações de empresários e colaboradores relacionadas a continuidade dos investimentos, dos processos e demandas a qual acarretou a
mudança na comercialização de produtos e serviços que são essenciais para a sociedade e com isso houve um aumento no gerenciamento das atividades virtuais
através do trabalho remoto.

OBJETIVOS
Este artigo tem o objetivo de identificar como o Home Office colaborou para minimizar os impactos gerados pela pandemia de Covid 19 nas organizações e quais
foram os principais reflexos do uso da nova forma de trabalho.

METODOLOGIA
O estudo teve como base pesquisas bibliográficas realizadas de modo quali-qualitativo, através de sites, artigos e livros que relatam sobre a pandemia do
Coronavírus e os efeitos gerados nas organizações.

RESULTADOS

O teletrabalho já era uma prática utilizada em algumas organizações e com o novo coronavírus, tornou-se uma solução emergencial para a crise instalada no mundo
a qual afetou muitos trabalhadores, algo que era exceção nas organizações tornou-se regra. Uma pesquisa realizada pela Pulses em 2020, com 179 empresas, a
qual 80% delas eram startups, onde 17.000 funcionários responderam alguns questionários e 78% dos entrevistados afirmaram que se sentem mais produtivos
trabalhando remotamente. Uma segunda pesquisa elaborada com 359 companhias pela consultoria Betania Tanure Associados (BTA) constatou que 43% das
empresas brasileiras tornou o home office como principal modelo de trabalho. Pesquisa realizada com 240 profissionais, pela Robert Half relata que a presença da
família é a maior distração no home office. De acordo com os estudos do professor da FGV, André Miceli, o home office terá crescimento de 30% pós pandemia

CONCLUSOES

Nesse contexto concluímos que o home office foi adotado como principal solução para minimizar os impactos negativos e aumentar os positivos gerado nas
organizações, sendo uma opção viável pois gera redução de gastos de infraestrutura, aumento de produtividade, comodidade e flexibilidade. Sobretudo trouxe
desafios que gerou impactos na implementação de novas tecnologias de sistemas, obstáculos na infraestrutura, dificuldades na comunicação e conflitos na
adaptação. O trabalho remoto tem muito a ofertar, sobretudo em questão de tecnologia, assim possibilitando a continuidade do home office pós pandemia
influenciando no futuro dos profissionais da nossa sociedade.

REFERENCIAS

1.CAETANO, Amelia (#38) Brik, André Além do Remoto: os próximos passos do trabalho flexível / Amélia Caetano, André Brik. – Curitiba: Edição do Autor, 2020.
2.GESTÃO da Produção em Foco - Volume 47/ Organização Rafael Alves Pedrosa – Belo Horizonte - MG: Poisson, 2021 3.GONÇALVES Caldeira Brant Losekann, R.,
(#38) Cardoso Mourão, H. (2020). DESAFIOS DO TELETRABALHO NA PANDEMIA COVID-19: QUANDO O HOME VIRA OFFICE. Caderno De Administração, 28, 71-75.
https://doi.org/10.4025/cadadm.v28i0.53637 4.ESTATISTICAS sobre o Home Office para o ano de 2021 https://www.oberlo.com.br/blog/estatisticas-home-office
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Luis Agune Osvaldo da Silva

TITULO Desafios do home-office na pandemia de covid-19

INTRODUCAO

Os efeitos da Covid-19 vêm gerando consequências devastadoras na saúde, economia, na vivência pessoal e profissional, atingindo as organizações de forma que é
necessário adaptar-se aplicando medidas para restringir o deslocamento da população afim de minimizar a exposição e reduzir no contágio ao vírus. Com o início da
pandemia veio as preocupações de empresários e colaboradores relacionadas a continuidade dos investimentos, dos processos e demandas a qual acarretou a
mudança na comercialização de produtos e serviços que são essenciais para a sociedade e com isso houve um aumento no gerenciamento das atividades virtuais
através do trabalho remoto.

OBJETIVOS
Este artigo tem o objetivo de identificar como o Home Office colaborou para minimizar os impactos gerados pela pandemia de Covid 19 nas organizações e quais
foram os principais reflexos do uso da nova forma de trabalho.

METODOLOGIA
O estudo teve como base pesquisas bibliográficas realizadas de modo quali-qualitativo, através de sites, artigos e livros que relatam sobre a pandemia do
Coronavírus e os efeitos gerados nas organizações.

RESULTADOS

O teletrabalho já era uma prática utilizada em algumas organizações e com o novo coronavírus, tornou-se uma solução emergencial para a crise instalada no mundo
a qual afetou muitos trabalhadores, algo que era exceção nas organizações tornou-se regra. Uma pesquisa realizada pela Pulses em 2020, com 179 empresas, a
qual 80% delas eram startups, onde 17.000 funcionários responderam alguns questionários e 78% dos entrevistados afirmaram que se sentem mais produtivos
trabalhando remotamente. Uma segunda pesquisa elaborada com 359 companhias pela consultoria Betania Tanure Associados (BTA) constatou que 43% das
empresas brasileiras tornou o home office como principal modelo de trabalho. Pesquisa realizada com 240 profissionais, pela Robert Half relata que a presença da
família é a maior distração no home office. De acordo com os estudos do professor da FGV, André Miceli, o home office terá crescimento de 30% pós pandemia

CONCLUSOES

Nesse contexto concluímos que o home office foi adotado como principal solução para minimizar os impactos negativos e aumentar os positivos gerado nas
organizações, sendo uma opção viável pois gera redução de gastos de infraestrutura, aumento de produtividade, comodidade e flexibilidade. Sobretudo trouxe
desafios que gerou impactos na implementação de novas tecnologias de sistemas, obstáculos na infraestrutura, dificuldades na comunicação e conflitos na
adaptação. O trabalho remoto tem muito a ofertar, sobretudo em questão de tecnologia, assim possibilitando a continuidade do home office pós pandemia
influenciando no futuro dos profissionais da nossa sociedade.

REFERENCIAS

1.CAETANO, Amelia (#38) Brik, André Além do Remoto: os próximos passos do trabalho flexível / Amélia Caetano, André Brik. – Curitiba: Edição do Autor, 2020.
2.GESTÃO da Produção em Foco - Volume 47/ Organização Rafael Alves Pedrosa – Belo Horizonte - MG: Poisson, 2021 3.GONÇALVES Caldeira Brant Losekann, R.,
(#38) Cardoso Mourão, H. (2020). DESAFIOS DO TELETRABALHO NA PANDEMIA COVID-19: QUANDO O HOME VIRA OFFICE. Caderno De Administração, 28, 71-75.
https://doi.org/10.4025/cadadm.v28i0.53637 4.ESTATISTICAS sobre o Home Office para o ano de 2021 https://www.oberlo.com.br/blog/estatisticas-home-office
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune Osvaldo da Silva

TITULO Desafios do home-office na pandemia de covid-19

INTRODUCAO

Os efeitos da Covid-19 vêm gerando consequências devastadoras na saúde, economia, na vivência pessoal e profissional, atingindo as organizações de forma que é
necessário adaptar-se aplicando medidas para restringir o deslocamento da população afim de minimizar a exposição e reduzir no contágio ao vírus. Com o início da
pandemia veio as preocupações de empresários e colaboradores relacionadas a continuidade dos investimentos, dos processos e demandas a qual acarretou a
mudança na comercialização de produtos e serviços que são essenciais para a sociedade e com isso houve um aumento no gerenciamento das atividades virtuais
através do trabalho remoto.

OBJETIVOS
Este artigo tem o objetivo de identificar como o Home Office colaborou para minimizar os impactos gerados pela pandemia de Covid 19 nas organizações e quais
foram os principais reflexos do uso da nova forma de trabalho.

METODOLOGIA
O estudo teve como base pesquisas bibliográficas realizadas de modo quali-qualitativo, através de sites, artigos e livros que relatam sobre a pandemia do
Coronavírus e os efeitos gerados nas organizações.

RESULTADOS

O teletrabalho já era uma prática utilizada em algumas organizações e com o novo coronavírus, tornou-se uma solução emergencial para a crise instalada no mundo
a qual afetou muitos trabalhadores, algo que era exceção nas organizações tornou-se regra. Uma pesquisa realizada pela Pulses em 2020, com 179 empresas, a
qual 80% delas eram startups, onde 17.000 funcionários responderam alguns questionários e 78% dos entrevistados afirmaram que se sentem mais produtivos
trabalhando remotamente. Uma segunda pesquisa elaborada com 359 companhias pela consultoria Betania Tanure Associados (BTA) constatou que 43% das
empresas brasileiras tornou o home office como principal modelo de trabalho. Pesquisa realizada com 240 profissionais, pela Robert Half relata que a presença da
família é a maior distração no home office. De acordo com os estudos do professor da FGV, André Miceli, o home office terá crescimento de 30% pós pandemia

CONCLUSOES

Nesse contexto concluímos que o home office foi adotado como principal solução para minimizar os impactos negativos e aumentar os positivos gerado nas
organizações, sendo uma opção viável pois gera redução de gastos de infraestrutura, aumento de produtividade, comodidade e flexibilidade. Sobretudo trouxe
desafios que gerou impactos na implementação de novas tecnologias de sistemas, obstáculos na infraestrutura, dificuldades na comunicação e conflitos na
adaptação. O trabalho remoto tem muito a ofertar, sobretudo em questão de tecnologia, assim possibilitando a continuidade do home office pós pandemia
influenciando no futuro dos profissionais da nossa sociedade.

REFERENCIAS

1.CAETANO, Amelia (#38) Brik, André Além do Remoto: os próximos passos do trabalho flexível / Amélia Caetano, André Brik. – Curitiba: Edição do Autor, 2020.
2.GESTÃO da Produção em Foco - Volume 47/ Organização Rafael Alves Pedrosa – Belo Horizonte - MG: Poisson, 2021 3.GONÇALVES Caldeira Brant Losekann, R.,
(#38) Cardoso Mourão, H. (2020). DESAFIOS DO TELETRABALHO NA PANDEMIA COVID-19: QUANDO O HOME VIRA OFFICE. Caderno De Administração, 28, 71-75.
https://doi.org/10.4025/cadadm.v28i0.53637 4.ESTATISTICAS sobre o Home Office para o ano de 2021 https://www.oberlo.com.br/blog/estatisticas-home-office
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Luis Agune Osvaldo da Silva

TITULO Desafios do home-office na pandemia de covid-19

INTRODUCAO

Os efeitos da Covid-19 vêm gerando consequências devastadoras na saúde, economia, na vivência pessoal e profissional, atingindo as organizações de forma que é
necessário adaptar-se aplicando medidas para restringir o deslocamento da população afim de minimizar a exposição e reduzir no contágio ao vírus. Com o início da
pandemia veio as preocupações de empresários e colaboradores relacionadas a continuidade dos investimentos, dos processos e demandas a qual acarretou a
mudança na comercialização de produtos e serviços que são essenciais para a sociedade e com isso houve um aumento no gerenciamento das atividades virtuais
através do trabalho remoto.

OBJETIVOS
Este artigo tem o objetivo de identificar como o Home Office colaborou para minimizar os impactos gerados pela pandemia de Covid 19 nas organizações e quais
foram os principais reflexos do uso da nova forma de trabalho.

METODOLOGIA
O estudo teve como base pesquisas bibliográficas realizadas de modo quali-qualitativo, através de sites, artigos e livros que relatam sobre a pandemia do
Coronavírus e os efeitos gerados nas organizações.

RESULTADOS

O teletrabalho já era uma prática utilizada em algumas organizações e com o novo coronavírus, tornou-se uma solução emergencial para a crise instalada no mundo
a qual afetou muitos trabalhadores, algo que era exceção nas organizações tornou-se regra. Uma pesquisa realizada pela Pulses em 2020, com 179 empresas, a
qual 80% delas eram startups, onde 17.000 funcionários responderam alguns questionários e 78% dos entrevistados afirmaram que se sentem mais produtivos
trabalhando remotamente. Uma segunda pesquisa elaborada com 359 companhias pela consultoria Betania Tanure Associados (BTA) constatou que 43% das
empresas brasileiras tornou o home office como principal modelo de trabalho. Pesquisa realizada com 240 profissionais, pela Robert Half relata que a presença da
família é a maior distração no home office. De acordo com os estudos do professor da FGV, André Miceli, o home office terá crescimento de 30% pós pandemia

CONCLUSOES

Nesse contexto concluímos que o home office foi adotado como principal solução para minimizar os impactos negativos e aumentar os positivos gerado nas
organizações, sendo uma opção viável pois gera redução de gastos de infraestrutura, aumento de produtividade, comodidade e flexibilidade. Sobretudo trouxe
desafios que gerou impactos na implementação de novas tecnologias de sistemas, obstáculos na infraestrutura, dificuldades na comunicação e conflitos na
adaptação. O trabalho remoto tem muito a ofertar, sobretudo em questão de tecnologia, assim possibilitando a continuidade do home office pós pandemia
influenciando no futuro dos profissionais da nossa sociedade.

REFERENCIAS

1.CAETANO, Amelia (#38) Brik, André Além do Remoto: os próximos passos do trabalho flexível / Amélia Caetano, André Brik. – Curitiba: Edição do Autor, 2020.
2.GESTÃO da Produção em Foco - Volume 47/ Organização Rafael Alves Pedrosa – Belo Horizonte - MG: Poisson, 2021 3.GONÇALVES Caldeira Brant Losekann, R.,
(#38) Cardoso Mourão, H. (2020). DESAFIOS DO TELETRABALHO NA PANDEMIA COVID-19: QUANDO O HOME VIRA OFFICE. Caderno De Administração, 28, 71-75.
https://doi.org/10.4025/cadadm.v28i0.53637 4.ESTATISTICAS sobre o Home Office para o ano de 2021 https://www.oberlo.com.br/blog/estatisticas-home-office
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3830586 - GUSTAVO ALVES PEREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune Osvaldo da Silva

TITULO Desafios do home-office na pandemia de covid-19

INTRODUCAO

Os efeitos da Covid-19 vêm gerando consequências devastadoras na saúde, economia, na vivência pessoal e profissional, atingindo as organizações de forma que é
necessário adaptar-se aplicando medidas para restringir o deslocamento da população afim de minimizar a exposição e reduzir no contágio ao vírus. Com o início da
pandemia veio as preocupações de empresários e colaboradores relacionadas a continuidade dos investimentos, dos processos e demandas a qual acarretou a
mudança na comercialização de produtos e serviços que são essenciais para a sociedade e com isso houve um aumento no gerenciamento das atividades virtuais
através do trabalho remoto.

OBJETIVOS
Este artigo tem o objetivo de identificar como o Home Office colaborou para minimizar os impactos gerados pela pandemia de Covid 19 nas organizações e quais
foram os principais reflexos do uso da nova forma de trabalho.

METODOLOGIA
O estudo teve como base pesquisas bibliográficas realizadas de modo quali-qualitativo, através de sites, artigos e livros que relatam sobre a pandemia do
Coronavírus e os efeitos gerados nas organizações.

RESULTADOS

O teletrabalho já era uma prática utilizada em algumas organizações e com o novo coronavírus, tornou-se uma solução emergencial para a crise instalada no mundo
a qual afetou muitos trabalhadores, algo que era exceção nas organizações tornou-se regra. Uma pesquisa realizada pela Pulses em 2020, com 179 empresas, a
qual 80% delas eram startups, onde 17.000 funcionários responderam alguns questionários e 78% dos entrevistados afirmaram que se sentem mais produtivos
trabalhando remotamente. Uma segunda pesquisa elaborada com 359 companhias pela consultoria Betania Tanure Associados (BTA) constatou que 43% das
empresas brasileiras tornou o home office como principal modelo de trabalho. Pesquisa realizada com 240 profissionais, pela Robert Half relata que a presença da
família é a maior distração no home office. De acordo com os estudos do professor da FGV, André Miceli, o home office terá crescimento de 30% pós pandemia

CONCLUSOES

Nesse contexto concluímos que o home office foi adotado como principal solução para minimizar os impactos negativos e aumentar os positivos gerado nas
organizações, sendo uma opção viável pois gera redução de gastos de infraestrutura, aumento de produtividade, comodidade e flexibilidade. Sobretudo trouxe
desafios que gerou impactos na implementação de novas tecnologias de sistemas, obstáculos na infraestrutura, dificuldades na comunicação e conflitos na
adaptação. O trabalho remoto tem muito a ofertar, sobretudo em questão de tecnologia, assim possibilitando a continuidade do home office pós pandemia
influenciando no futuro dos profissionais da nossa sociedade.

REFERENCIAS

1.CAETANO, Amelia (#38) Brik, André Além do Remoto: os próximos passos do trabalho flexível / Amélia Caetano, André Brik. – Curitiba: Edição do Autor, 2020.
2.GESTÃO da Produção em Foco - Volume 47/ Organização Rafael Alves Pedrosa – Belo Horizonte - MG: Poisson, 2021 3.GONÇALVES Caldeira Brant Losekann, R.,
(#38) Cardoso Mourão, H. (2020). DESAFIOS DO TELETRABALHO NA PANDEMIA COVID-19: QUANDO O HOME VIRA OFFICE. Caderno De Administração, 28, 71-75.
https://doi.org/10.4025/cadadm.v28i0.53637 4.ESTATISTICAS sobre o Home Office para o ano de 2021 https://www.oberlo.com.br/blog/estatisticas-home-office
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3772080 - KARINA CARNEIRO DE SOUZA LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO LIDERANÇA COMO PRINCIPAL PROTAGONISTA NA REDUÇÃO DE INCERTEZAS

INTRODUCAO
Ser um líder é fazer seguidores. É ter pessoas que se reportam a ele de forma positiva e o tenha como exemplo. Ser um líder é set esse exemplo tanto na teoria
quanto na prática.

OBJETIVOS
Conhecer a necessidade de liderança, para assim recepcionar integrantes de uma equipe e transformando-a em um alto nível de desempenho e confiança. Podendo
assim alcançar as metas pretendidas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa científica e bibliográfica, de modo qualitativo, descrevendo a importância do tema liderança empresarial dentro das organizações. Foram
realizadas pesquisas bibliográficas, pesquisas teóricas e recolha oral do professor responsável pela a orientação do desenvolvimento do trabalho.

RESULTADOS

A necessidade de liderança se iniciou na década de 80 quando surgiu a necessidade de oferecer uma maior capacitação para todos os indivíduos, integrantes de
uma equipe dentro do seu campo de atuação para atender às exigências do mercado. A partir daí aquele considerado o bom chefe começou a ser chamado de líder
porque estimula a equipe a atingir os objetivos, favorecendo o ambiente de trabalho. Assim a liderança começou a ser utilizada com maior êxito. Quando um
indivíduo apresenta as qualidades necessárias para se tornar um líder, acaba gerando confiança dentro da equipe isso, mas o êxito do trabalho não depende somente
do empenho e dedicação também é importante que o ambiente onde se trabalha esteja desenvolvido. Para manter uma equipe de alto desempenho o grupo tem de
escolher seu líder aquela pessoa que der mais assistência e orientação ao grupo, que os direcionem rumo as metas pretendidas através de planejamentos e
escolhas das melhores soluções para os problemas. “Liderança é influenciar e conduzir pessoas nas situações em que é identificado um objetivo claro e definido,
que busca os resultados desejados” (ERVILHA, 2008, p. 54). Com a vaga de líder preenchida a equipe se sente mais segura e as incertezas que antes apareciam
serão tratadas com o seu auxílio, para isso é preciso que o líder seja ativo e consiga enxergar além do cenário, que sua visão seja ampla e consiga observar a
capacidade de cada integrante da equipe. “Liderança representa a sua capacidade de influenciar pessoas a agir.”(HUNTER, 2004, p. 105). Apesar do líder ser
escolhido pelo e para o grupo as decisões não são possíveis de serem tomadas individualmente, é necessário as vezes o auxílio de todos. A liderança é um processo
contínuo de escolhas que ultrapassam as barreiras internas e externas. O líder é uma figura central para que a empresa alcance suas metas.

CONCLUSOES
Conclui-se que a figura de um líder no ambiente de trabalho é de suma importância para sua equipe, passando a eles confiança, incentivos e motivação. Sendo assim
o papel do líder para sua equipe e empresa é coordenar de forma eficaz, fazendo com que as metas sejam atingidas.

REFERENCIAS
ERVILHA, A. J. Limão. Liderando equipes para otimizar resultados. São Paulo: Nobel, 2008. HUNTER, James C. O Monge e o executivo: Uma história sobre a essência
da Liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.

Página 155



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12155 Administração de Recursos Humanos 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3787478 - AMANDA GREGORIO DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO LIDERANÇA COMO PRINCIPAL PROTAGONISTA NA REDUÇÃO DE INCERTEZAS

INTRODUCAO
Ser um líder é fazer seguidores. É ter pessoas que se reportam a ele de forma positiva e o tenha como exemplo. Ser um líder é set esse exemplo tanto na teoria
quanto na prática.

OBJETIVOS
Conhecer a necessidade de liderança, para assim recepcionar integrantes de uma equipe e transformando-a em um alto nível de desempenho e confiança. Podendo
assim alcançar as metas pretendidas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa científica e bibliográfica, de modo qualitativo, descrevendo a importância do tema liderança empresarial dentro das organizações. Foram
realizadas pesquisas bibliográficas, pesquisas teóricas e recolha oral do professor responsável pela a orientação do desenvolvimento do trabalho.

RESULTADOS

A necessidade de liderança se iniciou na década de 80 quando surgiu a necessidade de oferecer uma maior capacitação para todos os indivíduos, integrantes de
uma equipe dentro do seu campo de atuação para atender às exigências do mercado. A partir daí aquele considerado o bom chefe começou a ser chamado de líder
porque estimula a equipe a atingir os objetivos, favorecendo o ambiente de trabalho. Assim a liderança começou a ser utilizada com maior êxito. Quando um
indivíduo apresenta as qualidades necessárias para se tornar um líder, acaba gerando confiança dentro da equipe isso, mas o êxito do trabalho não depende somente
do empenho e dedicação também é importante que o ambiente onde se trabalha esteja desenvolvido. Para manter uma equipe de alto desempenho o grupo tem de
escolher seu líder aquela pessoa que der mais assistência e orientação ao grupo, que os direcionem rumo as metas pretendidas através de planejamentos e
escolhas das melhores soluções para os problemas. “Liderança é influenciar e conduzir pessoas nas situações em que é identificado um objetivo claro e definido,
que busca os resultados desejados” (ERVILHA, 2008, p. 54). Com a vaga de líder preenchida a equipe se sente mais segura e as incertezas que antes apareciam
serão tratadas com o seu auxílio, para isso é preciso que o líder seja ativo e consiga enxergar além do cenário, que sua visão seja ampla e consiga observar a
capacidade de cada integrante da equipe. “Liderança representa a sua capacidade de influenciar pessoas a agir.”(HUNTER, 2004, p. 105). Apesar do líder ser
escolhido pelo e para o grupo as decisões não são possíveis de serem tomadas individualmente, é necessário as vezes o auxílio de todos. A liderança é um processo
contínuo de escolhas que ultrapassam as barreiras internas e externas. O líder é uma figura central para que a empresa alcance suas metas.

CONCLUSOES
Conclui-se que a figura de um líder no ambiente de trabalho é de suma importância para sua equipe, passando a eles confiança, incentivos e motivação. Sendo assim
o papel do líder para sua equipe e empresa é coordenar de forma eficaz, fazendo com que as metas sejam atingidas.

REFERENCIAS
ERVILHA, A. J. Limão. Liderando equipes para otimizar resultados. São Paulo: Nobel, 2008. HUNTER, James C. O Monge e o executivo: Uma história sobre a essência
da Liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
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3807339 - PATRICIA PEREIRA MOREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO LIDERANÇA COMO PRINCIPAL PROTAGONISTA NA REDUÇÃO DE INCERTEZAS

INTRODUCAO
Ser um líder é fazer seguidores. É ter pessoas que se reportam a ele de forma positiva e o tenha como exemplo. Ser um líder é set esse exemplo tanto na teoria
quanto na prática.

OBJETIVOS
Conhecer a necessidade de liderança, para assim recepcionar integrantes de uma equipe e transformando-a em um alto nível de desempenho e confiança. Podendo
assim alcançar as metas pretendidas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa científica e bibliográfica, de modo qualitativo, descrevendo a importância do tema liderança empresarial dentro das organizações. Foram
realizadas pesquisas bibliográficas, pesquisas teóricas e recolha oral do professor responsável pela a orientação do desenvolvimento do trabalho.

RESULTADOS

A necessidade de liderança se iniciou na década de 80 quando surgiu a necessidade de oferecer uma maior capacitação para todos os indivíduos, integrantes de
uma equipe dentro do seu campo de atuação para atender às exigências do mercado. A partir daí aquele considerado o bom chefe começou a ser chamado de líder
porque estimula a equipe a atingir os objetivos, favorecendo o ambiente de trabalho. Assim a liderança começou a ser utilizada com maior êxito. Quando um
indivíduo apresenta as qualidades necessárias para se tornar um líder, acaba gerando confiança dentro da equipe isso, mas o êxito do trabalho não depende somente
do empenho e dedicação também é importante que o ambiente onde se trabalha esteja desenvolvido. Para manter uma equipe de alto desempenho o grupo tem de
escolher seu líder aquela pessoa que der mais assistência e orientação ao grupo, que os direcionem rumo as metas pretendidas através de planejamentos e
escolhas das melhores soluções para os problemas. “Liderança é influenciar e conduzir pessoas nas situações em que é identificado um objetivo claro e definido,
que busca os resultados desejados” (ERVILHA, 2008, p. 54). Com a vaga de líder preenchida a equipe se sente mais segura e as incertezas que antes apareciam
serão tratadas com o seu auxílio, para isso é preciso que o líder seja ativo e consiga enxergar além do cenário, que sua visão seja ampla e consiga observar a
capacidade de cada integrante da equipe. “Liderança representa a sua capacidade de influenciar pessoas a agir.”(HUNTER, 2004, p. 105). Apesar do líder ser
escolhido pelo e para o grupo as decisões não são possíveis de serem tomadas individualmente, é necessário as vezes o auxílio de todos. A liderança é um processo
contínuo de escolhas que ultrapassam as barreiras internas e externas. O líder é uma figura central para que a empresa alcance suas metas.

CONCLUSOES
Conclui-se que a figura de um líder no ambiente de trabalho é de suma importância para sua equipe, passando a eles confiança, incentivos e motivação. Sendo assim
o papel do líder para sua equipe e empresa é coordenar de forma eficaz, fazendo com que as metas sejam atingidas.

REFERENCIAS
ERVILHA, A. J. Limão. Liderando equipes para otimizar resultados. São Paulo: Nobel, 2008. HUNTER, James C. O Monge e o executivo: Uma história sobre a essência
da Liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
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3829901 - MARCELA SANTOS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO LIDERANÇA COMO PRINCIPAL PROTAGONISTA NA REDUÇÃO DE INCERTEZAS

INTRODUCAO
Ser um líder é fazer seguidores. É ter pessoas que se reportam a ele de forma positiva e o tenha como exemplo. Ser um líder é set esse exemplo tanto na teoria
quanto na prática.

OBJETIVOS
Conhecer a necessidade de liderança, para assim recepcionar integrantes de uma equipe e transformando-a em um alto nível de desempenho e confiança. Podendo
assim alcançar as metas pretendidas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa científica e bibliográfica, de modo qualitativo, descrevendo a importância do tema liderança empresarial dentro das organizações. Foram
realizadas pesquisas bibliográficas, pesquisas teóricas e recolha oral do professor responsável pela a orientação do desenvolvimento do trabalho.

RESULTADOS

A necessidade de liderança se iniciou na década de 80 quando surgiu a necessidade de oferecer uma maior capacitação para todos os indivíduos, integrantes de
uma equipe dentro do seu campo de atuação para atender às exigências do mercado. A partir daí aquele considerado o bom chefe começou a ser chamado de líder
porque estimula a equipe a atingir os objetivos, favorecendo o ambiente de trabalho. Assim a liderança começou a ser utilizada com maior êxito. Quando um
indivíduo apresenta as qualidades necessárias para se tornar um líder, acaba gerando confiança dentro da equipe isso, mas o êxito do trabalho não depende somente
do empenho e dedicação também é importante que o ambiente onde se trabalha esteja desenvolvido. Para manter uma equipe de alto desempenho o grupo tem de
escolher seu líder aquela pessoa que der mais assistência e orientação ao grupo, que os direcionem rumo as metas pretendidas através de planejamentos e
escolhas das melhores soluções para os problemas. “Liderança é influenciar e conduzir pessoas nas situações em que é identificado um objetivo claro e definido,
que busca os resultados desejados” (ERVILHA, 2008, p. 54). Com a vaga de líder preenchida a equipe se sente mais segura e as incertezas que antes apareciam
serão tratadas com o seu auxílio, para isso é preciso que o líder seja ativo e consiga enxergar além do cenário, que sua visão seja ampla e consiga observar a
capacidade de cada integrante da equipe. “Liderança representa a sua capacidade de influenciar pessoas a agir.”(HUNTER, 2004, p. 105). Apesar do líder ser
escolhido pelo e para o grupo as decisões não são possíveis de serem tomadas individualmente, é necessário as vezes o auxílio de todos. A liderança é um processo
contínuo de escolhas que ultrapassam as barreiras internas e externas. O líder é uma figura central para que a empresa alcance suas metas.

CONCLUSOES
Conclui-se que a figura de um líder no ambiente de trabalho é de suma importância para sua equipe, passando a eles confiança, incentivos e motivação. Sendo assim
o papel do líder para sua equipe e empresa é coordenar de forma eficaz, fazendo com que as metas sejam atingidas.

REFERENCIAS
ERVILHA, A. J. Limão. Liderando equipes para otimizar resultados. São Paulo: Nobel, 2008. HUNTER, James C. O Monge e o executivo: Uma história sobre a essência
da Liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
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3838587 - EVELYN DE JESUS LIMA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO LIDERANÇA COMO PRINCIPAL PROTAGONISTA NA REDUÇÃO DE INCERTEZAS

INTRODUCAO
Ser um líder é fazer seguidores. É ter pessoas que se reportam a ele de forma positiva e o tenha como exemplo. Ser um líder é set esse exemplo tanto na teoria
quanto na prática.

OBJETIVOS
Conhecer a necessidade de liderança, para assim recepcionar integrantes de uma equipe e transformando-a em um alto nível de desempenho e confiança. Podendo
assim alcançar as metas pretendidas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa científica e bibliográfica, de modo qualitativo, descrevendo a importância do tema liderança empresarial dentro das organizações. Foram
realizadas pesquisas bibliográficas, pesquisas teóricas e recolha oral do professor responsável pela a orientação do desenvolvimento do trabalho.

RESULTADOS

A necessidade de liderança se iniciou na década de 80 quando surgiu a necessidade de oferecer uma maior capacitação para todos os indivíduos, integrantes de
uma equipe dentro do seu campo de atuação para atender às exigências do mercado. A partir daí aquele considerado o bom chefe começou a ser chamado de líder
porque estimula a equipe a atingir os objetivos, favorecendo o ambiente de trabalho. Assim a liderança começou a ser utilizada com maior êxito. Quando um
indivíduo apresenta as qualidades necessárias para se tornar um líder, acaba gerando confiança dentro da equipe isso, mas o êxito do trabalho não depende somente
do empenho e dedicação também é importante que o ambiente onde se trabalha esteja desenvolvido. Para manter uma equipe de alto desempenho o grupo tem de
escolher seu líder aquela pessoa que der mais assistência e orientação ao grupo, que os direcionem rumo as metas pretendidas através de planejamentos e
escolhas das melhores soluções para os problemas. “Liderança é influenciar e conduzir pessoas nas situações em que é identificado um objetivo claro e definido,
que busca os resultados desejados” (ERVILHA, 2008, p. 54). Com a vaga de líder preenchida a equipe se sente mais segura e as incertezas que antes apareciam
serão tratadas com o seu auxílio, para isso é preciso que o líder seja ativo e consiga enxergar além do cenário, que sua visão seja ampla e consiga observar a
capacidade de cada integrante da equipe. “Liderança representa a sua capacidade de influenciar pessoas a agir.”(HUNTER, 2004, p. 105). Apesar do líder ser
escolhido pelo e para o grupo as decisões não são possíveis de serem tomadas individualmente, é necessário as vezes o auxílio de todos. A liderança é um processo
contínuo de escolhas que ultrapassam as barreiras internas e externas. O líder é uma figura central para que a empresa alcance suas metas.

CONCLUSOES
Conclui-se que a figura de um líder no ambiente de trabalho é de suma importância para sua equipe, passando a eles confiança, incentivos e motivação. Sendo assim
o papel do líder para sua equipe e empresa é coordenar de forma eficaz, fazendo com que as metas sejam atingidas.

REFERENCIAS
ERVILHA, A. J. Limão. Liderando equipes para otimizar resultados. São Paulo: Nobel, 2008. HUNTER, James C. O Monge e o executivo: Uma história sobre a essência
da Liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
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4343018 - RAQUEL DE SOUZA FERREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Impactos financeiros na cadeia de suprimentos de motocicletas: o caso New Street

INTRODUCAO

A pandemia da Covid 19, além de provocar uma das maiores crises sanitárias de todos os tempos, ocasionou forte desequilíbrio no funcionamento da Cadeia de
Suprimentos de diversos setores da economia, incluindo o setor de motocicletas o qual possui forte dependência do da China e Japão na importação de peças para
reparos e montagens de novos equipamentos. S Ganeshan e Harrison (1995), a cadeia de suprimentos é uma rede de serviços e opções de distribuição que
desempenham as funções de aquisição de materiais, a transformação desses materiais em produtos intermediários e acabados e a posterior distribuição desses
produtos para os clientes. A New Street, organização empresarial que comercializa produtos em geral para motocicletas e também realiza manutenção desses
equipamentos teve seu resultado financeiro impactado no cenário inicial relatado.

OBJETIVOS
Objetiva-se a partir do referido estudo compreender os impactos financeiros no setor de motocicletas no cenário da pandemia da convid 19 através do caso New
Street.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a
consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS

O estudo nos revelou a dificuldade de a empresa obter reposição de peças para revenda e realização de manutenção dos equipamentos aos seus clientes, o que
ocasionou impactos significativos na Receita de Vendas e Serviços, sendo essa reduzida em cerca de 24% o que equivaleu a R$208.948,80. A empresa tem
procurado alterar suas estratégias para se adaptar a atual adequando os preços da mercadoria que estão sendo recebidas e concedendo descontos superiores aos
que eram praticados no período anterior a pandemia, afim de garantir aumento da receita de vendas através do aumento do volume e não mais aplicando margens
de lucro mais significativas.

CONCLUSOES

A partir do presente estudo verificou-se os impactos de choques econômicos sistêmicos, promovendo grande esforço por parte das organizações empresariais em
aperfeiçoarem seus processos de gestão de custos, eficiência operacional, inovação para se manterem no mercado. Com o projeto e pesquisas concluímos que uma
boa administração de empresa nos leva a satisfação nos resultados. O aprofundado conhecimento financeiro contribui para obtenção de lucros e redução de
despesas, onde é preciso se planejar e estar preparado para inovações contínuas. Um fundo de reserva para proporcionar liquidez da atividade operacional da
empresa, também é essencial para promover estabilidade financeira em cenários turbulentos como o que se tem convivido na atual conjuntura.

REFERENCIAS
GITMAN, L. Princípios da Administração Financeira.12ª Ed. 1997. BRIGHAM, E. Administração Financeira Teoria e Prática. 10ª Edição. 2000. SANVICENTE, A. Z.
Administração Financeira. 3ª Edição, 2007.
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4343026 - BEATRIZ SANTOS COSTA SABINO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Impactos financeiros na cadeia de suprimentos de motocicletas: o caso New Street

INTRODUCAO

A pandemia da Covid 19, além de provocar uma das maiores crises sanitárias de todos os tempos, ocasionou forte desequilíbrio no funcionamento da Cadeia de
Suprimentos de diversos setores da economia, incluindo o setor de motocicletas o qual possui forte dependência do da China e Japão na importação de peças para
reparos e montagens de novos equipamentos. S Ganeshan e Harrison (1995), a cadeia de suprimentos é uma rede de serviços e opções de distribuição que
desempenham as funções de aquisição de materiais, a transformação desses materiais em produtos intermediários e acabados e a posterior distribuição desses
produtos para os clientes. A New Street, organização empresarial que comercializa produtos em geral para motocicletas e também realiza manutenção desses
equipamentos teve seu resultado financeiro impactado no cenário inicial relatado.

OBJETIVOS
Objetiva-se a partir do referido estudo compreender os impactos financeiros no setor de motocicletas no cenário da pandemia da convid 19 através do caso New
Street.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a
consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS

O estudo nos revelou a dificuldade de a empresa obter reposição de peças para revenda e realização de manutenção dos equipamentos aos seus clientes, o que
ocasionou impactos significativos na Receita de Vendas e Serviços, sendo essa reduzida em cerca de 24% o que equivaleu a R$208.948,80. A empresa tem
procurado alterar suas estratégias para se adaptar a atual adequando os preços da mercadoria que estão sendo recebidas e concedendo descontos superiores aos
que eram praticados no período anterior a pandemia, afim de garantir aumento da receita de vendas através do aumento do volume e não mais aplicando margens
de lucro mais significativas.

CONCLUSOES

A partir do presente estudo verificou-se os impactos de choques econômicos sistêmicos, promovendo grande esforço por parte das organizações empresariais em
aperfeiçoarem seus processos de gestão de custos, eficiência operacional, inovação para se manterem no mercado. Com o projeto e pesquisas concluímos que uma
boa administração de empresa nos leva a satisfação nos resultados. O aprofundado conhecimento financeiro contribui para obtenção de lucros e redução de
despesas, onde é preciso se planejar e estar preparado para inovações contínuas. Um fundo de reserva para proporcionar liquidez da atividade operacional da
empresa, também é essencial para promover estabilidade financeira em cenários turbulentos como o que se tem convivido na atual conjuntura.

REFERENCIAS
GITMAN, L. Princípios da Administração Financeira.12ª Ed. 1997. BRIGHAM, E. Administração Financeira Teoria e Prática. 10ª Edição. 2000. SANVICENTE, A. Z.
Administração Financeira. 3ª Edição, 2007.
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TITULO Impactos financeiros na cadeia de suprimentos de motocicletas: o caso New Street

INTRODUCAO

A pandemia da Covid 19, além de provocar uma das maiores crises sanitárias de todos os tempos, ocasionou forte desequilíbrio no funcionamento da Cadeia de
Suprimentos de diversos setores da economia, incluindo o setor de motocicletas o qual possui forte dependência do da China e Japão na importação de peças para
reparos e montagens de novos equipamentos. S Ganeshan e Harrison (1995), a cadeia de suprimentos é uma rede de serviços e opções de distribuição que
desempenham as funções de aquisição de materiais, a transformação desses materiais em produtos intermediários e acabados e a posterior distribuição desses
produtos para os clientes. A New Street, organização empresarial que comercializa produtos em geral para motocicletas e também realiza manutenção desses
equipamentos teve seu resultado financeiro impactado no cenário inicial relatado.

OBJETIVOS
Objetiva-se a partir do referido estudo compreender os impactos financeiros no setor de motocicletas no cenário da pandemia da convid 19 através do caso New
Street.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a
consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS

O estudo nos revelou a dificuldade de a empresa obter reposição de peças para revenda e realização de manutenção dos equipamentos aos seus clientes, o que
ocasionou impactos significativos na Receita de Vendas e Serviços, sendo essa reduzida em cerca de 24% o que equivaleu a R$208.948,80. A empresa tem
procurado alterar suas estratégias para se adaptar a atual adequando os preços da mercadoria que estão sendo recebidas e concedendo descontos superiores aos
que eram praticados no período anterior a pandemia, afim de garantir aumento da receita de vendas através do aumento do volume e não mais aplicando margens
de lucro mais significativas.

CONCLUSOES

A partir do presente estudo verificou-se os impactos de choques econômicos sistêmicos, promovendo grande esforço por parte das organizações empresariais em
aperfeiçoarem seus processos de gestão de custos, eficiência operacional, inovação para se manterem no mercado. Com o projeto e pesquisas concluímos que uma
boa administração de empresa nos leva a satisfação nos resultados. O aprofundado conhecimento financeiro contribui para obtenção de lucros e redução de
despesas, onde é preciso se planejar e estar preparado para inovações contínuas. Um fundo de reserva para proporcionar liquidez da atividade operacional da
empresa, também é essencial para promover estabilidade financeira em cenários turbulentos como o que se tem convivido na atual conjuntura.

REFERENCIAS
GITMAN, L. Princípios da Administração Financeira.12ª Ed. 1997. BRIGHAM, E. Administração Financeira Teoria e Prática. 10ª Edição. 2000. SANVICENTE, A. Z.
Administração Financeira. 3ª Edição, 2007.
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TITULO Impactos financeiros na cadeia de suprimentos de motocicletas: o caso New Street

INTRODUCAO

A pandemia da Covid 19, além de provocar uma das maiores crises sanitárias de todos os tempos, ocasionou forte desequilíbrio no funcionamento da Cadeia de
Suprimentos de diversos setores da economia, incluindo o setor de motocicletas o qual possui forte dependência do da China e Japão na importação de peças para
reparos e montagens de novos equipamentos. S Ganeshan e Harrison (1995), a cadeia de suprimentos é uma rede de serviços e opções de distribuição que
desempenham as funções de aquisição de materiais, a transformação desses materiais em produtos intermediários e acabados e a posterior distribuição desses
produtos para os clientes. A New Street, organização empresarial que comercializa produtos em geral para motocicletas e também realiza manutenção desses
equipamentos teve seu resultado financeiro impactado no cenário inicial relatado.

OBJETIVOS
Objetiva-se a partir do referido estudo compreender os impactos financeiros no setor de motocicletas no cenário da pandemia da convid 19 através do caso New
Street.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a
consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS

O estudo nos revelou a dificuldade de a empresa obter reposição de peças para revenda e realização de manutenção dos equipamentos aos seus clientes, o que
ocasionou impactos significativos na Receita de Vendas e Serviços, sendo essa reduzida em cerca de 24% o que equivaleu a R$208.948,80. A empresa tem
procurado alterar suas estratégias para se adaptar a atual adequando os preços da mercadoria que estão sendo recebidas e concedendo descontos superiores aos
que eram praticados no período anterior a pandemia, afim de garantir aumento da receita de vendas através do aumento do volume e não mais aplicando margens
de lucro mais significativas.

CONCLUSOES

A partir do presente estudo verificou-se os impactos de choques econômicos sistêmicos, promovendo grande esforço por parte das organizações empresariais em
aperfeiçoarem seus processos de gestão de custos, eficiência operacional, inovação para se manterem no mercado. Com o projeto e pesquisas concluímos que uma
boa administração de empresa nos leva a satisfação nos resultados. O aprofundado conhecimento financeiro contribui para obtenção de lucros e redução de
despesas, onde é preciso se planejar e estar preparado para inovações contínuas. Um fundo de reserva para proporcionar liquidez da atividade operacional da
empresa, também é essencial para promover estabilidade financeira em cenários turbulentos como o que se tem convivido na atual conjuntura.

REFERENCIAS
GITMAN, L. Princípios da Administração Financeira.12ª Ed. 1997. BRIGHAM, E. Administração Financeira Teoria e Prática. 10ª Edição. 2000. SANVICENTE, A. Z.
Administração Financeira. 3ª Edição, 2007.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Análise e Gestão de Riscos Financeiros: o caso Lotéricas da Caixa

INTRODUCAO

De acordo com Galante (2015), o Gerenciamento de Riscos é um processo complexo que aplica sistematicamente políticas de gestão, procedimentos e práticas
orientados para a realização de oportunidades e o manejo dos efeitos adversos. Já para Cicco (2017) a gestão de risco refere-se à identificação de variações
potenciais em relação ao que se planeja ou se espera, e à gestão dessas variações para que seja possível maximizar oportunidades, minimizar perdas e melhorar as
decisões e os resultados; bem como implantar ações para evitar ou reduzir as possibilidades de que algo saia errado. Com o cenário estabelecido pela pandemia da
Covid-19, a economia mundial foi afetada de forma significativa e no âmbito nacional os impactos financeiros não foram diferentes. Com a introdução da
quarentena restringindo a abertura de diversos estabelecimentos comerciais e a circulação de pessoas, o setor financeiro da Casa da Moeda, verificou queda
expressiva no faturamento e venda de jogos (LOTERICAS, 2021).

OBJETIVOS
Temos como objetivo compreender os impactos financeiros decorrentes de um cenário de risco sistemático através de um caso prático ocorrido na empresa
lotérica.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema.

RESULTADOS

Gitman (2010) define risco o risco sistemático como aquele do qual não podemos nos proteger com diversificação. Nesse sentido a pandemia da Covid 19
apresentou-se com um grande desafio as organizações empresariais incluindo as Lotéricas, uma vez que seus clientes acostumados a frequentarem os
estabelecimentos físicos passaram a utilizar-se de operações através de portais da internet para realizarem pagamentos e jogos, o que impactou profundamente a
receita de vendas. A empresa tem adotado novas estratégias de negócios afim de minimizar perdas e alcançar a melhoria dos resultados financeiros através de
sorteios e outros incentivos para que os clientes possam utilizar de forma mais frequente os serviços disponíveis.

CONCLUSOES

Concluímos que o dimensionamento atual da Casa Lotérica é satisfatório para atender a demanda que procura esse tipo de serviço. O presente estudo mostra uma
qualidade panorâmica dos serviços prestados que vem sempre se atualizando para que assim a população precise ir menos ao banco, por exemplo o atendimento
online que vem sendo utilizado. Nosso trabalho também expos um problema que vem crescendo nesse tipo de organização, para essa identificação usamos o
método análise de gerenciamento de risco, da mesma forma trouxemos soluções viáveis, para que haja maior controle de perda para o negócio, nesse cenário
pandêmico que vivenciamos. Dessa forma a proposta do nosso trabalho é mostrar que com um bom atendimento, fidelização de clientes e um bom funcionamentos
sistêmicos, conseguimos lidar com a quarentena, pois a casas lotéricas vem oferecendo facilidade aos seus clientes.

REFERENCIAS
CICCO, F. Gestão de riscos: Risk Tecnologia Editora, 2009. Disponível em: Acesso em 23 set 2017. GALANTE, E. Princípios de Gestão de Riscos. 1º edição. Curitiba:
Editora Appris, 2015. GITMAN, Lawrence J. Princípios da administração financeira 12. ed. São Paulo: Pearson education, 2010.
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TITULO Análise e Gestão de Riscos Financeiros: o caso Lotéricas da Caixa

INTRODUCAO

De acordo com Galante (2015), o Gerenciamento de Riscos é um processo complexo que aplica sistematicamente políticas de gestão, procedimentos e práticas
orientados para a realização de oportunidades e o manejo dos efeitos adversos. Já para Cicco (2017) a gestão de risco refere-se à identificação de variações
potenciais em relação ao que se planeja ou se espera, e à gestão dessas variações para que seja possível maximizar oportunidades, minimizar perdas e melhorar as
decisões e os resultados; bem como implantar ações para evitar ou reduzir as possibilidades de que algo saia errado. Com o cenário estabelecido pela pandemia da
Covid-19, a economia mundial foi afetada de forma significativa e no âmbito nacional os impactos financeiros não foram diferentes. Com a introdução da
quarentena restringindo a abertura de diversos estabelecimentos comerciais e a circulação de pessoas, o setor financeiro da Casa da Moeda, verificou queda
expressiva no faturamento e venda de jogos (LOTERICAS, 2021).

OBJETIVOS
Temos como objetivo compreender os impactos financeiros decorrentes de um cenário de risco sistemático através de um caso prático ocorrido na empresa
lotérica.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema.

RESULTADOS

Gitman (2010) define risco o risco sistemático como aquele do qual não podemos nos proteger com diversificação. Nesse sentido a pandemia da Covid 19
apresentou-se com um grande desafio as organizações empresariais incluindo as Lotéricas, uma vez que seus clientes acostumados a frequentarem os
estabelecimentos físicos passaram a utilizar-se de operações através de portais da internet para realizarem pagamentos e jogos, o que impactou profundamente a
receita de vendas. A empresa tem adotado novas estratégias de negócios afim de minimizar perdas e alcançar a melhoria dos resultados financeiros através de
sorteios e outros incentivos para que os clientes possam utilizar de forma mais frequente os serviços disponíveis.

CONCLUSOES

Concluímos que o dimensionamento atual da Casa Lotérica é satisfatório para atender a demanda que procura esse tipo de serviço. O presente estudo mostra uma
qualidade panorâmica dos serviços prestados que vem sempre se atualizando para que assim a população precise ir menos ao banco, por exemplo o atendimento
online que vem sendo utilizado. Nosso trabalho também expos um problema que vem crescendo nesse tipo de organização, para essa identificação usamos o
método análise de gerenciamento de risco, da mesma forma trouxemos soluções viáveis, para que haja maior controle de perda para o negócio, nesse cenário
pandêmico que vivenciamos. Dessa forma a proposta do nosso trabalho é mostrar que com um bom atendimento, fidelização de clientes e um bom funcionamentos
sistêmicos, conseguimos lidar com a quarentena, pois a casas lotéricas vem oferecendo facilidade aos seus clientes.

REFERENCIAS
CICCO, F. Gestão de riscos: Risk Tecnologia Editora, 2009. Disponível em: Acesso em 23 set 2017. GALANTE, E. Princípios de Gestão de Riscos. 1º edição. Curitiba:
Editora Appris, 2015. GITMAN, Lawrence J. Princípios da administração financeira 12. ed. São Paulo: Pearson education, 2010.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Análise e Gestão de Riscos Financeiros: o caso Lotéricas da Caixa

INTRODUCAO

De acordo com Galante (2015), o Gerenciamento de Riscos é um processo complexo que aplica sistematicamente políticas de gestão, procedimentos e práticas
orientados para a realização de oportunidades e o manejo dos efeitos adversos. Já para Cicco (2017) a gestão de risco refere-se à identificação de variações
potenciais em relação ao que se planeja ou se espera, e à gestão dessas variações para que seja possível maximizar oportunidades, minimizar perdas e melhorar as
decisões e os resultados; bem como implantar ações para evitar ou reduzir as possibilidades de que algo saia errado. Com o cenário estabelecido pela pandemia da
Covid-19, a economia mundial foi afetada de forma significativa e no âmbito nacional os impactos financeiros não foram diferentes. Com a introdução da
quarentena restringindo a abertura de diversos estabelecimentos comerciais e a circulação de pessoas, o setor financeiro da Casa da Moeda, verificou queda
expressiva no faturamento e venda de jogos (LOTERICAS, 2021).

OBJETIVOS
Temos como objetivo compreender os impactos financeiros decorrentes de um cenário de risco sistemático através de um caso prático ocorrido na empresa
lotérica.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema.

RESULTADOS

Gitman (2010) define risco o risco sistemático como aquele do qual não podemos nos proteger com diversificação. Nesse sentido a pandemia da Covid 19
apresentou-se com um grande desafio as organizações empresariais incluindo as Lotéricas, uma vez que seus clientes acostumados a frequentarem os
estabelecimentos físicos passaram a utilizar-se de operações através de portais da internet para realizarem pagamentos e jogos, o que impactou profundamente a
receita de vendas. A empresa tem adotado novas estratégias de negócios afim de minimizar perdas e alcançar a melhoria dos resultados financeiros através de
sorteios e outros incentivos para que os clientes possam utilizar de forma mais frequente os serviços disponíveis.

CONCLUSOES

Concluímos que o dimensionamento atual da Casa Lotérica é satisfatório para atender a demanda que procura esse tipo de serviço. O presente estudo mostra uma
qualidade panorâmica dos serviços prestados que vem sempre se atualizando para que assim a população precise ir menos ao banco, por exemplo o atendimento
online que vem sendo utilizado. Nosso trabalho também expos um problema que vem crescendo nesse tipo de organização, para essa identificação usamos o
método análise de gerenciamento de risco, da mesma forma trouxemos soluções viáveis, para que haja maior controle de perda para o negócio, nesse cenário
pandêmico que vivenciamos. Dessa forma a proposta do nosso trabalho é mostrar que com um bom atendimento, fidelização de clientes e um bom funcionamentos
sistêmicos, conseguimos lidar com a quarentena, pois a casas lotéricas vem oferecendo facilidade aos seus clientes.

REFERENCIAS
CICCO, F. Gestão de riscos: Risk Tecnologia Editora, 2009. Disponível em: Acesso em 23 set 2017. GALANTE, E. Princípios de Gestão de Riscos. 1º edição. Curitiba:
Editora Appris, 2015. GITMAN, Lawrence J. Princípios da administração financeira 12. ed. São Paulo: Pearson education, 2010.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Análise e Gestão de Riscos Financeiros: o caso Lotéricas da Caixa

INTRODUCAO

De acordo com Galante (2015), o Gerenciamento de Riscos é um processo complexo que aplica sistematicamente políticas de gestão, procedimentos e práticas
orientados para a realização de oportunidades e o manejo dos efeitos adversos. Já para Cicco (2017) a gestão de risco refere-se à identificação de variações
potenciais em relação ao que se planeja ou se espera, e à gestão dessas variações para que seja possível maximizar oportunidades, minimizar perdas e melhorar as
decisões e os resultados; bem como implantar ações para evitar ou reduzir as possibilidades de que algo saia errado. Com o cenário estabelecido pela pandemia da
Covid-19, a economia mundial foi afetada de forma significativa e no âmbito nacional os impactos financeiros não foram diferentes. Com a introdução da
quarentena restringindo a abertura de diversos estabelecimentos comerciais e a circulação de pessoas, o setor financeiro da Casa da Moeda, verificou queda
expressiva no faturamento e venda de jogos (LOTERICAS, 2021).

OBJETIVOS
Temos como objetivo compreender os impactos financeiros decorrentes de um cenário de risco sistemático através de um caso prático ocorrido na empresa
lotérica.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema.

RESULTADOS

Gitman (2010) define risco o risco sistemático como aquele do qual não podemos nos proteger com diversificação. Nesse sentido a pandemia da Covid 19
apresentou-se com um grande desafio as organizações empresariais incluindo as Lotéricas, uma vez que seus clientes acostumados a frequentarem os
estabelecimentos físicos passaram a utilizar-se de operações através de portais da internet para realizarem pagamentos e jogos, o que impactou profundamente a
receita de vendas. A empresa tem adotado novas estratégias de negócios afim de minimizar perdas e alcançar a melhoria dos resultados financeiros através de
sorteios e outros incentivos para que os clientes possam utilizar de forma mais frequente os serviços disponíveis.

CONCLUSOES

Concluímos que o dimensionamento atual da Casa Lotérica é satisfatório para atender a demanda que procura esse tipo de serviço. O presente estudo mostra uma
qualidade panorâmica dos serviços prestados que vem sempre se atualizando para que assim a população precise ir menos ao banco, por exemplo o atendimento
online que vem sendo utilizado. Nosso trabalho também expos um problema que vem crescendo nesse tipo de organização, para essa identificação usamos o
método análise de gerenciamento de risco, da mesma forma trouxemos soluções viáveis, para que haja maior controle de perda para o negócio, nesse cenário
pandêmico que vivenciamos. Dessa forma a proposta do nosso trabalho é mostrar que com um bom atendimento, fidelização de clientes e um bom funcionamentos
sistêmicos, conseguimos lidar com a quarentena, pois a casas lotéricas vem oferecendo facilidade aos seus clientes.

REFERENCIAS
CICCO, F. Gestão de riscos: Risk Tecnologia Editora, 2009. Disponível em: Acesso em 23 set 2017. GALANTE, E. Princípios de Gestão de Riscos. 1º edição. Curitiba:
Editora Appris, 2015. GITMAN, Lawrence J. Princípios da administração financeira 12. ed. São Paulo: Pearson education, 2010.
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TITULO Análise e Gestão de Riscos Financeiros: o caso Lotéricas da Caixa

INTRODUCAO

De acordo com Galante (2015), o Gerenciamento de Riscos é um processo complexo que aplica sistematicamente políticas de gestão, procedimentos e práticas
orientados para a realização de oportunidades e o manejo dos efeitos adversos. Já para Cicco (2017) a gestão de risco refere-se à identificação de variações
potenciais em relação ao que se planeja ou se espera, e à gestão dessas variações para que seja possível maximizar oportunidades, minimizar perdas e melhorar as
decisões e os resultados; bem como implantar ações para evitar ou reduzir as possibilidades de que algo saia errado. Com o cenário estabelecido pela pandemia da
Covid-19, a economia mundial foi afetada de forma significativa e no âmbito nacional os impactos financeiros não foram diferentes. Com a introdução da
quarentena restringindo a abertura de diversos estabelecimentos comerciais e a circulação de pessoas, o setor financeiro da Casa da Moeda, verificou queda
expressiva no faturamento e venda de jogos (LOTERICAS, 2021).

OBJETIVOS
Temos como objetivo compreender os impactos financeiros decorrentes de um cenário de risco sistemático através de um caso prático ocorrido na empresa
lotérica.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema.

RESULTADOS

Gitman (2010) define risco o risco sistemático como aquele do qual não podemos nos proteger com diversificação. Nesse sentido a pandemia da Covid 19
apresentou-se com um grande desafio as organizações empresariais incluindo as Lotéricas, uma vez que seus clientes acostumados a frequentarem os
estabelecimentos físicos passaram a utilizar-se de operações através de portais da internet para realizarem pagamentos e jogos, o que impactou profundamente a
receita de vendas. A empresa tem adotado novas estratégias de negócios afim de minimizar perdas e alcançar a melhoria dos resultados financeiros através de
sorteios e outros incentivos para que os clientes possam utilizar de forma mais frequente os serviços disponíveis.

CONCLUSOES

Concluímos que o dimensionamento atual da Casa Lotérica é satisfatório para atender a demanda que procura esse tipo de serviço. O presente estudo mostra uma
qualidade panorâmica dos serviços prestados que vem sempre se atualizando para que assim a população precise ir menos ao banco, por exemplo o atendimento
online que vem sendo utilizado. Nosso trabalho também expos um problema que vem crescendo nesse tipo de organização, para essa identificação usamos o
método análise de gerenciamento de risco, da mesma forma trouxemos soluções viáveis, para que haja maior controle de perda para o negócio, nesse cenário
pandêmico que vivenciamos. Dessa forma a proposta do nosso trabalho é mostrar que com um bom atendimento, fidelização de clientes e um bom funcionamentos
sistêmicos, conseguimos lidar com a quarentena, pois a casas lotéricas vem oferecendo facilidade aos seus clientes.

REFERENCIAS
CICCO, F. Gestão de riscos: Risk Tecnologia Editora, 2009. Disponível em: Acesso em 23 set 2017. GALANTE, E. Princípios de Gestão de Riscos. 1º edição. Curitiba:
Editora Appris, 2015. GITMAN, Lawrence J. Princípios da administração financeira 12. ed. São Paulo: Pearson education, 2010.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS SOBRE RECEITA DE VENDAS: O Caso Travel Hotel

INTRODUCAO

Segundo Salles Júnior (et. al 2010), a palavra risco está diretamente relacionada à incerteza, um acontecimento futuro, que pode tanto ser negativo quanto positivo.
Ross, Westerfield e Jaffe (2002) dividem o risco em dois tipos: risco sistemático e risco não sistemático. A diferença entre eles é que o risco sistemático afeta um
grande número de ativos, já o risco não sistemático afeta especificamente um único ativo ou um pequeno grupo de ativos. Segundo Galante (2015), o Gerenciamento
de Riscos é um processo complexo que aplica sistematicamente políticas de gestão, procedimentos e práticas orientados para a realização de oportunidades e o
manejo dos efeitos adversos. Como efeito da crise sanitária da Covid 19, o Travel Hotel sofreu redução das suas receitas de vendas por conta da restrição de
ocupação decorrente de restrições de circulação de pessoas e fechamento de atividades empresariais de diversas naturezas. Sendo assim, a organização
empresarial reorganizou diversos processos para poder exercer seus serviços. Entre as mudanças destacam-se: redução do número de hóspedes no hotel para 30%
de sua capacidade total, incluindo visitas ao restaurante, agendamento de hóspedes para realização de refeições e utilização de demais dependências, afim de evitar
aglomerações e ainda insatisfações.

OBJETIVOS Objetiva-se compreender os impactos dos riscos sistemáticos na receita de vendas de uma empresa do setor hoteleiro.

METODOLOGIA
A elaboração desse estudo foi através da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise qualitativa que nos permitiu entender o cenário analisado através de
consultas a livros e artigos especializados no setor em questão.

RESULTADOS
A empresa utilizou-se de tecnologia para organizar e definir os horários de atendimentos dos hóspedes, o que resultou na recuperação e aumento do faturamento
com alimentação no restaurante do hotel incluindo café da manhã e almoço, onde o hotel atendia até 250 hóspedes e passou a atender cerca de 320 pessoas, devido
a melhor distribuição do fluxo de pessoas circulando, aproveitando horários que anteriormente não eram utilizados.

CONCLUSOES
Através de uma boa gestão organizacional e da administração foi possível elaborar uma programação de horário para cada hóspede, evitando aglomerações e
recuperando o faturamento. Nos baseando também na ideia dos 4 pilares principais da administração, Planejamento, Organização, Direção e Controle, uso de
tecnologia, melhorando a eficiência operacional e financeira da empresa, recuperando e elevando a receita de vendas e lucratividade.

REFERENCIAS
STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão Financeira: uma
abordagem introdutória. 3 ed. 2014. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2002. 776 p.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS SOBRE RECEITA DE VENDAS: O Caso Travel Hotel

INTRODUCAO

Segundo Salles Júnior (et. al 2010), a palavra risco está diretamente relacionada à incerteza, um acontecimento futuro, que pode tanto ser negativo quanto positivo.
Ross, Westerfield e Jaffe (2002) dividem o risco em dois tipos: risco sistemático e risco não sistemático. A diferença entre eles é que o risco sistemático afeta um
grande número de ativos, já o risco não sistemático afeta especificamente um único ativo ou um pequeno grupo de ativos. Segundo Galante (2015), o Gerenciamento
de Riscos é um processo complexo que aplica sistematicamente políticas de gestão, procedimentos e práticas orientados para a realização de oportunidades e o
manejo dos efeitos adversos. Como efeito da crise sanitária da Covid 19, o Travel Hotel sofreu redução das suas receitas de vendas por conta da restrição de
ocupação decorrente de restrições de circulação de pessoas e fechamento de atividades empresariais de diversas naturezas. Sendo assim, a organização
empresarial reorganizou diversos processos para poder exercer seus serviços. Entre as mudanças destacam-se: redução do número de hóspedes no hotel para 30%
de sua capacidade total, incluindo visitas ao restaurante, agendamento de hóspedes para realização de refeições e utilização de demais dependências, afim de evitar
aglomerações e ainda insatisfações.

OBJETIVOS Objetiva-se compreender os impactos dos riscos sistemáticos na receita de vendas de uma empresa do setor hoteleiro.

METODOLOGIA
A elaboração desse estudo foi através da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise qualitativa que nos permitiu entender o cenário analisado através de
consultas a livros e artigos especializados no setor em questão.

RESULTADOS
A empresa utilizou-se de tecnologia para organizar e definir os horários de atendimentos dos hóspedes, o que resultou na recuperação e aumento do faturamento
com alimentação no restaurante do hotel incluindo café da manhã e almoço, onde o hotel atendia até 250 hóspedes e passou a atender cerca de 320 pessoas, devido
a melhor distribuição do fluxo de pessoas circulando, aproveitando horários que anteriormente não eram utilizados.

CONCLUSOES
Através de uma boa gestão organizacional e da administração foi possível elaborar uma programação de horário para cada hóspede, evitando aglomerações e
recuperando o faturamento. Nos baseando também na ideia dos 4 pilares principais da administração, Planejamento, Organização, Direção e Controle, uso de
tecnologia, melhorando a eficiência operacional e financeira da empresa, recuperando e elevando a receita de vendas e lucratividade.

REFERENCIAS
STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão Financeira: uma
abordagem introdutória. 3 ed. 2014. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2002. 776 p.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS SOBRE RECEITA DE VENDAS: O Caso Travel Hotel

INTRODUCAO

Segundo Salles Júnior (et. al 2010), a palavra risco está diretamente relacionada à incerteza, um acontecimento futuro, que pode tanto ser negativo quanto positivo.
Ross, Westerfield e Jaffe (2002) dividem o risco em dois tipos: risco sistemático e risco não sistemático. A diferença entre eles é que o risco sistemático afeta um
grande número de ativos, já o risco não sistemático afeta especificamente um único ativo ou um pequeno grupo de ativos. Segundo Galante (2015), o Gerenciamento
de Riscos é um processo complexo que aplica sistematicamente políticas de gestão, procedimentos e práticas orientados para a realização de oportunidades e o
manejo dos efeitos adversos. Como efeito da crise sanitária da Covid 19, o Travel Hotel sofreu redução das suas receitas de vendas por conta da restrição de
ocupação decorrente de restrições de circulação de pessoas e fechamento de atividades empresariais de diversas naturezas. Sendo assim, a organização
empresarial reorganizou diversos processos para poder exercer seus serviços. Entre as mudanças destacam-se: redução do número de hóspedes no hotel para 30%
de sua capacidade total, incluindo visitas ao restaurante, agendamento de hóspedes para realização de refeições e utilização de demais dependências, afim de evitar
aglomerações e ainda insatisfações.

OBJETIVOS Objetiva-se compreender os impactos dos riscos sistemáticos na receita de vendas de uma empresa do setor hoteleiro.

METODOLOGIA
A elaboração desse estudo foi através da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise qualitativa que nos permitiu entender o cenário analisado através de
consultas a livros e artigos especializados no setor em questão.

RESULTADOS
A empresa utilizou-se de tecnologia para organizar e definir os horários de atendimentos dos hóspedes, o que resultou na recuperação e aumento do faturamento
com alimentação no restaurante do hotel incluindo café da manhã e almoço, onde o hotel atendia até 250 hóspedes e passou a atender cerca de 320 pessoas, devido
a melhor distribuição do fluxo de pessoas circulando, aproveitando horários que anteriormente não eram utilizados.

CONCLUSOES
Através de uma boa gestão organizacional e da administração foi possível elaborar uma programação de horário para cada hóspede, evitando aglomerações e
recuperando o faturamento. Nos baseando também na ideia dos 4 pilares principais da administração, Planejamento, Organização, Direção e Controle, uso de
tecnologia, melhorando a eficiência operacional e financeira da empresa, recuperando e elevando a receita de vendas e lucratividade.

REFERENCIAS
STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão Financeira: uma
abordagem introdutória. 3 ed. 2014. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2002. 776 p.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS SOBRE RECEITA DE VENDAS: O Caso Travel Hotel

INTRODUCAO

Segundo Salles Júnior (et. al 2010), a palavra risco está diretamente relacionada à incerteza, um acontecimento futuro, que pode tanto ser negativo quanto positivo.
Ross, Westerfield e Jaffe (2002) dividem o risco em dois tipos: risco sistemático e risco não sistemático. A diferença entre eles é que o risco sistemático afeta um
grande número de ativos, já o risco não sistemático afeta especificamente um único ativo ou um pequeno grupo de ativos. Segundo Galante (2015), o Gerenciamento
de Riscos é um processo complexo que aplica sistematicamente políticas de gestão, procedimentos e práticas orientados para a realização de oportunidades e o
manejo dos efeitos adversos. Como efeito da crise sanitária da Covid 19, o Travel Hotel sofreu redução das suas receitas de vendas por conta da restrição de
ocupação decorrente de restrições de circulação de pessoas e fechamento de atividades empresariais de diversas naturezas. Sendo assim, a organização
empresarial reorganizou diversos processos para poder exercer seus serviços. Entre as mudanças destacam-se: redução do número de hóspedes no hotel para 30%
de sua capacidade total, incluindo visitas ao restaurante, agendamento de hóspedes para realização de refeições e utilização de demais dependências, afim de evitar
aglomerações e ainda insatisfações.

OBJETIVOS Objetiva-se compreender os impactos dos riscos sistemáticos na receita de vendas de uma empresa do setor hoteleiro.

METODOLOGIA
A elaboração desse estudo foi através da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise qualitativa que nos permitiu entender o cenário analisado através de
consultas a livros e artigos especializados no setor em questão.

RESULTADOS
A empresa utilizou-se de tecnologia para organizar e definir os horários de atendimentos dos hóspedes, o que resultou na recuperação e aumento do faturamento
com alimentação no restaurante do hotel incluindo café da manhã e almoço, onde o hotel atendia até 250 hóspedes e passou a atender cerca de 320 pessoas, devido
a melhor distribuição do fluxo de pessoas circulando, aproveitando horários que anteriormente não eram utilizados.

CONCLUSOES
Através de uma boa gestão organizacional e da administração foi possível elaborar uma programação de horário para cada hóspede, evitando aglomerações e
recuperando o faturamento. Nos baseando também na ideia dos 4 pilares principais da administração, Planejamento, Organização, Direção e Controle, uso de
tecnologia, melhorando a eficiência operacional e financeira da empresa, recuperando e elevando a receita de vendas e lucratividade.

REFERENCIAS
STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão Financeira: uma
abordagem introdutória. 3 ed. 2014. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2002. 776 p.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS SOBRE RECEITA DE VENDAS: O Caso Travel Hotel

INTRODUCAO

Segundo Salles Júnior (et. al 2010), a palavra risco está diretamente relacionada à incerteza, um acontecimento futuro, que pode tanto ser negativo quanto positivo.
Ross, Westerfield e Jaffe (2002) dividem o risco em dois tipos: risco sistemático e risco não sistemático. A diferença entre eles é que o risco sistemático afeta um
grande número de ativos, já o risco não sistemático afeta especificamente um único ativo ou um pequeno grupo de ativos. Segundo Galante (2015), o Gerenciamento
de Riscos é um processo complexo que aplica sistematicamente políticas de gestão, procedimentos e práticas orientados para a realização de oportunidades e o
manejo dos efeitos adversos. Como efeito da crise sanitária da Covid 19, o Travel Hotel sofreu redução das suas receitas de vendas por conta da restrição de
ocupação decorrente de restrições de circulação de pessoas e fechamento de atividades empresariais de diversas naturezas. Sendo assim, a organização
empresarial reorganizou diversos processos para poder exercer seus serviços. Entre as mudanças destacam-se: redução do número de hóspedes no hotel para 30%
de sua capacidade total, incluindo visitas ao restaurante, agendamento de hóspedes para realização de refeições e utilização de demais dependências, afim de evitar
aglomerações e ainda insatisfações.

OBJETIVOS Objetiva-se compreender os impactos dos riscos sistemáticos na receita de vendas de uma empresa do setor hoteleiro.

METODOLOGIA
A elaboração desse estudo foi através da metodologia de pesquisa bibliográfica e análise qualitativa que nos permitiu entender o cenário analisado através de
consultas a livros e artigos especializados no setor em questão.

RESULTADOS
A empresa utilizou-se de tecnologia para organizar e definir os horários de atendimentos dos hóspedes, o que resultou na recuperação e aumento do faturamento
com alimentação no restaurante do hotel incluindo café da manhã e almoço, onde o hotel atendia até 250 hóspedes e passou a atender cerca de 320 pessoas, devido
a melhor distribuição do fluxo de pessoas circulando, aproveitando horários que anteriormente não eram utilizados.

CONCLUSOES
Através de uma boa gestão organizacional e da administração foi possível elaborar uma programação de horário para cada hóspede, evitando aglomerações e
recuperando o faturamento. Nos baseando também na ideia dos 4 pilares principais da administração, Planejamento, Organização, Direção e Controle, uso de
tecnologia, melhorando a eficiência operacional e financeira da empresa, recuperando e elevando a receita de vendas e lucratividade.

REFERENCIAS
STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1999. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão Financeira: uma
abordagem introdutória. 3 ed. 2014. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2002. 776 p.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Análise de Retorno Financeiro em cenário de risco sistêmico: O caso Santander

INTRODUCAO

A economia no Brasil durante a pandemia tem sofrido uma queda histórica. Segundo Gitman (2010), risco sistemático, também conhecido como risco de mercado, é
atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado por meio de diversificação. Guerras, inflação, catástrofes internacionais,
crises sanitárias são exemplos de riscos sistemáticos. Refere-se ao risco de colapso de todo um sistema financeiro ou mercado, com forte impacto sobre as taxas
de juros, câmbio e preços dos ativos em geral, afetando amplamente a economia. Com perdas na carteira de crédito no 2º trimestre de 2020 o banco Santander
Brasil, atingiu lucro de R$2,136 bilhões de reais, e uma forte redução em relação ao patamar de ROE (retorno sobre investimento) de 21 a 22% cento anteriormente.

OBJETIVOS Objetiva-se compreender os impactos dos riscos sistemáticos a partir da verificação da carteira de crédito da instituição financeira banco Santander.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referindo estudo foi elaborado com base em uma pesquisa explorativa, através da combinação de elementos presentes na
pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos científicos e portais especializados.

RESULTADOS

Os índices de rentabilidade representam o quanto a empresa lucrou ao investir em determinado negócio. Para Reis (2009, p. 153), “os índices de rentabilidade
medem a capacidade de produzir lucro de todo o capital investido nos negócios (próprios e de terceiros)”. De acordo com Assaf Neto (2010), os indicadores do valor
econômico sinalizam se as estratégias adotadas pela empresa agregaram valor, reforçando a viabilidade econômica e a continuidade do empreendimento. O ano de
2020 prometia ser ruim de um modo geral, mas o Santander conseguiu encerrar o ano com média acima do mercado. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, um
indicador da lucratividade dos bancos, atingiu 22,3% no 1º trimestre, alta de 1,2 ponto percentual na comparação anual. Toda provisão foi realizada no 2º semestre o
que fez o Santander recuar 41% na ocasião. Já o lucro gerencial, que exclui fatores extraordinários, alcançou R$ 3,853 bilhões nos primeiros 3 meses do ano, alta de
10,5% na comparação anual.

CONCLUSOES

A partir do referido estudo, verificou-se que as empresas que planejam, executam e controlam, com datas definidas de início e fim, tem um maior controle sobre seus
gastos, gerenciamento do cronograma, menos falhas ao longo do processo, maior previsibilidade do resultando e menos retrabalho. Além disso, o estudo nos
possibilitou fazer uma análise do Banco Santander no Brasil, onde identificamos alguns problemas encontrado na organização, conduzindo um deles e constituindo
uma solução. Por fim, conclui-se que a implantação de um projeto, faz com que tenha uma visão mais ampla da empresa, podendo assim colocar-se no lugar dos
colaboradores e clientes, trazendo a melhor solução para ambos, tendo seus objetivos bem definidos.

REFERENCIAS
REIS, A. C. R. Demonstrações Contábeis. São Paulo: Saraiva, 2009 ASSAF NETO, A. Estrutura e análise de balanços: São Paulo: Atlas, 2010. GITMAN, Lawrence J.
Princípios da administração financeira São Paulo: Pearson education, 2010.
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4287100 - CATIA SOARES PO DE CARVALHO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Análise de Retorno Financeiro em cenário de risco sistêmico: O caso Santander

INTRODUCAO

A economia no Brasil durante a pandemia tem sofrido uma queda histórica. Segundo Gitman (2010), risco sistemático, também conhecido como risco de mercado, é
atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado por meio de diversificação. Guerras, inflação, catástrofes internacionais,
crises sanitárias são exemplos de riscos sistemáticos. Refere-se ao risco de colapso de todo um sistema financeiro ou mercado, com forte impacto sobre as taxas
de juros, câmbio e preços dos ativos em geral, afetando amplamente a economia. Com perdas na carteira de crédito no 2º trimestre de 2020 o banco Santander
Brasil, atingiu lucro de R$2,136 bilhões de reais, e uma forte redução em relação ao patamar de ROE (retorno sobre investimento) de 21 a 22% cento anteriormente.

OBJETIVOS Objetiva-se compreender os impactos dos riscos sistemáticos a partir da verificação da carteira de crédito da instituição financeira banco Santander.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referindo estudo foi elaborado com base em uma pesquisa explorativa, através da combinação de elementos presentes na
pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos científicos e portais especializados.

RESULTADOS

Os índices de rentabilidade representam o quanto a empresa lucrou ao investir em determinado negócio. Para Reis (2009, p. 153), “os índices de rentabilidade
medem a capacidade de produzir lucro de todo o capital investido nos negócios (próprios e de terceiros)”. De acordo com Assaf Neto (2010), os indicadores do valor
econômico sinalizam se as estratégias adotadas pela empresa agregaram valor, reforçando a viabilidade econômica e a continuidade do empreendimento. O ano de
2020 prometia ser ruim de um modo geral, mas o Santander conseguiu encerrar o ano com média acima do mercado. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, um
indicador da lucratividade dos bancos, atingiu 22,3% no 1º trimestre, alta de 1,2 ponto percentual na comparação anual. Toda provisão foi realizada no 2º semestre o
que fez o Santander recuar 41% na ocasião. Já o lucro gerencial, que exclui fatores extraordinários, alcançou R$ 3,853 bilhões nos primeiros 3 meses do ano, alta de
10,5% na comparação anual.

CONCLUSOES

A partir do referido estudo, verificou-se que as empresas que planejam, executam e controlam, com datas definidas de início e fim, tem um maior controle sobre seus
gastos, gerenciamento do cronograma, menos falhas ao longo do processo, maior previsibilidade do resultando e menos retrabalho. Além disso, o estudo nos
possibilitou fazer uma análise do Banco Santander no Brasil, onde identificamos alguns problemas encontrado na organização, conduzindo um deles e constituindo
uma solução. Por fim, conclui-se que a implantação de um projeto, faz com que tenha uma visão mais ampla da empresa, podendo assim colocar-se no lugar dos
colaboradores e clientes, trazendo a melhor solução para ambos, tendo seus objetivos bem definidos.

REFERENCIAS
REIS, A. C. R. Demonstrações Contábeis. São Paulo: Saraiva, 2009 ASSAF NETO, A. Estrutura e análise de balanços: São Paulo: Atlas, 2010. GITMAN, Lawrence J.
Princípios da administração financeira São Paulo: Pearson education, 2010.
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4325184 - BRUNO JOSE DE SOUSA SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Análise de Retorno Financeiro em cenário de risco sistêmico: O caso Santander

INTRODUCAO

A economia no Brasil durante a pandemia tem sofrido uma queda histórica. Segundo Gitman (2010), risco sistemático, também conhecido como risco de mercado, é
atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado por meio de diversificação. Guerras, inflação, catástrofes internacionais,
crises sanitárias são exemplos de riscos sistemáticos. Refere-se ao risco de colapso de todo um sistema financeiro ou mercado, com forte impacto sobre as taxas
de juros, câmbio e preços dos ativos em geral, afetando amplamente a economia. Com perdas na carteira de crédito no 2º trimestre de 2020 o banco Santander
Brasil, atingiu lucro de R$2,136 bilhões de reais, e uma forte redução em relação ao patamar de ROE (retorno sobre investimento) de 21 a 22% cento anteriormente.

OBJETIVOS Objetiva-se compreender os impactos dos riscos sistemáticos a partir da verificação da carteira de crédito da instituição financeira banco Santander.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referindo estudo foi elaborado com base em uma pesquisa explorativa, através da combinação de elementos presentes na
pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos científicos e portais especializados.

RESULTADOS

Os índices de rentabilidade representam o quanto a empresa lucrou ao investir em determinado negócio. Para Reis (2009, p. 153), “os índices de rentabilidade
medem a capacidade de produzir lucro de todo o capital investido nos negócios (próprios e de terceiros)”. De acordo com Assaf Neto (2010), os indicadores do valor
econômico sinalizam se as estratégias adotadas pela empresa agregaram valor, reforçando a viabilidade econômica e a continuidade do empreendimento. O ano de
2020 prometia ser ruim de um modo geral, mas o Santander conseguiu encerrar o ano com média acima do mercado. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, um
indicador da lucratividade dos bancos, atingiu 22,3% no 1º trimestre, alta de 1,2 ponto percentual na comparação anual. Toda provisão foi realizada no 2º semestre o
que fez o Santander recuar 41% na ocasião. Já o lucro gerencial, que exclui fatores extraordinários, alcançou R$ 3,853 bilhões nos primeiros 3 meses do ano, alta de
10,5% na comparação anual.

CONCLUSOES

A partir do referido estudo, verificou-se que as empresas que planejam, executam e controlam, com datas definidas de início e fim, tem um maior controle sobre seus
gastos, gerenciamento do cronograma, menos falhas ao longo do processo, maior previsibilidade do resultando e menos retrabalho. Além disso, o estudo nos
possibilitou fazer uma análise do Banco Santander no Brasil, onde identificamos alguns problemas encontrado na organização, conduzindo um deles e constituindo
uma solução. Por fim, conclui-se que a implantação de um projeto, faz com que tenha uma visão mais ampla da empresa, podendo assim colocar-se no lugar dos
colaboradores e clientes, trazendo a melhor solução para ambos, tendo seus objetivos bem definidos.

REFERENCIAS
REIS, A. C. R. Demonstrações Contábeis. São Paulo: Saraiva, 2009 ASSAF NETO, A. Estrutura e análise de balanços: São Paulo: Atlas, 2010. GITMAN, Lawrence J.
Princípios da administração financeira São Paulo: Pearson education, 2010.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Análise de Retorno Financeiro em cenário de risco sistêmico: O caso Santander

INTRODUCAO

A economia no Brasil durante a pandemia tem sofrido uma queda histórica. Segundo Gitman (2010), risco sistemático, também conhecido como risco de mercado, é
atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado por meio de diversificação. Guerras, inflação, catástrofes internacionais,
crises sanitárias são exemplos de riscos sistemáticos. Refere-se ao risco de colapso de todo um sistema financeiro ou mercado, com forte impacto sobre as taxas
de juros, câmbio e preços dos ativos em geral, afetando amplamente a economia. Com perdas na carteira de crédito no 2º trimestre de 2020 o banco Santander
Brasil, atingiu lucro de R$2,136 bilhões de reais, e uma forte redução em relação ao patamar de ROE (retorno sobre investimento) de 21 a 22% cento anteriormente.

OBJETIVOS Objetiva-se compreender os impactos dos riscos sistemáticos a partir da verificação da carteira de crédito da instituição financeira banco Santander.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referindo estudo foi elaborado com base em uma pesquisa explorativa, através da combinação de elementos presentes na
pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos científicos e portais especializados.

RESULTADOS

Os índices de rentabilidade representam o quanto a empresa lucrou ao investir em determinado negócio. Para Reis (2009, p. 153), “os índices de rentabilidade
medem a capacidade de produzir lucro de todo o capital investido nos negócios (próprios e de terceiros)”. De acordo com Assaf Neto (2010), os indicadores do valor
econômico sinalizam se as estratégias adotadas pela empresa agregaram valor, reforçando a viabilidade econômica e a continuidade do empreendimento. O ano de
2020 prometia ser ruim de um modo geral, mas o Santander conseguiu encerrar o ano com média acima do mercado. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, um
indicador da lucratividade dos bancos, atingiu 22,3% no 1º trimestre, alta de 1,2 ponto percentual na comparação anual. Toda provisão foi realizada no 2º semestre o
que fez o Santander recuar 41% na ocasião. Já o lucro gerencial, que exclui fatores extraordinários, alcançou R$ 3,853 bilhões nos primeiros 3 meses do ano, alta de
10,5% na comparação anual.

CONCLUSOES

A partir do referido estudo, verificou-se que as empresas que planejam, executam e controlam, com datas definidas de início e fim, tem um maior controle sobre seus
gastos, gerenciamento do cronograma, menos falhas ao longo do processo, maior previsibilidade do resultando e menos retrabalho. Além disso, o estudo nos
possibilitou fazer uma análise do Banco Santander no Brasil, onde identificamos alguns problemas encontrado na organização, conduzindo um deles e constituindo
uma solução. Por fim, conclui-se que a implantação de um projeto, faz com que tenha uma visão mais ampla da empresa, podendo assim colocar-se no lugar dos
colaboradores e clientes, trazendo a melhor solução para ambos, tendo seus objetivos bem definidos.

REFERENCIAS
REIS, A. C. R. Demonstrações Contábeis. São Paulo: Saraiva, 2009 ASSAF NETO, A. Estrutura e análise de balanços: São Paulo: Atlas, 2010. GITMAN, Lawrence J.
Princípios da administração financeira São Paulo: Pearson education, 2010.

Página 177



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12159 Ciências Sociais Aplicadas 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4554086 - NICOLYE SANTOS PEIXOTO 2 - Aprovado 1 - Poster
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Análise de Retorno Financeiro em cenário de risco sistêmico: O caso Santander

INTRODUCAO

A economia no Brasil durante a pandemia tem sofrido uma queda histórica. Segundo Gitman (2010), risco sistemático, também conhecido como risco de mercado, é
atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado por meio de diversificação. Guerras, inflação, catástrofes internacionais,
crises sanitárias são exemplos de riscos sistemáticos. Refere-se ao risco de colapso de todo um sistema financeiro ou mercado, com forte impacto sobre as taxas
de juros, câmbio e preços dos ativos em geral, afetando amplamente a economia. Com perdas na carteira de crédito no 2º trimestre de 2020 o banco Santander
Brasil, atingiu lucro de R$2,136 bilhões de reais, e uma forte redução em relação ao patamar de ROE (retorno sobre investimento) de 21 a 22% cento anteriormente.

OBJETIVOS Objetiva-se compreender os impactos dos riscos sistemáticos a partir da verificação da carteira de crédito da instituição financeira banco Santander.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referindo estudo foi elaborado com base em uma pesquisa explorativa, através da combinação de elementos presentes na
pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a consulta de livros, artigos científicos e portais especializados.

RESULTADOS

Os índices de rentabilidade representam o quanto a empresa lucrou ao investir em determinado negócio. Para Reis (2009, p. 153), “os índices de rentabilidade
medem a capacidade de produzir lucro de todo o capital investido nos negócios (próprios e de terceiros)”. De acordo com Assaf Neto (2010), os indicadores do valor
econômico sinalizam se as estratégias adotadas pela empresa agregaram valor, reforçando a viabilidade econômica e a continuidade do empreendimento. O ano de
2020 prometia ser ruim de um modo geral, mas o Santander conseguiu encerrar o ano com média acima do mercado. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, um
indicador da lucratividade dos bancos, atingiu 22,3% no 1º trimestre, alta de 1,2 ponto percentual na comparação anual. Toda provisão foi realizada no 2º semestre o
que fez o Santander recuar 41% na ocasião. Já o lucro gerencial, que exclui fatores extraordinários, alcançou R$ 3,853 bilhões nos primeiros 3 meses do ano, alta de
10,5% na comparação anual.

CONCLUSOES

A partir do referido estudo, verificou-se que as empresas que planejam, executam e controlam, com datas definidas de início e fim, tem um maior controle sobre seus
gastos, gerenciamento do cronograma, menos falhas ao longo do processo, maior previsibilidade do resultando e menos retrabalho. Além disso, o estudo nos
possibilitou fazer uma análise do Banco Santander no Brasil, onde identificamos alguns problemas encontrado na organização, conduzindo um deles e constituindo
uma solução. Por fim, conclui-se que a implantação de um projeto, faz com que tenha uma visão mais ampla da empresa, podendo assim colocar-se no lugar dos
colaboradores e clientes, trazendo a melhor solução para ambos, tendo seus objetivos bem definidos.

REFERENCIAS
REIS, A. C. R. Demonstrações Contábeis. São Paulo: Saraiva, 2009 ASSAF NETO, A. Estrutura e análise de balanços: São Paulo: Atlas, 2010. GITMAN, Lawrence J.
Princípios da administração financeira São Paulo: Pearson education, 2010.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO A Importância da tecnologia e inovação na Gestão Financeira

INTRODUCAO

Observando o cenário da empresa, constatamos um grande número de processos trabalhista que se sucederam no ano de 2020 e no início do ano de 2021. Essa
grande procura pelo reconhecimento dos seus devidos direitos dos funcionários, ocorreu pelo fato da empresa não possuir o controle sobre as horas extras dos
colaboradores e o desvio de função. Essa deficiência na informação, foi causada pelo fato de a empresa não possuir um sistema eficiente que fornecesse os dados
corretos para os departamentos responsáveis. Essa demanda de processos gerou um prejuízo de aproximadamente $885.000,00 e, consequentemente uma
previsão de 30.000.000,00 em pagamentos de indenizações, que refletiu diretamente no planejamento orçamentário, fazendo com que a empresa adiasse seus
próximos investimentos para alguns anos a mais do planejado.

OBJETIVOS
A partir do cenário inicial temos como objetivo investigar os avanços obtidos no segmento de implantação de um sistema integrado que coleta e processa as
informações em tempo real ao setor dos colaboradores.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a
consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS
A partir da implantação de um sistema seguro e com a valorização dos colaboradores, poderemos observar que a longo prazo a empresa terá uma saúde financeira
mais saudável e funcionários mais satisfeitos. A empresa terá menos custos jurídicos e menos custos com indenizações, garantirá uma melhor avaliação nas
pesquisas com usuários tendo um resultado diferente e terá menos riscos de perder linhas para os concorrentes.

CONCLUSOES

Com todos os estudos e pesquisas para realização do projeto, conseguimos identificar fases de problemas como a baixa nas pesquisas e a insatisfação dos
funcionários. Ao aplicar um sistema integrado cria-se um alinhamento e equilíbrio na Expresso S.A. melhorando não só os problemas, mas o ambiente de trabalho
tornando um local mais justo e confiável provando mais uma vez que uma empresa que não investe na educação de seus colaboradores e em tecnologia tende a ter
muitos problemas e dificuldades de crescer no mercado.

REFERENCIAS
KERR. R, mercado financeiro e de capitais.Edição 1. Ed. Pearson (2011) LUZ. A, introdução e administração financeira e orçamentária. Edição 1 . Ed. Intersaberes
(2015) GITMAN. L , princípios da administração financeira. Edição 10ª. Ed. Pearson (2010)
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO A Importância da tecnologia e inovação na Gestão Financeira

INTRODUCAO

Observando o cenário da empresa, constatamos um grande número de processos trabalhista que se sucederam no ano de 2020 e no início do ano de 2021. Essa
grande procura pelo reconhecimento dos seus devidos direitos dos funcionários, ocorreu pelo fato da empresa não possuir o controle sobre as horas extras dos
colaboradores e o desvio de função. Essa deficiência na informação, foi causada pelo fato de a empresa não possuir um sistema eficiente que fornecesse os dados
corretos para os departamentos responsáveis. Essa demanda de processos gerou um prejuízo de aproximadamente $885.000,00 e, consequentemente uma
previsão de 30.000.000,00 em pagamentos de indenizações, que refletiu diretamente no planejamento orçamentário, fazendo com que a empresa adiasse seus
próximos investimentos para alguns anos a mais do planejado.

OBJETIVOS
A partir do cenário inicial temos como objetivo investigar os avanços obtidos no segmento de implantação de um sistema integrado que coleta e processa as
informações em tempo real ao setor dos colaboradores.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a
consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS
A partir da implantação de um sistema seguro e com a valorização dos colaboradores, poderemos observar que a longo prazo a empresa terá uma saúde financeira
mais saudável e funcionários mais satisfeitos. A empresa terá menos custos jurídicos e menos custos com indenizações, garantirá uma melhor avaliação nas
pesquisas com usuários tendo um resultado diferente e terá menos riscos de perder linhas para os concorrentes.

CONCLUSOES

Com todos os estudos e pesquisas para realização do projeto, conseguimos identificar fases de problemas como a baixa nas pesquisas e a insatisfação dos
funcionários. Ao aplicar um sistema integrado cria-se um alinhamento e equilíbrio na Expresso S.A. melhorando não só os problemas, mas o ambiente de trabalho
tornando um local mais justo e confiável provando mais uma vez que uma empresa que não investe na educação de seus colaboradores e em tecnologia tende a ter
muitos problemas e dificuldades de crescer no mercado.

REFERENCIAS
KERR. R, mercado financeiro e de capitais.Edição 1. Ed. Pearson (2011) LUZ. A, introdução e administração financeira e orçamentária. Edição 1 . Ed. Intersaberes
(2015) GITMAN. L , princípios da administração financeira. Edição 10ª. Ed. Pearson (2010)
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO A Importância da tecnologia e inovação na Gestão Financeira

INTRODUCAO

Observando o cenário da empresa, constatamos um grande número de processos trabalhista que se sucederam no ano de 2020 e no início do ano de 2021. Essa
grande procura pelo reconhecimento dos seus devidos direitos dos funcionários, ocorreu pelo fato da empresa não possuir o controle sobre as horas extras dos
colaboradores e o desvio de função. Essa deficiência na informação, foi causada pelo fato de a empresa não possuir um sistema eficiente que fornecesse os dados
corretos para os departamentos responsáveis. Essa demanda de processos gerou um prejuízo de aproximadamente $885.000,00 e, consequentemente uma
previsão de 30.000.000,00 em pagamentos de indenizações, que refletiu diretamente no planejamento orçamentário, fazendo com que a empresa adiasse seus
próximos investimentos para alguns anos a mais do planejado.

OBJETIVOS
A partir do cenário inicial temos como objetivo investigar os avanços obtidos no segmento de implantação de um sistema integrado que coleta e processa as
informações em tempo real ao setor dos colaboradores.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a
consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS
A partir da implantação de um sistema seguro e com a valorização dos colaboradores, poderemos observar que a longo prazo a empresa terá uma saúde financeira
mais saudável e funcionários mais satisfeitos. A empresa terá menos custos jurídicos e menos custos com indenizações, garantirá uma melhor avaliação nas
pesquisas com usuários tendo um resultado diferente e terá menos riscos de perder linhas para os concorrentes.

CONCLUSOES

Com todos os estudos e pesquisas para realização do projeto, conseguimos identificar fases de problemas como a baixa nas pesquisas e a insatisfação dos
funcionários. Ao aplicar um sistema integrado cria-se um alinhamento e equilíbrio na Expresso S.A. melhorando não só os problemas, mas o ambiente de trabalho
tornando um local mais justo e confiável provando mais uma vez que uma empresa que não investe na educação de seus colaboradores e em tecnologia tende a ter
muitos problemas e dificuldades de crescer no mercado.

REFERENCIAS
KERR. R, mercado financeiro e de capitais.Edição 1. Ed. Pearson (2011) LUZ. A, introdução e administração financeira e orçamentária. Edição 1 . Ed. Intersaberes
(2015) GITMAN. L , princípios da administração financeira. Edição 10ª. Ed. Pearson (2010)
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO A Importância da tecnologia e inovação na Gestão Financeira

INTRODUCAO

Observando o cenário da empresa, constatamos um grande número de processos trabalhista que se sucederam no ano de 2020 e no início do ano de 2021. Essa
grande procura pelo reconhecimento dos seus devidos direitos dos funcionários, ocorreu pelo fato da empresa não possuir o controle sobre as horas extras dos
colaboradores e o desvio de função. Essa deficiência na informação, foi causada pelo fato de a empresa não possuir um sistema eficiente que fornecesse os dados
corretos para os departamentos responsáveis. Essa demanda de processos gerou um prejuízo de aproximadamente $885.000,00 e, consequentemente uma
previsão de 30.000.000,00 em pagamentos de indenizações, que refletiu diretamente no planejamento orçamentário, fazendo com que a empresa adiasse seus
próximos investimentos para alguns anos a mais do planejado.

OBJETIVOS
A partir do cenário inicial temos como objetivo investigar os avanços obtidos no segmento de implantação de um sistema integrado que coleta e processa as
informações em tempo real ao setor dos colaboradores.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a
consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS
A partir da implantação de um sistema seguro e com a valorização dos colaboradores, poderemos observar que a longo prazo a empresa terá uma saúde financeira
mais saudável e funcionários mais satisfeitos. A empresa terá menos custos jurídicos e menos custos com indenizações, garantirá uma melhor avaliação nas
pesquisas com usuários tendo um resultado diferente e terá menos riscos de perder linhas para os concorrentes.

CONCLUSOES

Com todos os estudos e pesquisas para realização do projeto, conseguimos identificar fases de problemas como a baixa nas pesquisas e a insatisfação dos
funcionários. Ao aplicar um sistema integrado cria-se um alinhamento e equilíbrio na Expresso S.A. melhorando não só os problemas, mas o ambiente de trabalho
tornando um local mais justo e confiável provando mais uma vez que uma empresa que não investe na educação de seus colaboradores e em tecnologia tende a ter
muitos problemas e dificuldades de crescer no mercado.

REFERENCIAS
KERR. R, mercado financeiro e de capitais.Edição 1. Ed. Pearson (2011) LUZ. A, introdução e administração financeira e orçamentária. Edição 1 . Ed. Intersaberes
(2015) GITMAN. L , princípios da administração financeira. Edição 10ª. Ed. Pearson (2010)
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4570944 - FLAVIA AMBROSINA RODRIGUES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO A Importância da tecnologia e inovação na Gestão Financeira

INTRODUCAO

Observando o cenário da empresa, constatamos um grande número de processos trabalhista que se sucederam no ano de 2020 e no início do ano de 2021. Essa
grande procura pelo reconhecimento dos seus devidos direitos dos funcionários, ocorreu pelo fato da empresa não possuir o controle sobre as horas extras dos
colaboradores e o desvio de função. Essa deficiência na informação, foi causada pelo fato de a empresa não possuir um sistema eficiente que fornecesse os dados
corretos para os departamentos responsáveis. Essa demanda de processos gerou um prejuízo de aproximadamente $885.000,00 e, consequentemente uma
previsão de 30.000.000,00 em pagamentos de indenizações, que refletiu diretamente no planejamento orçamentário, fazendo com que a empresa adiasse seus
próximos investimentos para alguns anos a mais do planejado.

OBJETIVOS
A partir do cenário inicial temos como objetivo investigar os avanços obtidos no segmento de implantação de um sistema integrado que coleta e processa as
informações em tempo real ao setor dos colaboradores.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa com a
consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS
A partir da implantação de um sistema seguro e com a valorização dos colaboradores, poderemos observar que a longo prazo a empresa terá uma saúde financeira
mais saudável e funcionários mais satisfeitos. A empresa terá menos custos jurídicos e menos custos com indenizações, garantirá uma melhor avaliação nas
pesquisas com usuários tendo um resultado diferente e terá menos riscos de perder linhas para os concorrentes.

CONCLUSOES

Com todos os estudos e pesquisas para realização do projeto, conseguimos identificar fases de problemas como a baixa nas pesquisas e a insatisfação dos
funcionários. Ao aplicar um sistema integrado cria-se um alinhamento e equilíbrio na Expresso S.A. melhorando não só os problemas, mas o ambiente de trabalho
tornando um local mais justo e confiável provando mais uma vez que uma empresa que não investe na educação de seus colaboradores e em tecnologia tende a ter
muitos problemas e dificuldades de crescer no mercado.

REFERENCIAS
KERR. R, mercado financeiro e de capitais.Edição 1. Ed. Pearson (2011) LUZ. A, introdução e administração financeira e orçamentária. Edição 1 . Ed. Intersaberes
(2015) GITMAN. L , princípios da administração financeira. Edição 10ª. Ed. Pearson (2010)

Página 183



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12163 Ciências da Saúde 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3759261 - LETICIA GONÇALVES MAIA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Camila Sotello Raymundo

TITULO Benefícios do tratamento Fisioterapêutico na doença Alzheimer: revisão de literatura.

INTRODUCAO

A doença Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa progressiva, mais comum de demência nos idosos. Estatísticas indicam que o número de pessoas com DA
no mundo em 2030 alcance o valor de 72 milhões de casos. A partir do ponto de vista anato e histopatológico, a DA é marcada pelo acumulo de placas senis e
emaranhados neurofibrilares. A patologia se desenvolve devido ao acúmulo da proteína beta amiloide. Esses depósitos de proteínas geram criação de placas, e
acúmulo de fibrilas no meio extracelular. Desta forma, estimula inflamação, gera perda de neurônios e perca da substância branca do cérebro. Além do tratamento
medicamentoso, o tratamento fisioterapêutico é muito importante para avaliar a condição clínica do indivíduo, ele, ajuda a retardar a progressão das habilidades
motoras e cognitivas, reduz os encurtamentos e as deformidades e propõe uma maior independência ao paciente

OBJETIVOS Identificar os benefícios da fisioterapia na Doença de Alzheimer.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos em língua portuguesa e inglesa que abordassem os benefícios do tratamento fisioterapêutico
na DA Os levantamentos foram realizados nas bases de dados da MEDLINE, LILACS, SciELO, BVS, e PUBMED Os artigos foram publicados entre 2016 a 2021.
Utilizando os descritores: Physical Therapy Specialty, Alzheimer Disease, Physioteraphy Rehabilitation, Exercise Therapy, na língua inglesa e portuguesa.

RESULTADOS
Após seleção e coleta de dados, foram incluídos 10 artigos para esta revisão de literatura. Com relação aos tipos de estudo, variou entre estudo longitudinal, ensaio
clínico randomizado, estudo de caso, estudo de coorte retrospectivo, e estudo piloto.

CONCLUSOES
Conclui-se que o papel fisioterapêutico é de suma importância para atender os requsitos dos portadores de DA no que se refere a melhora de força, equilíbrio,
motricidade, resistência muscular, melhora no risco de quedas bem como no bem-estar do paciente.

REFERENCIAS

Barrosos MCRD, Pessoa MS, Pires PAP, Netto ACMG. Avaliação do Impacto do Nível Educacional na Doença de Alzheimer: Artigo Original. 2019 dez; 30 :3006. Doi:
10.5935/2238-3182.2020001.Oliveira TI, Maziero BR, Buriol D, Rosa PH, Ilha S. Quality of life of family members/caregivers of elderly people bearing Alzheimer’s
disease: support group contributions. 2020 jan-dez; 12:827-832. Doi: 0.9789/2175-5361.rpcfo.v12.7568.Ventura HN, Fonseca LCT, Nóbrega JYL, Borges BCF,
Ventura HN, Nóbrega ML. Saúde do idoso com doença de Alzheimer: revisão integrativa. Rev Fun Care Online. 2018 out-dez; 10(4):941-944. Doi: 10.9789/2175-5361.
2018.v10i4.941-944.; Vigasova D, Nemergut M, Liskova B, Damborsky J. Multi-pathogen infections and Alzheimer’s disease. 2021 jan; 20(25):2-13. Doi:
10.1186/s12934-021-01520-7.; Fagundes A, Lima JL, Andrade GB, Yasin JCM, Gutierres ED, Pelzer MT. Políticas públicas para idosos portadores do mal de
Alzheimer. Rev Fun Care Online. 2019 jan-mar; 11(1):237-240. Doi: 10.9789/2175-5361. 2019.v11i1.237-240.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Camila Sotello Raymundo

TITULO
CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH NO TRATAMENTO EM PACIENTES COM ESPASTICIDADE NA ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA INFANTIL:
REVISÃO DE LITERATURA.

INTRODUCAO

A criança com encefalopatia crônica não progressiva infantil (ECNPI), também conhecida como paralisia cerebral (PC), apresenta variáveis fatores causadores e é
caracterizada por lesão estática, ocorrida no período pré, peri ou pós-natal, que afeta o sistema nervoso central (SNC) em fase de maturação estrutural e funcional.
Conceito Bobath é uma conduta que pode ser utilizada para a solução de problemas, para avaliação e para o tratamento de indivíduos com distúrbios da função, do
movimento e do controle postural devido a lesões do SNC. O resultado da atividade dos segmentos afetados favorecem a aprendizagem do movimento adequado e
funcional e a inibição de padrões anormais de sinergismo espástico, com menor esforço possível. São um dos métodos validos para tratamento das crianças com
ECNPI.

OBJETIVOS
Analisar a qualidade de vida, minimizar consequências e promover a máxima função possível de crianças portadoras de ECNP. Verificar os efeitos do conceito
bobath para diminuir a espasticidade e minimizar os problemas secundários, como encurtamentos e contraturas, de membros superiores.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica considerando a relevância do tema, encontrando, analisando e revisando na literatura as melhoras do
tratamento da espasticidade na Encefalopatia Crônica Não Progressiva Infantil (ECNPI).

RESULTADOS
A literatura é clara sobre o benefício do Conceito Neuroevolutivo Bobath no tratamento da espasticidade, pois através de avaliação antes e pós tratamento, foi
observado a redução do tônus muscular e aumento da força muscular. Além disso é um método essencial para crianças portadoras de ECNPI, pois trabalha a
biomecânica e o bloqueio dos reflexos anormais, proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes.

CONCLUSOES Conclui-se que o Conceito Neuroevolutivo Bobath, aumenta a efetividade da redução da espasticidade, promovendo, melhora do tônus, da mobilidade articular.

REFERENCIAS

Bernal Perpetuo Gabriella, Amarante Lojudice Cristina Daniela, et al. Método Neuroevolutivo Bobath no tratamento da diplegia espástica. Revista Interciência. 2019
dez; 3(1):39-43. Souza Silva da Arlete, Meija Maia Priscila Dayana. A utilização do método Bobath no tratamento Fisioterapêutico em paciente com paralisia cerebral.
Faculdade Fasam. 2019; 32(4):14-22. Silva da Firmino Danielly, Moraes de Galindo Cristina Mayara. Características clínicas e intervenções fisioterapêuticas na
tetraparesia espástica. Revista Neurociências. 2021; 29(1)24-30.
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3748677 - JOAQUIM ROBERTO VIEIRA DE QUEIROZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo dos Fatores que influenciam a Motivação dos Colaboradores nas Organizações

INTRODUCAO

Estudos recentes na área de gestão de pessoas reforçam a importância de uma equipe motivada como principal instrumento de apoio as metas organizacionais (
SILVA, ROCHA, 2019; SILVA et al., 2016). Nesse contexto, recomenda-se ao administrador conhecer, entender e aplicar ações que motivem seus colaboradores
(BERGAMINI, 1990;1994;1998). Estudar os fatores que influenciam a motivação é um passo importante para as empresas traçarem seus planos de ações alinhando
metas aplicadas tanto sob o ponto de vista técnico como humanísticos e neste último aplica-se o olhar voltado a motivação da equipe incrementando a performance
organizacional.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que influenciam a motivação dos colaboradores nas organizações.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho contou com a revisão de literatura a partir de duas Teorias de Motivação: a Teoria
das Necessidades (Pirâmide de Maslow), e; a Teoria de dois Fatores de Herzberg, identificando nestas quais fatores influenciam a motivação no trabalho.

RESULTADOS

Após leitura e interpretação dos estudos, sugerimos uma relação de fatores tidos como referência para atuação do administrador ou líder. Os fatores que
influenciam a motivação são: Segurança, com foco na importância da remuneração; Satisfação das Necessidades Fisiológicas, voltadas ao sustento das
necessidades básicas de sobrevivência; Convívio Social, promovido pelo engajamento sócio afetivo no ambiente de trabalho; Reconhecimento de seu sucesso pela
sociedade; Condições dos relacionamentos familiares; Avaliação da liderança apresentando aspectos positivos e negativos; Treinamentos desenvolvendo as
competências profissionais e humanísticas.

CONCLUSOES

As teorias estudadas sugerem aos administradores estabelecerem estratégias aos fatores que influenciam a motivação dos colaboradores. Desse modo, a partir
deste conhecimento, podem ser traçados planos de ações elevando a produtividade organizacional. As ações, conforme analise efetuada, devem estar voltadas à:
remuneração do colaborador (segurança); a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência (fisiológicas); ao clima organizacional (convívio social); à
visibilidade do colaborador em sociedade e em suas relações familiares; realização de feedbacks ou avaliações de desempenho.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975. 5. Maslow, Abraham (1943). «A theory of human motivation». Psychological Review, 50(4), 370–396. doi:10.1037/h0054346. Consultado em
27 de setembro de 2021. 6. SILVA, A. P.; COSTA, D.; ROCHA, G.; ULIAN, R. A Importância do Líder Democrático para o Colaborador. Revista Eletrônica FABE, v. 6, n. 7,
2016 (#60)http://www.fabeemrevista.com.br/7/integra/03.pdf(#62). Acesso em 20/10/2019.
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3780716 - LUCAS SILVA DE BRITO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo dos Fatores que influenciam a Motivação dos Colaboradores nas Organizações

INTRODUCAO

Estudos recentes na área de gestão de pessoas reforçam a importância de uma equipe motivada como principal instrumento de apoio as metas organizacionais (
SILVA, ROCHA, 2019; SILVA et al., 2016). Nesse contexto, recomenda-se ao administrador conhecer, entender e aplicar ações que motivem seus colaboradores
(BERGAMINI, 1990;1994;1998). Estudar os fatores que influenciam a motivação é um passo importante para as empresas traçarem seus planos de ações alinhando
metas aplicadas tanto sob o ponto de vista técnico como humanísticos e neste último aplica-se o olhar voltado a motivação da equipe incrementando a performance
organizacional.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que influenciam a motivação dos colaboradores nas organizações.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho contou com a revisão de literatura a partir de duas Teorias de Motivação: a Teoria
das Necessidades (Pirâmide de Maslow), e; a Teoria de dois Fatores de Herzberg, identificando nestas quais fatores influenciam a motivação no trabalho.

RESULTADOS

Após leitura e interpretação dos estudos, sugerimos uma relação de fatores tidos como referência para atuação do administrador ou líder. Os fatores que
influenciam a motivação são: Segurança, com foco na importância da remuneração; Satisfação das Necessidades Fisiológicas, voltadas ao sustento das
necessidades básicas de sobrevivência; Convívio Social, promovido pelo engajamento sócio afetivo no ambiente de trabalho; Reconhecimento de seu sucesso pela
sociedade; Condições dos relacionamentos familiares; Avaliação da liderança apresentando aspectos positivos e negativos; Treinamentos desenvolvendo as
competências profissionais e humanísticas.

CONCLUSOES

As teorias estudadas sugerem aos administradores estabelecerem estratégias aos fatores que influenciam a motivação dos colaboradores. Desse modo, a partir
deste conhecimento, podem ser traçados planos de ações elevando a produtividade organizacional. As ações, conforme analise efetuada, devem estar voltadas à:
remuneração do colaborador (segurança); a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência (fisiológicas); ao clima organizacional (convívio social); à
visibilidade do colaborador em sociedade e em suas relações familiares; realização de feedbacks ou avaliações de desempenho.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975. 5. Maslow, Abraham (1943). «A theory of human motivation». Psychological Review, 50(4), 370–396. doi:10.1037/h0054346. Consultado em
27 de setembro de 2021. 6. SILVA, A. P.; COSTA, D.; ROCHA, G.; ULIAN, R. A Importância do Líder Democrático para o Colaborador. Revista Eletrônica FABE, v. 6, n. 7,
2016 (#60)http://www.fabeemrevista.com.br/7/integra/03.pdf(#62). Acesso em 20/10/2019.
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3903907 - CARLA REGINA LOPES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo dos Fatores que influenciam a Motivação dos Colaboradores nas Organizações

INTRODUCAO

Estudos recentes na área de gestão de pessoas reforçam a importância de uma equipe motivada como principal instrumento de apoio as metas organizacionais (
SILVA, ROCHA, 2019; SILVA et al., 2016). Nesse contexto, recomenda-se ao administrador conhecer, entender e aplicar ações que motivem seus colaboradores
(BERGAMINI, 1990;1994;1998). Estudar os fatores que influenciam a motivação é um passo importante para as empresas traçarem seus planos de ações alinhando
metas aplicadas tanto sob o ponto de vista técnico como humanísticos e neste último aplica-se o olhar voltado a motivação da equipe incrementando a performance
organizacional.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que influenciam a motivação dos colaboradores nas organizações.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho contou com a revisão de literatura a partir de duas Teorias de Motivação: a Teoria
das Necessidades (Pirâmide de Maslow), e; a Teoria de dois Fatores de Herzberg, identificando nestas quais fatores influenciam a motivação no trabalho.

RESULTADOS

Após leitura e interpretação dos estudos, sugerimos uma relação de fatores tidos como referência para atuação do administrador ou líder. Os fatores que
influenciam a motivação são: Segurança, com foco na importância da remuneração; Satisfação das Necessidades Fisiológicas, voltadas ao sustento das
necessidades básicas de sobrevivência; Convívio Social, promovido pelo engajamento sócio afetivo no ambiente de trabalho; Reconhecimento de seu sucesso pela
sociedade; Condições dos relacionamentos familiares; Avaliação da liderança apresentando aspectos positivos e negativos; Treinamentos desenvolvendo as
competências profissionais e humanísticas.

CONCLUSOES

As teorias estudadas sugerem aos administradores estabelecerem estratégias aos fatores que influenciam a motivação dos colaboradores. Desse modo, a partir
deste conhecimento, podem ser traçados planos de ações elevando a produtividade organizacional. As ações, conforme analise efetuada, devem estar voltadas à:
remuneração do colaborador (segurança); a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência (fisiológicas); ao clima organizacional (convívio social); à
visibilidade do colaborador em sociedade e em suas relações familiares; realização de feedbacks ou avaliações de desempenho.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975. 5. Maslow, Abraham (1943). «A theory of human motivation». Psychological Review, 50(4), 370–396. doi:10.1037/h0054346. Consultado em
27 de setembro de 2021. 6. SILVA, A. P.; COSTA, D.; ROCHA, G.; ULIAN, R. A Importância do Líder Democrático para o Colaborador. Revista Eletrônica FABE, v. 6, n. 7,
2016 (#60)http://www.fabeemrevista.com.br/7/integra/03.pdf(#62). Acesso em 20/10/2019.
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3904351 - TATIANE SILVA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo dos Fatores que influenciam a Motivação dos Colaboradores nas Organizações

INTRODUCAO

Estudos recentes na área de gestão de pessoas reforçam a importância de uma equipe motivada como principal instrumento de apoio as metas organizacionais (
SILVA, ROCHA, 2019; SILVA et al., 2016). Nesse contexto, recomenda-se ao administrador conhecer, entender e aplicar ações que motivem seus colaboradores
(BERGAMINI, 1990;1994;1998). Estudar os fatores que influenciam a motivação é um passo importante para as empresas traçarem seus planos de ações alinhando
metas aplicadas tanto sob o ponto de vista técnico como humanísticos e neste último aplica-se o olhar voltado a motivação da equipe incrementando a performance
organizacional.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que influenciam a motivação dos colaboradores nas organizações.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho contou com a revisão de literatura a partir de duas Teorias de Motivação: a Teoria
das Necessidades (Pirâmide de Maslow), e; a Teoria de dois Fatores de Herzberg, identificando nestas quais fatores influenciam a motivação no trabalho.

RESULTADOS

Após leitura e interpretação dos estudos, sugerimos uma relação de fatores tidos como referência para atuação do administrador ou líder. Os fatores que
influenciam a motivação são: Segurança, com foco na importância da remuneração; Satisfação das Necessidades Fisiológicas, voltadas ao sustento das
necessidades básicas de sobrevivência; Convívio Social, promovido pelo engajamento sócio afetivo no ambiente de trabalho; Reconhecimento de seu sucesso pela
sociedade; Condições dos relacionamentos familiares; Avaliação da liderança apresentando aspectos positivos e negativos; Treinamentos desenvolvendo as
competências profissionais e humanísticas.

CONCLUSOES

As teorias estudadas sugerem aos administradores estabelecerem estratégias aos fatores que influenciam a motivação dos colaboradores. Desse modo, a partir
deste conhecimento, podem ser traçados planos de ações elevando a produtividade organizacional. As ações, conforme analise efetuada, devem estar voltadas à:
remuneração do colaborador (segurança); a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência (fisiológicas); ao clima organizacional (convívio social); à
visibilidade do colaborador em sociedade e em suas relações familiares; realização de feedbacks ou avaliações de desempenho.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975. 5. Maslow, Abraham (1943). «A theory of human motivation». Psychological Review, 50(4), 370–396. doi:10.1037/h0054346. Consultado em
27 de setembro de 2021. 6. SILVA, A. P.; COSTA, D.; ROCHA, G.; ULIAN, R. A Importância do Líder Democrático para o Colaborador. Revista Eletrônica FABE, v. 6, n. 7,
2016 (#60)http://www.fabeemrevista.com.br/7/integra/03.pdf(#62). Acesso em 20/10/2019.
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3913686 - TAIS MOREIRA DA CRUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo dos Fatores que influenciam a Motivação dos Colaboradores nas Organizações

INTRODUCAO

Estudos recentes na área de gestão de pessoas reforçam a importância de uma equipe motivada como principal instrumento de apoio as metas organizacionais (
SILVA, ROCHA, 2019; SILVA et al., 2016). Nesse contexto, recomenda-se ao administrador conhecer, entender e aplicar ações que motivem seus colaboradores
(BERGAMINI, 1990;1994;1998). Estudar os fatores que influenciam a motivação é um passo importante para as empresas traçarem seus planos de ações alinhando
metas aplicadas tanto sob o ponto de vista técnico como humanísticos e neste último aplica-se o olhar voltado a motivação da equipe incrementando a performance
organizacional.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que influenciam a motivação dos colaboradores nas organizações.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho contou com a revisão de literatura a partir de duas Teorias de Motivação: a Teoria
das Necessidades (Pirâmide de Maslow), e; a Teoria de dois Fatores de Herzberg, identificando nestas quais fatores influenciam a motivação no trabalho.

RESULTADOS

Após leitura e interpretação dos estudos, sugerimos uma relação de fatores tidos como referência para atuação do administrador ou líder. Os fatores que
influenciam a motivação são: Segurança, com foco na importância da remuneração; Satisfação das Necessidades Fisiológicas, voltadas ao sustento das
necessidades básicas de sobrevivência; Convívio Social, promovido pelo engajamento sócio afetivo no ambiente de trabalho; Reconhecimento de seu sucesso pela
sociedade; Condições dos relacionamentos familiares; Avaliação da liderança apresentando aspectos positivos e negativos; Treinamentos desenvolvendo as
competências profissionais e humanísticas.

CONCLUSOES

As teorias estudadas sugerem aos administradores estabelecerem estratégias aos fatores que influenciam a motivação dos colaboradores. Desse modo, a partir
deste conhecimento, podem ser traçados planos de ações elevando a produtividade organizacional. As ações, conforme analise efetuada, devem estar voltadas à:
remuneração do colaborador (segurança); a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência (fisiológicas); ao clima organizacional (convívio social); à
visibilidade do colaborador em sociedade e em suas relações familiares; realização de feedbacks ou avaliações de desempenho.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975. 5. Maslow, Abraham (1943). «A theory of human motivation». Psychological Review, 50(4), 370–396. doi:10.1037/h0054346. Consultado em
27 de setembro de 2021. 6. SILVA, A. P.; COSTA, D.; ROCHA, G.; ULIAN, R. A Importância do Líder Democrático para o Colaborador. Revista Eletrônica FABE, v. 6, n. 7,
2016 (#60)http://www.fabeemrevista.com.br/7/integra/03.pdf(#62). Acesso em 20/10/2019.
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3920623 - ROGERIA BENEDITA FELIX 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo dos Fatores que influenciam a Motivação dos Colaboradores nas Organizações

INTRODUCAO

Estudos recentes na área de gestão de pessoas reforçam a importância de uma equipe motivada como principal instrumento de apoio as metas organizacionais (
SILVA, ROCHA, 2019; SILVA et al., 2016). Nesse contexto, recomenda-se ao administrador conhecer, entender e aplicar ações que motivem seus colaboradores
(BERGAMINI, 1990;1994;1998). Estudar os fatores que influenciam a motivação é um passo importante para as empresas traçarem seus planos de ações alinhando
metas aplicadas tanto sob o ponto de vista técnico como humanísticos e neste último aplica-se o olhar voltado a motivação da equipe incrementando a performance
organizacional.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que influenciam a motivação dos colaboradores nas organizações.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho contou com a revisão de literatura a partir de duas Teorias de Motivação: a Teoria
das Necessidades (Pirâmide de Maslow), e; a Teoria de dois Fatores de Herzberg, identificando nestas quais fatores influenciam a motivação no trabalho.

RESULTADOS

Após leitura e interpretação dos estudos, sugerimos uma relação de fatores tidos como referência para atuação do administrador ou líder. Os fatores que
influenciam a motivação são: Segurança, com foco na importância da remuneração; Satisfação das Necessidades Fisiológicas, voltadas ao sustento das
necessidades básicas de sobrevivência; Convívio Social, promovido pelo engajamento sócio afetivo no ambiente de trabalho; Reconhecimento de seu sucesso pela
sociedade; Condições dos relacionamentos familiares; Avaliação da liderança apresentando aspectos positivos e negativos; Treinamentos desenvolvendo as
competências profissionais e humanísticas.

CONCLUSOES

As teorias estudadas sugerem aos administradores estabelecerem estratégias aos fatores que influenciam a motivação dos colaboradores. Desse modo, a partir
deste conhecimento, podem ser traçados planos de ações elevando a produtividade organizacional. As ações, conforme analise efetuada, devem estar voltadas à:
remuneração do colaborador (segurança); a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência (fisiológicas); ao clima organizacional (convívio social); à
visibilidade do colaborador em sociedade e em suas relações familiares; realização de feedbacks ou avaliações de desempenho.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975. 5. Maslow, Abraham (1943). «A theory of human motivation». Psychological Review, 50(4), 370–396. doi:10.1037/h0054346. Consultado em
27 de setembro de 2021. 6. SILVA, A. P.; COSTA, D.; ROCHA, G.; ULIAN, R. A Importância do Líder Democrático para o Colaborador. Revista Eletrônica FABE, v. 6, n. 7,
2016 (#60)http://www.fabeemrevista.com.br/7/integra/03.pdf(#62). Acesso em 20/10/2019.
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3748677 - JOAQUIM ROBERTO VIEIRA DE QUEIROZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO MOTIVAÇÃO, SUAS NUANCES E O PAPEL DO ADMINISTRADOR NO ENGAJAMENTO DAS EQUIPES

INTRODUCAO
O mundo contemporâneo sugere adaptações organizacionais com foco na motivação dos colaboradores. As ações dos administradores para o alcance dos
objetivos, podem ser diferentes entre colaboradores. Nesse contexto, cabe ao líder compreender as necessidades do grupo e individuais buscando os melhores
desempenhos, uma vez que os colaboradores são os responsáveis por fazerem as engrenagens da empresa funcionarem produtivamente.

OBJETIVOS
O objetivo da pesquisa foi avaliar os fatores de motivação no trabalho, suas conexões com as teorias clássicas e como os administradores podem se preparar para
lidar com o engajamento das suas equipes.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho teve como base primária a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos e estudos de
outros autores, semelhantes aos objetivos do grupo, além de pesquisa quantitativa realizada com uma amostra de cem pessoas, que responderam a um questionário
online, contendo perguntas baseadas nas teorias clássicas de motivação.

RESULTADOS

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa quantitativa, pode-se perceber que apesar de os indivíduos terem total percepção de que os fatores motivacionais
são em sua maioria intrínsecos, ou seja, fazem parte de uma energia interna, quando se trata do ambiente laboral, ainda associam essa motivação a organização a
qual pertencem e ao seu líder, sentindo-se mais motivados quando a comunicação da empresa para com seus colaboradores é mais frequente, clara e objetiva. As
pesquisas bibliográficas não oferecem resultados conclusivos e são unanimes em descrever a motivação como uma área ainda pouco desenvolvida e um tanto
abstrata das teorias humanas. Apesar disso, é possível utilizar o conhecimento adquirido até os dias atuais, para definir estratégias que possam ser eficientes para
determinados grupos e empresas e ainda assim, tragam a luz da abordagem cientifica para o tema.

CONCLUSOES

Não há uma fórmula única de motivação e que funcione igual para todos e entender essa premissa permite que as empresas possam utilizar estratégias para manter
equipes engajadas. Na medida em que aceitamos o caráter individual da motivação, entendemos que encaixar as pessoas, classificando-as e estabelecendo que
certas ações tenham determinados resultados, generalizamos e deixamos de lado a característica humana mutável para tratarmos máquinas programadas. A
liderança com a percepção de que motivar é proporcionar um ambiente que respeita a individualidade, que ouve as expectativas, ideias e permite a participação de
todos, é o caminho ideal para melhorar a produtividade elevando resultados.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975.
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3780716 - LUCAS SILVA DE BRITO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO MOTIVAÇÃO, SUAS NUANCES E O PAPEL DO ADMINISTRADOR NO ENGAJAMENTO DAS EQUIPES

INTRODUCAO
O mundo contemporâneo sugere adaptações organizacionais com foco na motivação dos colaboradores. As ações dos administradores para o alcance dos
objetivos, podem ser diferentes entre colaboradores. Nesse contexto, cabe ao líder compreender as necessidades do grupo e individuais buscando os melhores
desempenhos, uma vez que os colaboradores são os responsáveis por fazerem as engrenagens da empresa funcionarem produtivamente.

OBJETIVOS
O objetivo da pesquisa foi avaliar os fatores de motivação no trabalho, suas conexões com as teorias clássicas e como os administradores podem se preparar para
lidar com o engajamento das suas equipes.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho teve como base primária a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos e estudos de
outros autores, semelhantes aos objetivos do grupo, além de pesquisa quantitativa realizada com uma amostra de cem pessoas, que responderam a um questionário
online, contendo perguntas baseadas nas teorias clássicas de motivação.

RESULTADOS

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa quantitativa, pode-se perceber que apesar de os indivíduos terem total percepção de que os fatores motivacionais
são em sua maioria intrínsecos, ou seja, fazem parte de uma energia interna, quando se trata do ambiente laboral, ainda associam essa motivação a organização a
qual pertencem e ao seu líder, sentindo-se mais motivados quando a comunicação da empresa para com seus colaboradores é mais frequente, clara e objetiva. As
pesquisas bibliográficas não oferecem resultados conclusivos e são unanimes em descrever a motivação como uma área ainda pouco desenvolvida e um tanto
abstrata das teorias humanas. Apesar disso, é possível utilizar o conhecimento adquirido até os dias atuais, para definir estratégias que possam ser eficientes para
determinados grupos e empresas e ainda assim, tragam a luz da abordagem cientifica para o tema.

CONCLUSOES

Não há uma fórmula única de motivação e que funcione igual para todos e entender essa premissa permite que as empresas possam utilizar estratégias para manter
equipes engajadas. Na medida em que aceitamos o caráter individual da motivação, entendemos que encaixar as pessoas, classificando-as e estabelecendo que
certas ações tenham determinados resultados, generalizamos e deixamos de lado a característica humana mutável para tratarmos máquinas programadas. A
liderança com a percepção de que motivar é proporcionar um ambiente que respeita a individualidade, que ouve as expectativas, ideias e permite a participação de
todos, é o caminho ideal para melhorar a produtividade elevando resultados.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975.
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3903907 - CARLA REGINA LOPES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO MOTIVAÇÃO, SUAS NUANCES E O PAPEL DO ADMINISTRADOR NO ENGAJAMENTO DAS EQUIPES

INTRODUCAO
O mundo contemporâneo sugere adaptações organizacionais com foco na motivação dos colaboradores. As ações dos administradores para o alcance dos
objetivos, podem ser diferentes entre colaboradores. Nesse contexto, cabe ao líder compreender as necessidades do grupo e individuais buscando os melhores
desempenhos, uma vez que os colaboradores são os responsáveis por fazerem as engrenagens da empresa funcionarem produtivamente.

OBJETIVOS
O objetivo da pesquisa foi avaliar os fatores de motivação no trabalho, suas conexões com as teorias clássicas e como os administradores podem se preparar para
lidar com o engajamento das suas equipes.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho teve como base primária a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos e estudos de
outros autores, semelhantes aos objetivos do grupo, além de pesquisa quantitativa realizada com uma amostra de cem pessoas, que responderam a um questionário
online, contendo perguntas baseadas nas teorias clássicas de motivação.

RESULTADOS

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa quantitativa, pode-se perceber que apesar de os indivíduos terem total percepção de que os fatores motivacionais
são em sua maioria intrínsecos, ou seja, fazem parte de uma energia interna, quando se trata do ambiente laboral, ainda associam essa motivação a organização a
qual pertencem e ao seu líder, sentindo-se mais motivados quando a comunicação da empresa para com seus colaboradores é mais frequente, clara e objetiva. As
pesquisas bibliográficas não oferecem resultados conclusivos e são unanimes em descrever a motivação como uma área ainda pouco desenvolvida e um tanto
abstrata das teorias humanas. Apesar disso, é possível utilizar o conhecimento adquirido até os dias atuais, para definir estratégias que possam ser eficientes para
determinados grupos e empresas e ainda assim, tragam a luz da abordagem cientifica para o tema.

CONCLUSOES

Não há uma fórmula única de motivação e que funcione igual para todos e entender essa premissa permite que as empresas possam utilizar estratégias para manter
equipes engajadas. Na medida em que aceitamos o caráter individual da motivação, entendemos que encaixar as pessoas, classificando-as e estabelecendo que
certas ações tenham determinados resultados, generalizamos e deixamos de lado a característica humana mutável para tratarmos máquinas programadas. A
liderança com a percepção de que motivar é proporcionar um ambiente que respeita a individualidade, que ouve as expectativas, ideias e permite a participação de
todos, é o caminho ideal para melhorar a produtividade elevando resultados.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975.
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3904351 - TATIANE SILVA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO MOTIVAÇÃO, SUAS NUANCES E O PAPEL DO ADMINISTRADOR NO ENGAJAMENTO DAS EQUIPES

INTRODUCAO
O mundo contemporâneo sugere adaptações organizacionais com foco na motivação dos colaboradores. As ações dos administradores para o alcance dos
objetivos, podem ser diferentes entre colaboradores. Nesse contexto, cabe ao líder compreender as necessidades do grupo e individuais buscando os melhores
desempenhos, uma vez que os colaboradores são os responsáveis por fazerem as engrenagens da empresa funcionarem produtivamente.

OBJETIVOS
O objetivo da pesquisa foi avaliar os fatores de motivação no trabalho, suas conexões com as teorias clássicas e como os administradores podem se preparar para
lidar com o engajamento das suas equipes.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho teve como base primária a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos e estudos de
outros autores, semelhantes aos objetivos do grupo, além de pesquisa quantitativa realizada com uma amostra de cem pessoas, que responderam a um questionário
online, contendo perguntas baseadas nas teorias clássicas de motivação.

RESULTADOS

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa quantitativa, pode-se perceber que apesar de os indivíduos terem total percepção de que os fatores motivacionais
são em sua maioria intrínsecos, ou seja, fazem parte de uma energia interna, quando se trata do ambiente laboral, ainda associam essa motivação a organização a
qual pertencem e ao seu líder, sentindo-se mais motivados quando a comunicação da empresa para com seus colaboradores é mais frequente, clara e objetiva. As
pesquisas bibliográficas não oferecem resultados conclusivos e são unanimes em descrever a motivação como uma área ainda pouco desenvolvida e um tanto
abstrata das teorias humanas. Apesar disso, é possível utilizar o conhecimento adquirido até os dias atuais, para definir estratégias que possam ser eficientes para
determinados grupos e empresas e ainda assim, tragam a luz da abordagem cientifica para o tema.

CONCLUSOES

Não há uma fórmula única de motivação e que funcione igual para todos e entender essa premissa permite que as empresas possam utilizar estratégias para manter
equipes engajadas. Na medida em que aceitamos o caráter individual da motivação, entendemos que encaixar as pessoas, classificando-as e estabelecendo que
certas ações tenham determinados resultados, generalizamos e deixamos de lado a característica humana mutável para tratarmos máquinas programadas. A
liderança com a percepção de que motivar é proporcionar um ambiente que respeita a individualidade, que ouve as expectativas, ideias e permite a participação de
todos, é o caminho ideal para melhorar a produtividade elevando resultados.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975.
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO MOTIVAÇÃO, SUAS NUANCES E O PAPEL DO ADMINISTRADOR NO ENGAJAMENTO DAS EQUIPES

INTRODUCAO
O mundo contemporâneo sugere adaptações organizacionais com foco na motivação dos colaboradores. As ações dos administradores para o alcance dos
objetivos, podem ser diferentes entre colaboradores. Nesse contexto, cabe ao líder compreender as necessidades do grupo e individuais buscando os melhores
desempenhos, uma vez que os colaboradores são os responsáveis por fazerem as engrenagens da empresa funcionarem produtivamente.

OBJETIVOS
O objetivo da pesquisa foi avaliar os fatores de motivação no trabalho, suas conexões com as teorias clássicas e como os administradores podem se preparar para
lidar com o engajamento das suas equipes.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho teve como base primária a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos e estudos de
outros autores, semelhantes aos objetivos do grupo, além de pesquisa quantitativa realizada com uma amostra de cem pessoas, que responderam a um questionário
online, contendo perguntas baseadas nas teorias clássicas de motivação.

RESULTADOS

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa quantitativa, pode-se perceber que apesar de os indivíduos terem total percepção de que os fatores motivacionais
são em sua maioria intrínsecos, ou seja, fazem parte de uma energia interna, quando se trata do ambiente laboral, ainda associam essa motivação a organização a
qual pertencem e ao seu líder, sentindo-se mais motivados quando a comunicação da empresa para com seus colaboradores é mais frequente, clara e objetiva. As
pesquisas bibliográficas não oferecem resultados conclusivos e são unanimes em descrever a motivação como uma área ainda pouco desenvolvida e um tanto
abstrata das teorias humanas. Apesar disso, é possível utilizar o conhecimento adquirido até os dias atuais, para definir estratégias que possam ser eficientes para
determinados grupos e empresas e ainda assim, tragam a luz da abordagem cientifica para o tema.

CONCLUSOES

Não há uma fórmula única de motivação e que funcione igual para todos e entender essa premissa permite que as empresas possam utilizar estratégias para manter
equipes engajadas. Na medida em que aceitamos o caráter individual da motivação, entendemos que encaixar as pessoas, classificando-as e estabelecendo que
certas ações tenham determinados resultados, generalizamos e deixamos de lado a característica humana mutável para tratarmos máquinas programadas. A
liderança com a percepção de que motivar é proporcionar um ambiente que respeita a individualidade, que ouve as expectativas, ideias e permite a participação de
todos, é o caminho ideal para melhorar a produtividade elevando resultados.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975.
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3920623 - ROGERIA BENEDITA FELIX 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO MOTIVAÇÃO, SUAS NUANCES E O PAPEL DO ADMINISTRADOR NO ENGAJAMENTO DAS EQUIPES

INTRODUCAO
O mundo contemporâneo sugere adaptações organizacionais com foco na motivação dos colaboradores. As ações dos administradores para o alcance dos
objetivos, podem ser diferentes entre colaboradores. Nesse contexto, cabe ao líder compreender as necessidades do grupo e individuais buscando os melhores
desempenhos, uma vez que os colaboradores são os responsáveis por fazerem as engrenagens da empresa funcionarem produtivamente.

OBJETIVOS
O objetivo da pesquisa foi avaliar os fatores de motivação no trabalho, suas conexões com as teorias clássicas e como os administradores podem se preparar para
lidar com o engajamento das suas equipes.

METODOLOGIA
Para obter resultados e respostas acerca do tema proposto, o presente trabalho teve como base primária a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos e estudos de
outros autores, semelhantes aos objetivos do grupo, além de pesquisa quantitativa realizada com uma amostra de cem pessoas, que responderam a um questionário
online, contendo perguntas baseadas nas teorias clássicas de motivação.

RESULTADOS

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa quantitativa, pode-se perceber que apesar de os indivíduos terem total percepção de que os fatores motivacionais
são em sua maioria intrínsecos, ou seja, fazem parte de uma energia interna, quando se trata do ambiente laboral, ainda associam essa motivação a organização a
qual pertencem e ao seu líder, sentindo-se mais motivados quando a comunicação da empresa para com seus colaboradores é mais frequente, clara e objetiva. As
pesquisas bibliográficas não oferecem resultados conclusivos e são unanimes em descrever a motivação como uma área ainda pouco desenvolvida e um tanto
abstrata das teorias humanas. Apesar disso, é possível utilizar o conhecimento adquirido até os dias atuais, para definir estratégias que possam ser eficientes para
determinados grupos e empresas e ainda assim, tragam a luz da abordagem cientifica para o tema.

CONCLUSOES

Não há uma fórmula única de motivação e que funcione igual para todos e entender essa premissa permite que as empresas possam utilizar estratégias para manter
equipes engajadas. Na medida em que aceitamos o caráter individual da motivação, entendemos que encaixar as pessoas, classificando-as e estabelecendo que
certas ações tenham determinados resultados, generalizamos e deixamos de lado a característica humana mutável para tratarmos máquinas programadas. A
liderança com a percepção de que motivar é proporcionar um ambiente que respeita a individualidade, que ouve as expectativas, ideias e permite a participação de
todos, é o caminho ideal para melhorar a produtividade elevando resultados.

REFERENCIAS

1. BERGAMINI, C. W. A Difícil Administração das Motivações. RAE-Revista de Administração de Empresas, v. 38, n. 1, jan-mar, p.6-17, 1998.
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901998000100002 2. BERGAMINI, C. W. Liderança: a Administração do Sentido. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
34, n. 3, maio-jun, p.102-114, 1994. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901994000300009 3. BERGAMINI, C. W. Motivação: Mitos, Crenças e Mal-entendidos. RAE-
Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 2, abr-jun, 1990. 4. LOBOS, J. Teorias Sobre a Motivação no Trabalho. RAE-Revista de Administração de Empresas, v.
15, n. 2, mar-abr, 1975.
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Luis Agune Osvaldo da Silva

TITULO Home Office: suas vantagens e desvantagens, uma abordagem alternativa diante do cenário pandêmico

INTRODUCAO
A necessidade de manter a rotina de trabalho e preservar a saúde fez com que o home office fosse adotado como uma das medidas de prevenção diante do cenário
pandêmico mundial, devido a disseminação do Coronavírus 19, que teve início em meados de fevereiro de 2020.

OBJETIVOS
O presente artigo visa contribuir com as discussões existentes na abrangência da modalidade de tele trabalho, ressaltando as vantagens e desvantagens para as
organizações ao adotarem o Home-office diante das dificuldades impostas pela Covid-19.

METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa bibliográfica quali-quantitativa com busca em artigos científicos, revistas online de administração, livros e sites.

RESULTADOS

Em 2018, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 3,8 milhões de pessoas trabalhavam de casa, correspondendo a 5,2% do
total de pessoas ocupadas no país, sem contar os servidores públicos e os trabalhadores domésticos, porém em 2020, esse número quintuplicou, demonstrando que
o home office, passou a ser uma realidade, com fortes tendências de ser mantidas mesmo após o controle da doença. Segundo Mello (2020), o Home office, foi uma
estratégia adotada por 46% das empresas durante a pandemia, sendo uma opção oportuna e adequada, visto que a pandemia já estava causando efeito negativo em
pelo menos 30% das empresas. Dentre as vantagens do home office elencadas nos trabalhos pesquisados, a principal delas é, a flexibilidade de execução das
tarefas, seguida pela autonomia e segurança dos colaboradores, redução de custos, melhora dos hábitos alimentares, maior convívio com a família e redução do
estresse, Já as desvantagens, pelo trabalho ser desenvolvido em casa, 60% reclamam da falta de interação social; falta de contato com os colegas; aumento do
individualismo nas relações de trabalho; a perda de privacidade durante o trabalho; dificuldade em separar a vida familiar da profissional; aumento de horas
trabalhadas e falta de condições de trabalho adequadas.

CONCLUSOES

Diante dos dados apresentados, o Home office é uma potente ferramenta para execução do trabalho, pois obtém os mesmos resultados estabelecidos pelas
organizações, possibilita maior autonomia, incentiva a criatividade e pro atividade, colaborando para o desenvolvimento de profissionais mais qualificados. A
tendência é de crescimento no uso do home office, pois houve diminuição dos custos com despesa de escritório e manutenções dos prédios, possibilita também
uma melhor qualidade de vida pois dispõem de maior flexibilidade e diminuição de estresses cotidianos com transporte, maior comodidade para os clientes já que
as empresas tendem a adaptarem-se a ofertar o que o cliente deseja.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4º ed. Barueri, SP: Manoel 2014. IBGE, Site Institucional. Disponível em:
(#60) https://www.ibge.gov.br/ (#62)Acesso em: 01.set.2021 LUNA, R.A. Home office um novo modelo de negócio e uma alternativa para os centros urbanos.
Revista Pensar Gestão e Administração, v. 3, n 1, julho. 201 MELO, D. Home office foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia. Disponível em:
(#60)https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/home-office-foi-adotado-por-46-das-empresas-durante-pandemia(#62) Acesso em: 21.ago.2021
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune Osvaldo da Silva

TITULO Home Office: suas vantagens e desvantagens, uma abordagem alternativa diante do cenário pandêmico

INTRODUCAO
A necessidade de manter a rotina de trabalho e preservar a saúde fez com que o home office fosse adotado como uma das medidas de prevenção diante do cenário
pandêmico mundial, devido a disseminação do Coronavírus 19, que teve início em meados de fevereiro de 2020.

OBJETIVOS
O presente artigo visa contribuir com as discussões existentes na abrangência da modalidade de tele trabalho, ressaltando as vantagens e desvantagens para as
organizações ao adotarem o Home-office diante das dificuldades impostas pela Covid-19.

METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa bibliográfica quali-quantitativa com busca em artigos científicos, revistas online de administração, livros e sites.

RESULTADOS

Em 2018, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 3,8 milhões de pessoas trabalhavam de casa, correspondendo a 5,2% do
total de pessoas ocupadas no país, sem contar os servidores públicos e os trabalhadores domésticos, porém em 2020, esse número quintuplicou, demonstrando que
o home office, passou a ser uma realidade, com fortes tendências de ser mantidas mesmo após o controle da doença. Segundo Mello (2020), o Home office, foi uma
estratégia adotada por 46% das empresas durante a pandemia, sendo uma opção oportuna e adequada, visto que a pandemia já estava causando efeito negativo em
pelo menos 30% das empresas. Dentre as vantagens do home office elencadas nos trabalhos pesquisados, a principal delas é, a flexibilidade de execução das
tarefas, seguida pela autonomia e segurança dos colaboradores, redução de custos, melhora dos hábitos alimentares, maior convívio com a família e redução do
estresse, Já as desvantagens, pelo trabalho ser desenvolvido em casa, 60% reclamam da falta de interação social; falta de contato com os colegas; aumento do
individualismo nas relações de trabalho; a perda de privacidade durante o trabalho; dificuldade em separar a vida familiar da profissional; aumento de horas
trabalhadas e falta de condições de trabalho adequadas.

CONCLUSOES

Diante dos dados apresentados, o Home office é uma potente ferramenta para execução do trabalho, pois obtém os mesmos resultados estabelecidos pelas
organizações, possibilita maior autonomia, incentiva a criatividade e pro atividade, colaborando para o desenvolvimento de profissionais mais qualificados. A
tendência é de crescimento no uso do home office, pois houve diminuição dos custos com despesa de escritório e manutenções dos prédios, possibilita também
uma melhor qualidade de vida pois dispõem de maior flexibilidade e diminuição de estresses cotidianos com transporte, maior comodidade para os clientes já que
as empresas tendem a adaptarem-se a ofertar o que o cliente deseja.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4º ed. Barueri, SP: Manoel 2014. IBGE, Site Institucional. Disponível em:
(#60) https://www.ibge.gov.br/ (#62)Acesso em: 01.set.2021 LUNA, R.A. Home office um novo modelo de negócio e uma alternativa para os centros urbanos.
Revista Pensar Gestão e Administração, v. 3, n 1, julho. 201 MELO, D. Home office foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia. Disponível em:
(#60)https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/home-office-foi-adotado-por-46-das-empresas-durante-pandemia(#62) Acesso em: 21.ago.2021
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4473159 - MARIA YASMIM CIRILO RIBEIRO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune Osvaldo da Silva

TITULO Home Office: suas vantagens e desvantagens, uma abordagem alternativa diante do cenário pandêmico

INTRODUCAO
A necessidade de manter a rotina de trabalho e preservar a saúde fez com que o home office fosse adotado como uma das medidas de prevenção diante do cenário
pandêmico mundial, devido a disseminação do Coronavírus 19, que teve início em meados de fevereiro de 2020.

OBJETIVOS
O presente artigo visa contribuir com as discussões existentes na abrangência da modalidade de tele trabalho, ressaltando as vantagens e desvantagens para as
organizações ao adotarem o Home-office diante das dificuldades impostas pela Covid-19.

METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa bibliográfica quali-quantitativa com busca em artigos científicos, revistas online de administração, livros e sites.

RESULTADOS

Em 2018, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 3,8 milhões de pessoas trabalhavam de casa, correspondendo a 5,2% do
total de pessoas ocupadas no país, sem contar os servidores públicos e os trabalhadores domésticos, porém em 2020, esse número quintuplicou, demonstrando que
o home office, passou a ser uma realidade, com fortes tendências de ser mantidas mesmo após o controle da doença. Segundo Mello (2020), o Home office, foi uma
estratégia adotada por 46% das empresas durante a pandemia, sendo uma opção oportuna e adequada, visto que a pandemia já estava causando efeito negativo em
pelo menos 30% das empresas. Dentre as vantagens do home office elencadas nos trabalhos pesquisados, a principal delas é, a flexibilidade de execução das
tarefas, seguida pela autonomia e segurança dos colaboradores, redução de custos, melhora dos hábitos alimentares, maior convívio com a família e redução do
estresse, Já as desvantagens, pelo trabalho ser desenvolvido em casa, 60% reclamam da falta de interação social; falta de contato com os colegas; aumento do
individualismo nas relações de trabalho; a perda de privacidade durante o trabalho; dificuldade em separar a vida familiar da profissional; aumento de horas
trabalhadas e falta de condições de trabalho adequadas.

CONCLUSOES

Diante dos dados apresentados, o Home office é uma potente ferramenta para execução do trabalho, pois obtém os mesmos resultados estabelecidos pelas
organizações, possibilita maior autonomia, incentiva a criatividade e pro atividade, colaborando para o desenvolvimento de profissionais mais qualificados. A
tendência é de crescimento no uso do home office, pois houve diminuição dos custos com despesa de escritório e manutenções dos prédios, possibilita também
uma melhor qualidade de vida pois dispõem de maior flexibilidade e diminuição de estresses cotidianos com transporte, maior comodidade para os clientes já que
as empresas tendem a adaptarem-se a ofertar o que o cliente deseja.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4º ed. Barueri, SP: Manoel 2014. IBGE, Site Institucional. Disponível em:
(#60) https://www.ibge.gov.br/ (#62)Acesso em: 01.set.2021 LUNA, R.A. Home office um novo modelo de negócio e uma alternativa para os centros urbanos.
Revista Pensar Gestão e Administração, v. 3, n 1, julho. 201 MELO, D. Home office foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia. Disponível em:
(#60)https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/home-office-foi-adotado-por-46-das-empresas-durante-pandemia(#62) Acesso em: 21.ago.2021
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Alberto dos Santos

TITULO HOME OFFICE como ferramenta estratégica rumo à excelência empresarial

INTRODUCAO

O Home Office surgiu oficialmente no Brasil em 1997 durante o seminário “Home Office/Telecommuting”, e em 1999 foi fundada a Sociedade Brasileira de
Teletrabalho e Teleatividades – SOBRAT. É uma forma de relação de trabalho na qual o colaborador atua a distância. Para isso, faz uso dos meios computacionais
para produzir junto à empresa, como se estivesse presente fisicamente. Existem algumas vantagens como o local flexível, família e trabalho juntos, custos menores,
maior independência, redução de estresse em trânsito, planejamento dos rendimentos, atendimento 24h, flexibilidade na mudança de negócio, entre outros. Algumas
desvantagens são o excesso na carga de trabalho, ambiente confinado (sem relacionamentos pessoais), entre outros. O Home Office ganhou mais espaço nos
últimos anos devido à pandemia do Coronavírus; além da proteção aos colaboradores, também representou um aumento de produtividade e qualidade para a
organização.

OBJETIVOS
Demonstrar que embora o home office não seja algo novo em nosso meio, foi algo em parte, tratado durante a pandemia como sendo uma forma alternativa e
moderna dentro de um contexto socioambiental.

METODOLOGIA
O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos e livros que contextualizam o dinamismo e abordagens comportamentais
da utilização do home office nas tarefas que foram possíveis o seu implemento.

RESULTADOS

O home office tem suas grandes vantagens sendo elas, trabalhar no conforto de casa ou de algum outro lugar específico, em algumas empresas dão opção do
horário ser flexível apenas cumprir o horário determinado (trabalhar no seu momento mais produtivo) ou cumprir o horário previsto em carteira de trabalho. Algumas
empresas que oferecem o auxílio home office, dão um determinado valor semestral ou mensal para ajuda de custo de internet que muitos funcionários precisaram
realizar ajustes por conta do trabalho em casa, aumento de mega para que o sistema da sua empresa rode perfeitamente. É justo pois muitas empresas não estão
mais pagando aluguel do espaço onde os funcionários trabalhavam e não estão gastando com água e luz.

CONCLUSOES

Hoje, com o trabalho remoto, é possível cumprir o seu expediente sem precisar sair de casa. O custo de vida elevado, a necessidade de cortar despesas e os
transtornos de locomoção causados pelo trânsito são fatores que afetam a produtividade nas empresas e até mesmo a saúde e a motivação das equipes. O trabalho
remoto é uma resposta a esses problemas enfrentados pelas organizações e pela sociedade em geral. Mas essa flexibilização possibilitada pela tecnologia pode
trazer uma série de benefícios para as empresas. No Brasil, esse movimento começou mais lentamente, mas fatores como a crise financeira e as dificuldades de
transporte fazem com que o olhar dos empresários recaia sobre a importância do trabalho remoto nos dias de hoje. Uma pesquisa constatou que 37% das empresas
permitem que os seus colaboradores trabalhem em casa. Conclui-se que de fato, o home office, das tarefas que são possíveis de serem feitas nessa modalidade, é
interessante para os colaboradores e empreendedores.

REFERENCIAS

AVEZANI, Dayane Cristiane Sell; OLIVEIRA, Tatiana Dornelas de; A importância do plano de cargos e salários em uma organização: a ótica do setor de recursos
humanos. Jornal Eletrônico das FIVJ, v. 10 n. 1, 2018. Disponível em: https://www.jornaleletronicofivj.com.br/jefvj/article/view/15. Acesso em 08 jun. 2021.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. ______ Remuneração, benefícios e relações de trabalho. 7 ed.
Barueri, SP: Manole, 2015. FRANCISCHINI, Paulino G.; FEGYVERES, Alexandre. Arranjo físico. In: Contador, José Celso (org.). Gestão de operações: a engenharia de
produção a serviço da modernização da empresa. 3. Ed. São Paulo: Blucher, 2010.
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TITULO HOME OFFICE como ferramenta estratégica rumo à excelência empresarial

INTRODUCAO

O Home Office surgiu oficialmente no Brasil em 1997 durante o seminário “Home Office/Telecommuting”, e em 1999 foi fundada a Sociedade Brasileira de
Teletrabalho e Teleatividades – SOBRAT. É uma forma de relação de trabalho na qual o colaborador atua a distância. Para isso, faz uso dos meios computacionais
para produzir junto à empresa, como se estivesse presente fisicamente. Existem algumas vantagens como o local flexível, família e trabalho juntos, custos menores,
maior independência, redução de estresse em trânsito, planejamento dos rendimentos, atendimento 24h, flexibilidade na mudança de negócio, entre outros. Algumas
desvantagens são o excesso na carga de trabalho, ambiente confinado (sem relacionamentos pessoais), entre outros. O Home Office ganhou mais espaço nos
últimos anos devido à pandemia do Coronavírus; além da proteção aos colaboradores, também representou um aumento de produtividade e qualidade para a
organização.

OBJETIVOS
Demonstrar que embora o home office não seja algo novo em nosso meio, foi algo em parte, tratado durante a pandemia como sendo uma forma alternativa e
moderna dentro de um contexto socioambiental.

METODOLOGIA
O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos e livros que contextualizam o dinamismo e abordagens comportamentais
da utilização do home office nas tarefas que foram possíveis o seu implemento.

RESULTADOS

O home office tem suas grandes vantagens sendo elas, trabalhar no conforto de casa ou de algum outro lugar específico, em algumas empresas dão opção do
horário ser flexível apenas cumprir o horário determinado (trabalhar no seu momento mais produtivo) ou cumprir o horário previsto em carteira de trabalho. Algumas
empresas que oferecem o auxílio home office, dão um determinado valor semestral ou mensal para ajuda de custo de internet que muitos funcionários precisaram
realizar ajustes por conta do trabalho em casa, aumento de mega para que o sistema da sua empresa rode perfeitamente. É justo pois muitas empresas não estão
mais pagando aluguel do espaço onde os funcionários trabalhavam e não estão gastando com água e luz.

CONCLUSOES

Hoje, com o trabalho remoto, é possível cumprir o seu expediente sem precisar sair de casa. O custo de vida elevado, a necessidade de cortar despesas e os
transtornos de locomoção causados pelo trânsito são fatores que afetam a produtividade nas empresas e até mesmo a saúde e a motivação das equipes. O trabalho
remoto é uma resposta a esses problemas enfrentados pelas organizações e pela sociedade em geral. Mas essa flexibilização possibilitada pela tecnologia pode
trazer uma série de benefícios para as empresas. No Brasil, esse movimento começou mais lentamente, mas fatores como a crise financeira e as dificuldades de
transporte fazem com que o olhar dos empresários recaia sobre a importância do trabalho remoto nos dias de hoje. Uma pesquisa constatou que 37% das empresas
permitem que os seus colaboradores trabalhem em casa. Conclui-se que de fato, o home office, das tarefas que são possíveis de serem feitas nessa modalidade, é
interessante para os colaboradores e empreendedores.

REFERENCIAS

AVEZANI, Dayane Cristiane Sell; OLIVEIRA, Tatiana Dornelas de; A importância do plano de cargos e salários em uma organização: a ótica do setor de recursos
humanos. Jornal Eletrônico das FIVJ, v. 10 n. 1, 2018. Disponível em: https://www.jornaleletronicofivj.com.br/jefvj/article/view/15. Acesso em 08 jun. 2021.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. ______ Remuneração, benefícios e relações de trabalho. 7 ed.
Barueri, SP: Manole, 2015. FRANCISCHINI, Paulino G.; FEGYVERES, Alexandre. Arranjo físico. In: Contador, José Celso (org.). Gestão de operações: a engenharia de
produção a serviço da modernização da empresa. 3. Ed. São Paulo: Blucher, 2010.
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Alberto dos Santos

TITULO HOME OFFICE como ferramenta estratégica rumo à excelência empresarial

INTRODUCAO

O Home Office surgiu oficialmente no Brasil em 1997 durante o seminário “Home Office/Telecommuting”, e em 1999 foi fundada a Sociedade Brasileira de
Teletrabalho e Teleatividades – SOBRAT. É uma forma de relação de trabalho na qual o colaborador atua a distância. Para isso, faz uso dos meios computacionais
para produzir junto à empresa, como se estivesse presente fisicamente. Existem algumas vantagens como o local flexível, família e trabalho juntos, custos menores,
maior independência, redução de estresse em trânsito, planejamento dos rendimentos, atendimento 24h, flexibilidade na mudança de negócio, entre outros. Algumas
desvantagens são o excesso na carga de trabalho, ambiente confinado (sem relacionamentos pessoais), entre outros. O Home Office ganhou mais espaço nos
últimos anos devido à pandemia do Coronavírus; além da proteção aos colaboradores, também representou um aumento de produtividade e qualidade para a
organização.

OBJETIVOS
Demonstrar que embora o home office não seja algo novo em nosso meio, foi algo em parte, tratado durante a pandemia como sendo uma forma alternativa e
moderna dentro de um contexto socioambiental.

METODOLOGIA
O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos e livros que contextualizam o dinamismo e abordagens comportamentais
da utilização do home office nas tarefas que foram possíveis o seu implemento.

RESULTADOS

O home office tem suas grandes vantagens sendo elas, trabalhar no conforto de casa ou de algum outro lugar específico, em algumas empresas dão opção do
horário ser flexível apenas cumprir o horário determinado (trabalhar no seu momento mais produtivo) ou cumprir o horário previsto em carteira de trabalho. Algumas
empresas que oferecem o auxílio home office, dão um determinado valor semestral ou mensal para ajuda de custo de internet que muitos funcionários precisaram
realizar ajustes por conta do trabalho em casa, aumento de mega para que o sistema da sua empresa rode perfeitamente. É justo pois muitas empresas não estão
mais pagando aluguel do espaço onde os funcionários trabalhavam e não estão gastando com água e luz.

CONCLUSOES

Hoje, com o trabalho remoto, é possível cumprir o seu expediente sem precisar sair de casa. O custo de vida elevado, a necessidade de cortar despesas e os
transtornos de locomoção causados pelo trânsito são fatores que afetam a produtividade nas empresas e até mesmo a saúde e a motivação das equipes. O trabalho
remoto é uma resposta a esses problemas enfrentados pelas organizações e pela sociedade em geral. Mas essa flexibilização possibilitada pela tecnologia pode
trazer uma série de benefícios para as empresas. No Brasil, esse movimento começou mais lentamente, mas fatores como a crise financeira e as dificuldades de
transporte fazem com que o olhar dos empresários recaia sobre a importância do trabalho remoto nos dias de hoje. Uma pesquisa constatou que 37% das empresas
permitem que os seus colaboradores trabalhem em casa. Conclui-se que de fato, o home office, das tarefas que são possíveis de serem feitas nessa modalidade, é
interessante para os colaboradores e empreendedores.

REFERENCIAS

AVEZANI, Dayane Cristiane Sell; OLIVEIRA, Tatiana Dornelas de; A importância do plano de cargos e salários em uma organização: a ótica do setor de recursos
humanos. Jornal Eletrônico das FIVJ, v. 10 n. 1, 2018. Disponível em: https://www.jornaleletronicofivj.com.br/jefvj/article/view/15. Acesso em 08 jun. 2021.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. ______ Remuneração, benefícios e relações de trabalho. 7 ed.
Barueri, SP: Manole, 2015. FRANCISCHINI, Paulino G.; FEGYVERES, Alexandre. Arranjo físico. In: Contador, José Celso (org.). Gestão de operações: a engenharia de
produção a serviço da modernização da empresa. 3. Ed. São Paulo: Blucher, 2010.
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Alberto dos Santos

TITULO HOME OFFICE como ferramenta estratégica rumo à excelência empresarial

INTRODUCAO

O Home Office surgiu oficialmente no Brasil em 1997 durante o seminário “Home Office/Telecommuting”, e em 1999 foi fundada a Sociedade Brasileira de
Teletrabalho e Teleatividades – SOBRAT. É uma forma de relação de trabalho na qual o colaborador atua a distância. Para isso, faz uso dos meios computacionais
para produzir junto à empresa, como se estivesse presente fisicamente. Existem algumas vantagens como o local flexível, família e trabalho juntos, custos menores,
maior independência, redução de estresse em trânsito, planejamento dos rendimentos, atendimento 24h, flexibilidade na mudança de negócio, entre outros. Algumas
desvantagens são o excesso na carga de trabalho, ambiente confinado (sem relacionamentos pessoais), entre outros. O Home Office ganhou mais espaço nos
últimos anos devido à pandemia do Coronavírus; além da proteção aos colaboradores, também representou um aumento de produtividade e qualidade para a
organização.

OBJETIVOS
Demonstrar que embora o home office não seja algo novo em nosso meio, foi algo em parte, tratado durante a pandemia como sendo uma forma alternativa e
moderna dentro de um contexto socioambiental.

METODOLOGIA
O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos e livros que contextualizam o dinamismo e abordagens comportamentais
da utilização do home office nas tarefas que foram possíveis o seu implemento.

RESULTADOS

O home office tem suas grandes vantagens sendo elas, trabalhar no conforto de casa ou de algum outro lugar específico, em algumas empresas dão opção do
horário ser flexível apenas cumprir o horário determinado (trabalhar no seu momento mais produtivo) ou cumprir o horário previsto em carteira de trabalho. Algumas
empresas que oferecem o auxílio home office, dão um determinado valor semestral ou mensal para ajuda de custo de internet que muitos funcionários precisaram
realizar ajustes por conta do trabalho em casa, aumento de mega para que o sistema da sua empresa rode perfeitamente. É justo pois muitas empresas não estão
mais pagando aluguel do espaço onde os funcionários trabalhavam e não estão gastando com água e luz.

CONCLUSOES

Hoje, com o trabalho remoto, é possível cumprir o seu expediente sem precisar sair de casa. O custo de vida elevado, a necessidade de cortar despesas e os
transtornos de locomoção causados pelo trânsito são fatores que afetam a produtividade nas empresas e até mesmo a saúde e a motivação das equipes. O trabalho
remoto é uma resposta a esses problemas enfrentados pelas organizações e pela sociedade em geral. Mas essa flexibilização possibilitada pela tecnologia pode
trazer uma série de benefícios para as empresas. No Brasil, esse movimento começou mais lentamente, mas fatores como a crise financeira e as dificuldades de
transporte fazem com que o olhar dos empresários recaia sobre a importância do trabalho remoto nos dias de hoje. Uma pesquisa constatou que 37% das empresas
permitem que os seus colaboradores trabalhem em casa. Conclui-se que de fato, o home office, das tarefas que são possíveis de serem feitas nessa modalidade, é
interessante para os colaboradores e empreendedores.

REFERENCIAS

AVEZANI, Dayane Cristiane Sell; OLIVEIRA, Tatiana Dornelas de; A importância do plano de cargos e salários em uma organização: a ótica do setor de recursos
humanos. Jornal Eletrônico das FIVJ, v. 10 n. 1, 2018. Disponível em: https://www.jornaleletronicofivj.com.br/jefvj/article/view/15. Acesso em 08 jun. 2021.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. ______ Remuneração, benefícios e relações de trabalho. 7 ed.
Barueri, SP: Manole, 2015. FRANCISCHINI, Paulino G.; FEGYVERES, Alexandre. Arranjo físico. In: Contador, José Celso (org.). Gestão de operações: a engenharia de
produção a serviço da modernização da empresa. 3. Ed. São Paulo: Blucher, 2010.
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TITULO A imprudência da má utilização dos equipamentos de proteção individual e a importância sobre a conscientização

INTRODUCAO

O presente artigo aborda as diretrizes relacionadas ao uso indevido dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual nas organizações, independentemente do porte
das mesmas, uma vez que a não utilização destes equipamentos ou a imprudência da má utilização podem gerar consequências gravíssimas à integridade física dos
trabalhadores. Foram procuradas alternativas para solucionar o eventual problema identificado que, por sua vez, pode implicar em processos trabalhista e até
mesmo criminal para as organizações que não se atentem à esta essencial temática.

OBJETIVOS
O principal objetivo desta pesquisa, é analisar se ocorre irresponsabilidade na utilização dos equipamentos de proteção individual por parte dos colaboradores ou se
trata de falta de conscientização e treinamento por parte das organizações, buscando identificar ainda, se existe problemas relacionados a saúde e segurança dentro
da empresa, identificando esses fatores e apresentando soluções práticas que possam diminuir tais riscos.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica, artigos, normas regulamentadoras e uma breve pesquisa feita com funcionários de empresas.

RESULTADOS

Foi observado que os equipamentos são fornecidos e disponibilizados, obrigatoriamente, aos colaboradores, pela empresa, com a finalidade de serem utilizados
durante todo o processo em que o funcionário se mantiver exposto a determinada atividade. De acordo com Souza (2001), o empregado passa a aderir as medidas
quando ele compreende os riscos. O equipamento de proteção pode ser considerado qualquer dispositivo individual que seja feito exclusivamente para tal atividade
e que tenha a finalidade de proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. (PEIXOTO, 2010). Outro ponto relevante analisado, foi que, a falta de treinamentos
contínuos, no intuito de estimular o uso correto dos equipamentos individuais, visando esclarecer a sua importância e os possíveis danos que podem ser causados a
longo prazo, podem gerar graves consequências à vida e integridade física e até mesmo emocional do trabalhador, independentemente do porte da organização,
caso venha a não utilizá-los de forma correta.

CONCLUSOES
Conclui-se que é fundamental a aplicação de treinamentos de forma à enfatizar a responsabilidade e importância da utilização dos EPIs necessários para cada
atividade, uma vez que, através da conscientização há uma correta ampliação do conhecimento impactando positivamente na redução da gravidade dos acidentes,
afastamentos e doenças do trabalho.

REFERENCIAS

PEIXOTO, Neverton. H. Curso técnico em automação industrial: Segurança do trabalho. 3. ed. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria: Colégio Técnico
Industrial de Santa Maria/RS, 2011. Disponível em: https://docplayer.com.br/423080-Seguranca-do-trabalho-neverton-hofstadler- peixoto.html (#62) acesso em: 06
set 2021 SOUZA, Adenícia C.S. Risco biológico e biossegurança no cotidiano de enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Escola de enfermagem, pg. 183; Ribeirão
Preto/USP, 2001

Página 205



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12174 Administração de Recursos Humanos 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4401042 - AGATHA CONCEICAO DO NASCIMENTO PINTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A imprudência da má utilização dos equipamentos de proteção individual e a importância sobre a conscientização

INTRODUCAO

O presente artigo aborda as diretrizes relacionadas ao uso indevido dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual nas organizações, independentemente do porte
das mesmas, uma vez que a não utilização destes equipamentos ou a imprudência da má utilização podem gerar consequências gravíssimas à integridade física dos
trabalhadores. Foram procuradas alternativas para solucionar o eventual problema identificado que, por sua vez, pode implicar em processos trabalhista e até
mesmo criminal para as organizações que não se atentem à esta essencial temática.

OBJETIVOS
O principal objetivo desta pesquisa, é analisar se ocorre irresponsabilidade na utilização dos equipamentos de proteção individual por parte dos colaboradores ou se
trata de falta de conscientização e treinamento por parte das organizações, buscando identificar ainda, se existe problemas relacionados a saúde e segurança dentro
da empresa, identificando esses fatores e apresentando soluções práticas que possam diminuir tais riscos.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica, artigos, normas regulamentadoras e uma breve pesquisa feita com funcionários de empresas.

RESULTADOS

Foi observado que os equipamentos são fornecidos e disponibilizados, obrigatoriamente, aos colaboradores, pela empresa, com a finalidade de serem utilizados
durante todo o processo em que o funcionário se mantiver exposto a determinada atividade. De acordo com Souza (2001), o empregado passa a aderir as medidas
quando ele compreende os riscos. O equipamento de proteção pode ser considerado qualquer dispositivo individual que seja feito exclusivamente para tal atividade
e que tenha a finalidade de proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. (PEIXOTO, 2010). Outro ponto relevante analisado, foi que, a falta de treinamentos
contínuos, no intuito de estimular o uso correto dos equipamentos individuais, visando esclarecer a sua importância e os possíveis danos que podem ser causados a
longo prazo, podem gerar graves consequências à vida e integridade física e até mesmo emocional do trabalhador, independentemente do porte da organização,
caso venha a não utilizá-los de forma correta.

CONCLUSOES
Conclui-se que é fundamental a aplicação de treinamentos de forma à enfatizar a responsabilidade e importância da utilização dos EPIs necessários para cada
atividade, uma vez que, através da conscientização há uma correta ampliação do conhecimento impactando positivamente na redução da gravidade dos acidentes,
afastamentos e doenças do trabalho.

REFERENCIAS

PEIXOTO, Neverton. H. Curso técnico em automação industrial: Segurança do trabalho. 3. ed. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria: Colégio Técnico
Industrial de Santa Maria/RS, 2011. Disponível em: https://docplayer.com.br/423080-Seguranca-do-trabalho-neverton-hofstadler- peixoto.html (#62) acesso em: 06
set 2021 SOUZA, Adenícia C.S. Risco biológico e biossegurança no cotidiano de enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Escola de enfermagem, pg. 183; Ribeirão
Preto/USP, 2001
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TITULO A imprudência da má utilização dos equipamentos de proteção individual e a importância sobre a conscientização

INTRODUCAO

O presente artigo aborda as diretrizes relacionadas ao uso indevido dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual nas organizações, independentemente do porte
das mesmas, uma vez que a não utilização destes equipamentos ou a imprudência da má utilização podem gerar consequências gravíssimas à integridade física dos
trabalhadores. Foram procuradas alternativas para solucionar o eventual problema identificado que, por sua vez, pode implicar em processos trabalhista e até
mesmo criminal para as organizações que não se atentem à esta essencial temática.

OBJETIVOS
O principal objetivo desta pesquisa, é analisar se ocorre irresponsabilidade na utilização dos equipamentos de proteção individual por parte dos colaboradores ou se
trata de falta de conscientização e treinamento por parte das organizações, buscando identificar ainda, se existe problemas relacionados a saúde e segurança dentro
da empresa, identificando esses fatores e apresentando soluções práticas que possam diminuir tais riscos.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica, artigos, normas regulamentadoras e uma breve pesquisa feita com funcionários de empresas.

RESULTADOS

Foi observado que os equipamentos são fornecidos e disponibilizados, obrigatoriamente, aos colaboradores, pela empresa, com a finalidade de serem utilizados
durante todo o processo em que o funcionário se mantiver exposto a determinada atividade. De acordo com Souza (2001), o empregado passa a aderir as medidas
quando ele compreende os riscos. O equipamento de proteção pode ser considerado qualquer dispositivo individual que seja feito exclusivamente para tal atividade
e que tenha a finalidade de proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. (PEIXOTO, 2010). Outro ponto relevante analisado, foi que, a falta de treinamentos
contínuos, no intuito de estimular o uso correto dos equipamentos individuais, visando esclarecer a sua importância e os possíveis danos que podem ser causados a
longo prazo, podem gerar graves consequências à vida e integridade física e até mesmo emocional do trabalhador, independentemente do porte da organização,
caso venha a não utilizá-los de forma correta.

CONCLUSOES
Conclui-se que é fundamental a aplicação de treinamentos de forma à enfatizar a responsabilidade e importância da utilização dos EPIs necessários para cada
atividade, uma vez que, através da conscientização há uma correta ampliação do conhecimento impactando positivamente na redução da gravidade dos acidentes,
afastamentos e doenças do trabalho.

REFERENCIAS

PEIXOTO, Neverton. H. Curso técnico em automação industrial: Segurança do trabalho. 3. ed. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria: Colégio Técnico
Industrial de Santa Maria/RS, 2011. Disponível em: https://docplayer.com.br/423080-Seguranca-do-trabalho-neverton-hofstadler- peixoto.html (#62) acesso em: 06
set 2021 SOUZA, Adenícia C.S. Risco biológico e biossegurança no cotidiano de enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Escola de enfermagem, pg. 183; Ribeirão
Preto/USP, 2001
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TITULO A imprudência da má utilização dos equipamentos de proteção individual e a importância sobre a conscientização

INTRODUCAO

O presente artigo aborda as diretrizes relacionadas ao uso indevido dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual nas organizações, independentemente do porte
das mesmas, uma vez que a não utilização destes equipamentos ou a imprudência da má utilização podem gerar consequências gravíssimas à integridade física dos
trabalhadores. Foram procuradas alternativas para solucionar o eventual problema identificado que, por sua vez, pode implicar em processos trabalhista e até
mesmo criminal para as organizações que não se atentem à esta essencial temática.

OBJETIVOS
O principal objetivo desta pesquisa, é analisar se ocorre irresponsabilidade na utilização dos equipamentos de proteção individual por parte dos colaboradores ou se
trata de falta de conscientização e treinamento por parte das organizações, buscando identificar ainda, se existe problemas relacionados a saúde e segurança dentro
da empresa, identificando esses fatores e apresentando soluções práticas que possam diminuir tais riscos.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica, artigos, normas regulamentadoras e uma breve pesquisa feita com funcionários de empresas.

RESULTADOS

Foi observado que os equipamentos são fornecidos e disponibilizados, obrigatoriamente, aos colaboradores, pela empresa, com a finalidade de serem utilizados
durante todo o processo em que o funcionário se mantiver exposto a determinada atividade. De acordo com Souza (2001), o empregado passa a aderir as medidas
quando ele compreende os riscos. O equipamento de proteção pode ser considerado qualquer dispositivo individual que seja feito exclusivamente para tal atividade
e que tenha a finalidade de proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. (PEIXOTO, 2010). Outro ponto relevante analisado, foi que, a falta de treinamentos
contínuos, no intuito de estimular o uso correto dos equipamentos individuais, visando esclarecer a sua importância e os possíveis danos que podem ser causados a
longo prazo, podem gerar graves consequências à vida e integridade física e até mesmo emocional do trabalhador, independentemente do porte da organização,
caso venha a não utilizá-los de forma correta.

CONCLUSOES
Conclui-se que é fundamental a aplicação de treinamentos de forma à enfatizar a responsabilidade e importância da utilização dos EPIs necessários para cada
atividade, uma vez que, através da conscientização há uma correta ampliação do conhecimento impactando positivamente na redução da gravidade dos acidentes,
afastamentos e doenças do trabalho.

REFERENCIAS

PEIXOTO, Neverton. H. Curso técnico em automação industrial: Segurança do trabalho. 3. ed. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria: Colégio Técnico
Industrial de Santa Maria/RS, 2011. Disponível em: https://docplayer.com.br/423080-Seguranca-do-trabalho-neverton-hofstadler- peixoto.html (#62) acesso em: 06
set 2021 SOUZA, Adenícia C.S. Risco biológico e biossegurança no cotidiano de enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Escola de enfermagem, pg. 183; Ribeirão
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TITULO A imprudência da má utilização dos equipamentos de proteção individual e a importância sobre a conscientização

INTRODUCAO

O presente artigo aborda as diretrizes relacionadas ao uso indevido dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual nas organizações, independentemente do porte
das mesmas, uma vez que a não utilização destes equipamentos ou a imprudência da má utilização podem gerar consequências gravíssimas à integridade física dos
trabalhadores. Foram procuradas alternativas para solucionar o eventual problema identificado que, por sua vez, pode implicar em processos trabalhista e até
mesmo criminal para as organizações que não se atentem à esta essencial temática.

OBJETIVOS
O principal objetivo desta pesquisa, é analisar se ocorre irresponsabilidade na utilização dos equipamentos de proteção individual por parte dos colaboradores ou se
trata de falta de conscientização e treinamento por parte das organizações, buscando identificar ainda, se existe problemas relacionados a saúde e segurança dentro
da empresa, identificando esses fatores e apresentando soluções práticas que possam diminuir tais riscos.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica, artigos, normas regulamentadoras e uma breve pesquisa feita com funcionários de empresas.

RESULTADOS

Foi observado que os equipamentos são fornecidos e disponibilizados, obrigatoriamente, aos colaboradores, pela empresa, com a finalidade de serem utilizados
durante todo o processo em que o funcionário se mantiver exposto a determinada atividade. De acordo com Souza (2001), o empregado passa a aderir as medidas
quando ele compreende os riscos. O equipamento de proteção pode ser considerado qualquer dispositivo individual que seja feito exclusivamente para tal atividade
e que tenha a finalidade de proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. (PEIXOTO, 2010). Outro ponto relevante analisado, foi que, a falta de treinamentos
contínuos, no intuito de estimular o uso correto dos equipamentos individuais, visando esclarecer a sua importância e os possíveis danos que podem ser causados a
longo prazo, podem gerar graves consequências à vida e integridade física e até mesmo emocional do trabalhador, independentemente do porte da organização,
caso venha a não utilizá-los de forma correta.

CONCLUSOES
Conclui-se que é fundamental a aplicação de treinamentos de forma à enfatizar a responsabilidade e importância da utilização dos EPIs necessários para cada
atividade, uma vez que, através da conscientização há uma correta ampliação do conhecimento impactando positivamente na redução da gravidade dos acidentes,
afastamentos e doenças do trabalho.

REFERENCIAS

PEIXOTO, Neverton. H. Curso técnico em automação industrial: Segurança do trabalho. 3. ed. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria: Colégio Técnico
Industrial de Santa Maria/RS, 2011. Disponível em: https://docplayer.com.br/423080-Seguranca-do-trabalho-neverton-hofstadler- peixoto.html (#62) acesso em: 06
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TITULO A RELEVÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO
O presente estudo desdobra-se sobre a relação da motivação sobre o comportamento dos colaboradores em uma organização, bem como sobre a influência do Clima Organizacional, analisando ainda
sua influência sobre os resultados organizacionais advindos das pesquisas de clima organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é de verificar a relevância do Clima Organizacional no incentivo dos funcionários para desempenharem suas funções no dia a dia, bem como o efeito das pesquisas de clima
organizacional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos e periódicos da área.

RESULTADOS

É cabível dizer que Clima Organizacional se refere à percepção coletiva do ambiente corporativo, isto é, este título corresponde aos pensamentos e emoções dos colaboradores em detrimento do seu
espaço de trabalho e atividades exercidas. Pela visão da autora Itala (2013, p. 47) é impossível não contrastar o clima organizacional com a motivação, pois a partir dela pode-se determinar a
excelência da organização, visto que, os sentimentos gerados pelos colaboradores, podem influenciar na execução de suas atribuições. No universo laboral contemporâneo, a Pesquisa de Clima
Organizacional possibilita que seja realizada a análise da percepção coletiva e da satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo, sendo assim, também permite que sejam traçadas
estratégias que visam o bom relacionamento entre as equipes de trabalho e proporciona a identificação de diversos padrões comportamentais. A realização de tal estudo confere características mais
eficazes e assertivas ao processo de tomada de decisão das organizações, de forma a valorizar cada vez mais funcionários. (Moreira, p. 40, 2012). Este tema é um fator determinante para a
identificação do desempenho dos colaboradores, uma vez que, a ausência dessa análise pode resultar na baixa produtividade do dia a dia.

CONCLUSOES
Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que colaboradores motivados, constroem o clima organizacional mais agradável, e desempenham suas atribuições com excelência.
Entende-se que seus benefícios e vantagens se dão através do engajamento dos colaboradores, melhoria nos relacionamentos interpessoais e aumento da produtividade.

REFERENCIAS

ITALA, Patricia. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba,
PR: IESDE Brasil, 2012. Disponível em (#60).https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=i4oplHzuEF4C(#38)oi=fnd(#38)pg=PA7(#38)dq=clima+organizacional(#38)ots=WxnpFNq1xV(#38)sig=Pnahbvgb2FJJb_PCbuaJHYekwk0(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false(#62)
Acesso em: 28 de Setembro de 2021.
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TITULO A RELEVÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO
O presente estudo desdobra-se sobre a relação da motivação sobre o comportamento dos colaboradores em uma organização, bem como sobre a influência do Clima Organizacional, analisando ainda
sua influência sobre os resultados organizacionais advindos das pesquisas de clima organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é de verificar a relevância do Clima Organizacional no incentivo dos funcionários para desempenharem suas funções no dia a dia, bem como o efeito das pesquisas de clima
organizacional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos e periódicos da área.

RESULTADOS

É cabível dizer que Clima Organizacional se refere à percepção coletiva do ambiente corporativo, isto é, este título corresponde aos pensamentos e emoções dos colaboradores em detrimento do seu
espaço de trabalho e atividades exercidas. Pela visão da autora Itala (2013, p. 47) é impossível não contrastar o clima organizacional com a motivação, pois a partir dela pode-se determinar a
excelência da organização, visto que, os sentimentos gerados pelos colaboradores, podem influenciar na execução de suas atribuições. No universo laboral contemporâneo, a Pesquisa de Clima
Organizacional possibilita que seja realizada a análise da percepção coletiva e da satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo, sendo assim, também permite que sejam traçadas
estratégias que visam o bom relacionamento entre as equipes de trabalho e proporciona a identificação de diversos padrões comportamentais. A realização de tal estudo confere características mais
eficazes e assertivas ao processo de tomada de decisão das organizações, de forma a valorizar cada vez mais funcionários. (Moreira, p. 40, 2012). Este tema é um fator determinante para a
identificação do desempenho dos colaboradores, uma vez que, a ausência dessa análise pode resultar na baixa produtividade do dia a dia.

CONCLUSOES
Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que colaboradores motivados, constroem o clima organizacional mais agradável, e desempenham suas atribuições com excelência.
Entende-se que seus benefícios e vantagens se dão através do engajamento dos colaboradores, melhoria nos relacionamentos interpessoais e aumento da produtividade.

REFERENCIAS

ITALA, Patricia. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba,
PR: IESDE Brasil, 2012. Disponível em (#60).https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=i4oplHzuEF4C(#38)oi=fnd(#38)pg=PA7(#38)dq=clima+organizacional(#38)ots=WxnpFNq1xV(#38)sig=Pnahbvgb2FJJb_PCbuaJHYekwk0(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false(#62)
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TITULO A RELEVÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO
O presente estudo desdobra-se sobre a relação da motivação sobre o comportamento dos colaboradores em uma organização, bem como sobre a influência do Clima Organizacional, analisando ainda
sua influência sobre os resultados organizacionais advindos das pesquisas de clima organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é de verificar a relevância do Clima Organizacional no incentivo dos funcionários para desempenharem suas funções no dia a dia, bem como o efeito das pesquisas de clima
organizacional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos e periódicos da área.

RESULTADOS

É cabível dizer que Clima Organizacional se refere à percepção coletiva do ambiente corporativo, isto é, este título corresponde aos pensamentos e emoções dos colaboradores em detrimento do seu
espaço de trabalho e atividades exercidas. Pela visão da autora Itala (2013, p. 47) é impossível não contrastar o clima organizacional com a motivação, pois a partir dela pode-se determinar a
excelência da organização, visto que, os sentimentos gerados pelos colaboradores, podem influenciar na execução de suas atribuições. No universo laboral contemporâneo, a Pesquisa de Clima
Organizacional possibilita que seja realizada a análise da percepção coletiva e da satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo, sendo assim, também permite que sejam traçadas
estratégias que visam o bom relacionamento entre as equipes de trabalho e proporciona a identificação de diversos padrões comportamentais. A realização de tal estudo confere características mais
eficazes e assertivas ao processo de tomada de decisão das organizações, de forma a valorizar cada vez mais funcionários. (Moreira, p. 40, 2012). Este tema é um fator determinante para a
identificação do desempenho dos colaboradores, uma vez que, a ausência dessa análise pode resultar na baixa produtividade do dia a dia.

CONCLUSOES
Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que colaboradores motivados, constroem o clima organizacional mais agradável, e desempenham suas atribuições com excelência.
Entende-se que seus benefícios e vantagens se dão através do engajamento dos colaboradores, melhoria nos relacionamentos interpessoais e aumento da produtividade.

REFERENCIAS

ITALA, Patricia. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba,
PR: IESDE Brasil, 2012. Disponível em (#60).https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=i4oplHzuEF4C(#38)oi=fnd(#38)pg=PA7(#38)dq=clima+organizacional(#38)ots=WxnpFNq1xV(#38)sig=Pnahbvgb2FJJb_PCbuaJHYekwk0(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false(#62)
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TITULO A RELEVÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO
O presente estudo desdobra-se sobre a relação da motivação sobre o comportamento dos colaboradores em uma organização, bem como sobre a influência do Clima Organizacional, analisando ainda
sua influência sobre os resultados organizacionais advindos das pesquisas de clima organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é de verificar a relevância do Clima Organizacional no incentivo dos funcionários para desempenharem suas funções no dia a dia, bem como o efeito das pesquisas de clima
organizacional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos e periódicos da área.

RESULTADOS

É cabível dizer que Clima Organizacional se refere à percepção coletiva do ambiente corporativo, isto é, este título corresponde aos pensamentos e emoções dos colaboradores em detrimento do seu
espaço de trabalho e atividades exercidas. Pela visão da autora Itala (2013, p. 47) é impossível não contrastar o clima organizacional com a motivação, pois a partir dela pode-se determinar a
excelência da organização, visto que, os sentimentos gerados pelos colaboradores, podem influenciar na execução de suas atribuições. No universo laboral contemporâneo, a Pesquisa de Clima
Organizacional possibilita que seja realizada a análise da percepção coletiva e da satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo, sendo assim, também permite que sejam traçadas
estratégias que visam o bom relacionamento entre as equipes de trabalho e proporciona a identificação de diversos padrões comportamentais. A realização de tal estudo confere características mais
eficazes e assertivas ao processo de tomada de decisão das organizações, de forma a valorizar cada vez mais funcionários. (Moreira, p. 40, 2012). Este tema é um fator determinante para a
identificação do desempenho dos colaboradores, uma vez que, a ausência dessa análise pode resultar na baixa produtividade do dia a dia.

CONCLUSOES
Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que colaboradores motivados, constroem o clima organizacional mais agradável, e desempenham suas atribuições com excelência.
Entende-se que seus benefícios e vantagens se dão através do engajamento dos colaboradores, melhoria nos relacionamentos interpessoais e aumento da produtividade.

REFERENCIAS

ITALA, Patricia. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba,
PR: IESDE Brasil, 2012. Disponível em (#60).https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=i4oplHzuEF4C(#38)oi=fnd(#38)pg=PA7(#38)dq=clima+organizacional(#38)ots=WxnpFNq1xV(#38)sig=Pnahbvgb2FJJb_PCbuaJHYekwk0(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false(#62)
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TITULO A RELEVÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO
O presente estudo desdobra-se sobre a relação da motivação sobre o comportamento dos colaboradores em uma organização, bem como sobre a influência do Clima Organizacional, analisando ainda
sua influência sobre os resultados organizacionais advindos das pesquisas de clima organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é de verificar a relevância do Clima Organizacional no incentivo dos funcionários para desempenharem suas funções no dia a dia, bem como o efeito das pesquisas de clima
organizacional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos e periódicos da área.

RESULTADOS

É cabível dizer que Clima Organizacional se refere à percepção coletiva do ambiente corporativo, isto é, este título corresponde aos pensamentos e emoções dos colaboradores em detrimento do seu
espaço de trabalho e atividades exercidas. Pela visão da autora Itala (2013, p. 47) é impossível não contrastar o clima organizacional com a motivação, pois a partir dela pode-se determinar a
excelência da organização, visto que, os sentimentos gerados pelos colaboradores, podem influenciar na execução de suas atribuições. No universo laboral contemporâneo, a Pesquisa de Clima
Organizacional possibilita que seja realizada a análise da percepção coletiva e da satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo, sendo assim, também permite que sejam traçadas
estratégias que visam o bom relacionamento entre as equipes de trabalho e proporciona a identificação de diversos padrões comportamentais. A realização de tal estudo confere características mais
eficazes e assertivas ao processo de tomada de decisão das organizações, de forma a valorizar cada vez mais funcionários. (Moreira, p. 40, 2012). Este tema é um fator determinante para a
identificação do desempenho dos colaboradores, uma vez que, a ausência dessa análise pode resultar na baixa produtividade do dia a dia.

CONCLUSOES
Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que colaboradores motivados, constroem o clima organizacional mais agradável, e desempenham suas atribuições com excelência.
Entende-se que seus benefícios e vantagens se dão através do engajamento dos colaboradores, melhoria nos relacionamentos interpessoais e aumento da produtividade.

REFERENCIAS

ITALA, Patricia. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba,
PR: IESDE Brasil, 2012. Disponível em (#60).https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=i4oplHzuEF4C(#38)oi=fnd(#38)pg=PA7(#38)dq=clima+organizacional(#38)ots=WxnpFNq1xV(#38)sig=Pnahbvgb2FJJb_PCbuaJHYekwk0(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false(#62)
Acesso em: 28 de Setembro de 2021.
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TITULO ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO A RESPEITO DE DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL

INTRODUCAO

A drenagem linfática manual foi descrita por Emil Voder em 1936, na França. A aceitação pela medicina científica ocorreu em 1966, quando foi inaugurada a
Associação de Drenagem Linfática Manual. O objetivo é aumentar absorção de linfa e a velocidade de condução dos vasos e ductos linfáticos, através de manobras
que copiem o bombeamento fisiológico. É uma técnica de massagem que estimula o sistema linfático em função de recolher o liquido intersticial que não retornou
aos capilares sanguíneos de forma acelerada. Através dos linfocentros e de uma rede complexa de vasos que movem fluidos pelo corpo, este líquido é filtrado
reconduzindo-o novamente ao sistema circulatório sanguíneo. Desequilíbrios nesse sistema podem acarretar na formação de edema. Portanto, drenagem linfática
manual é uma técnica desenvolvida para auxiliar o sistema linfático a realizar suas funções.

OBJETIVOS Conhecer os benefícios estéticos sobre drenagem linfática manual.

METODOLOGIA
Esse trabalho é uma revisão de literatura, foram utilizados livros e artigos na lingua portuguesa e inglesa, entre 2015 a 2021. Usdas as bases de dados da SciELO
(Scientific Electronic Library Online), Pub Med, Unicatólica (Centro Universitário Católico de Quixadá), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) Com as palavras chave
drenagem linfática, estética, benefícios.

RESULTADOS

é uma técnica de massagem, feita com pouquíssimas pressões, suaves, intermitentes, lentas e relaxantes, que seguem a anatomia do sistema linfático,
aperfeiçoando algumas de suas funções. A eficácia da Drenagem Linfática Manual, no pós-operatório de Dermolipectomia foi observado melhora no quadro do pós-
operatório, no uso das duas técnicas (Vodder e Leduc). Foram executados 10 atendimentos e os sintomas diminuíram após o uso das duas modalidades,
principalmente em relação a redução do edema. A tecnica apresenta aceitação por parte dos pacientes. Sobre a eficácia da DLM no pós-operatório de câncer de
cabeça e pescoço, um estudo feito em três pacientes internados na enfermaria foram observados diminuição no linfedema facial. No estudo sobre a DLM no pós-
operatório imediato de cirurgia vascular de membros inferiores, foram realizados um total de 7 atendimentos de 45 minutos cada e pode ser concluído que, além do
procedimento de DLM ter amenizado a formação do edema, proporcionou uma aparência saudável e normal da pele, devido ao transporte do líquido que retornou a
circulação sanguínea, ocasionando a melhora na oxigenação e nutrição celular, reduzindo os hematomas procedentes do processo cirúrgico. A DLM realizou um
papel importante na compensação das incisões, dando início a uma barreira protetora das lesões contribuindo ainda mais no processo de cicatrização.

CONCLUSOES A DLM auxilia na retorno do liquido intersticial a circulação e ela oferece grandes benefícios se feita adequadamente.

REFERENCIAS
1. https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/ uploads/sites /10001/2018/06/043 _ drenagem_linfatica_classica.pdf 2.
http://siaibib01.univali.br/pdf/Betina%20Zanella,%20Suelen%20Ruckl.pdf 3. BACELAR, R. O.; PEREIRA, V. H.. Revisão de literatura da fisiopatologia da popularmente
conhecida celulite: uma reflexão sobre o método Godoy e Godoy como possibilidade de tratamento. Rio de Janeiro, 2017.
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Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO A RESPEITO DE DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL

INTRODUCAO

A drenagem linfática manual foi descrita por Emil Voder em 1936, na França. A aceitação pela medicina científica ocorreu em 1966, quando foi inaugurada a
Associação de Drenagem Linfática Manual. O objetivo é aumentar absorção de linfa e a velocidade de condução dos vasos e ductos linfáticos, através de manobras
que copiem o bombeamento fisiológico. É uma técnica de massagem que estimula o sistema linfático em função de recolher o liquido intersticial que não retornou
aos capilares sanguíneos de forma acelerada. Através dos linfocentros e de uma rede complexa de vasos que movem fluidos pelo corpo, este líquido é filtrado
reconduzindo-o novamente ao sistema circulatório sanguíneo. Desequilíbrios nesse sistema podem acarretar na formação de edema. Portanto, drenagem linfática
manual é uma técnica desenvolvida para auxiliar o sistema linfático a realizar suas funções.

OBJETIVOS Conhecer os benefícios estéticos sobre drenagem linfática manual.

METODOLOGIA
Esse trabalho é uma revisão de literatura, foram utilizados livros e artigos na lingua portuguesa e inglesa, entre 2015 a 2021. Usdas as bases de dados da SciELO
(Scientific Electronic Library Online), Pub Med, Unicatólica (Centro Universitário Católico de Quixadá), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) Com as palavras chave
drenagem linfática, estética, benefícios.

RESULTADOS

é uma técnica de massagem, feita com pouquíssimas pressões, suaves, intermitentes, lentas e relaxantes, que seguem a anatomia do sistema linfático,
aperfeiçoando algumas de suas funções. A eficácia da Drenagem Linfática Manual, no pós-operatório de Dermolipectomia foi observado melhora no quadro do pós-
operatório, no uso das duas técnicas (Vodder e Leduc). Foram executados 10 atendimentos e os sintomas diminuíram após o uso das duas modalidades,
principalmente em relação a redução do edema. A tecnica apresenta aceitação por parte dos pacientes. Sobre a eficácia da DLM no pós-operatório de câncer de
cabeça e pescoço, um estudo feito em três pacientes internados na enfermaria foram observados diminuição no linfedema facial. No estudo sobre a DLM no pós-
operatório imediato de cirurgia vascular de membros inferiores, foram realizados um total de 7 atendimentos de 45 minutos cada e pode ser concluído que, além do
procedimento de DLM ter amenizado a formação do edema, proporcionou uma aparência saudável e normal da pele, devido ao transporte do líquido que retornou a
circulação sanguínea, ocasionando a melhora na oxigenação e nutrição celular, reduzindo os hematomas procedentes do processo cirúrgico. A DLM realizou um
papel importante na compensação das incisões, dando início a uma barreira protetora das lesões contribuindo ainda mais no processo de cicatrização.

CONCLUSOES A DLM auxilia na retorno do liquido intersticial a circulação e ela oferece grandes benefícios se feita adequadamente.

REFERENCIAS
1. https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/ uploads/sites /10001/2018/06/043 _ drenagem_linfatica_classica.pdf 2.
http://siaibib01.univali.br/pdf/Betina%20Zanella,%20Suelen%20Ruckl.pdf 3. BACELAR, R. O.; PEREIRA, V. H.. Revisão de literatura da fisiopatologia da popularmente
conhecida celulite: uma reflexão sobre o método Godoy e Godoy como possibilidade de tratamento. Rio de Janeiro, 2017.
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TITULO
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19 EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS

INTRODUCAO
Devido a necessidade de distanciamento social ocasionada pela pandemia por COVID-19 diversos problemas biopsicossociais foram surgindo na população. Os
idosos institucionalizados, neste momento, foram ainda mais acometidos pelo isolamento físico e por serem um dos maiores grupos de risco, não só vivenciaram
menor contato com os seus familiares, bem como, com os demais moradores do local.

OBJETIVOS
Identificar as possíveis condutas a serem realizadas por enfermeiros para a amenizar os aspectos biopsicossociais negativos dos idosos que vivem em instituições
de longa permanência durante a pandemia por COVID-19.

METODOLOGIA

Revisão integrativa baseada em artigos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e da base de dados PubMed. Dos 348 artigos encontrados, 312 foram excluídos por
não abordarem a temática da pesquisa, três foram excluídos por estarem repetidos nas bases de dados, 19 foram excluídos porque eram de revisão, três não
estavam disponíveis na íntegra e três eram relatos de experiência, sendo selecionados 8 estudos para leitura. Após a leitura desses estudos, os oito artigos foram
selecionados para compor a revisão.

RESULTADOS

Após a análise dos dados, foi possível perceber que a realização de chamadas telefônicas e por vídeo entre o idoso e o familiar, a prevenção da infecção dos idosos
e profissionais por meio da utilização de medidas de biossegurança e a promoção de reuniões virtuais entre os moradores institucionalizados foram as intervenções
mais citadas pelos estudos. Ressalta-se, ainda, que a uma destas publicações foram mencionadas em três artigos (37,5%), seguidas por criar um fluxo organizado e
regulamentações na instituição, também presentes em dois artigos (25%).

CONCLUSOES

É evidente a importância do enfermeiro em uma instituição de longa permanência para idosos e o desenvolvimento do seu papel na atenção e assistência integral no
processo do cuidado com o objetivo de diminuir os aspectos biopsicossociais gerados durante o período de pandemia por COVID-19, principalmente por conta do
isolamento social. A complexidade da profissão evidenciou-se nestes últimos dois anos e destacou a importância de valorizar do papel desempenhado pelo
Enfermeiro.

REFERENCIAS
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TITULO MEMES COMO CATEGORIA DA POÉTICA EXPERIMENTAL: representações multissemióticas da poesia literária

INTRODUCAO

O concretismo, como movimento artístico e cultural da Literatura brasileira, começou a ser desenvolvido por volta de 1956 pela tríade de autores: Décio Pignatari
(1927-2012), Haroldo de Campos (1929-2003) e Augusto de Campos (1931-), mas já era idealizada por volta de 1945, no contexto da Guerra Fria. Este movimento
perpetuou ao longo dos anos como forma de expressão e também de resistência, tal como no período da ditadura militar (1964-1985). Atualmente, as poesias
experimentais (visual e sonora) vem se revigorando como forma de expressão por meio dos memes, que são representações multissemióticas e podem possuir
diversas formas e apresentações; a poesia experimental é desenvolvida nos memes com os mesmos princípios que tinha no concretismo: expressão concreta e
poética por meio dos sentidos.

OBJETIVOS
Dado o princípio estabelecido pelos memes experimentais, pretende-se compreendê-los como forma de representação contemporânea; estudar as influências do
concretismo para o início das poéticas experimentais; analisar, por meio de conceitos semióticos, os memes experimentais, compreendendo-os como objetos
principais deste estudo; comparar os memes experimentais com a poesia experimental tradicional.

METODOLOGIA

Pesquisa qualitativa com bases bibliográficas e sincréticas; utilizou-se como fonte primária a coletânea denominada poesia concreta - Literatura comentada (1982),
em que se encontram poesias concretas de diversos autores, dentre eles a tríade citada ao início. Além disso, realizou-se o levantamento de memes experimentais
que obtiveram estruturas verossímeis aos das poesias experimentais convencionais; e analisou-se por meio das semióticas - americana e francesa - conceituadas
brevemente, cada objeto do corpus.

RESULTADOS

Por meio dos dados coletados e análises realizadas, os memes apresentaram-se como formas atuais de se demonstrar e realizar o uso contínuo de novas poesias
experimentais, desta vez utilizando-se novas estruturas e estilísticas. A partir dos memes utilizados, foi possível realizar a análise semiótica, visto que os objetos
mencionados se demonstram a partir de formas diversas; contextos diversos e pragmáticos. Contudo, com as análises e buscas por um repositório básico de
memes experimentais, foram encontradas algumas dificuldades em razão de o tema ser atual e com poucos materiais disponíveis quando se trata de memes
concretistas e que contém poéticas experimentais.

CONCLUSOES

Conclui-se, pois, que os atuais memes de categorias experimentais tendem a ser novas representações sincréticas e sonoras do que se conheceu por meio da
Literatura por poemas concretos; e poemas experimentais provenientes da Literatura vanguardista da 2º geração. O concretismo, por meio do experimentalismo,
neste aspecto, serve de vetor para renovar a poesia e a expressão por meio dos memes, que, por possuírem forma e conteúdo, apresentam características e
objetivos da poesia experimental, de forma simples e rápida, por sua movimentação e facilidade de propagação por meio da Internet.

REFERENCIAS
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TITULO PRINCIPAIS CAUSAS E ABORDAGENS ESTÉTICAS NÃO INVASIVAS PARA A HIPERPIGMENTAÇÃO PERIORBITA

INTRODUCAO
A Hiperpigmentação periorbital(HPO) é um fenômeno fisiológico recorrente em ambos sexos. Ela é caracterizada por uma hipercromia da região periorbital e sua
origem é multifatorial, como por exemplo, por fatores genéticos ou ambientais. Não é uma alteração prejudicial à saúde e nem está associada a qualquer morbidade,
entretanto proporciona à face um aspecto de cansaço e envelhecimento, causando impactos na autoestima e na qualidade de vida dos indivíduos afetados.

OBJETIVOS Investigar a possível etiologia e compreender a patogenia da hiperpigmentação periorbital

METODOLOGIA
O estudo utilizou levantamentos bibliográficos, com revisão e buscas em artigos científicos, livros e nas bases de dados Pubmed e SciELO do ano de 2009 a 2017.
Abordando característica, tratamentos e etiologia da HPO. Foram utilizados artigos científicos na língua inglesa e portuguesa. Os descritores utilizados na busca
foram Palavras-Chaves: Hiperpigmentação Periorbital, Olheiras, Dark Circles, Vascular Dark Circles, Hyperchromia, Dark Circles in Woman

RESULTADOS

Ao todo utilizamos 40 artigos, sendo que foi possível observar que essa hiperpigmentação é formada pela deposição de melanina na derme, apresentando causas
multifatoriais para essa desordem, por acúmulo de tecido adiposo, por depressão no tecido, entre outros fatores. Sendo suas causas subdivididas em primárias e
secundárias. As causas primárias estão diretamente ligadas à genética, e as secundárias associadas a doenças sistêmicas ou a causas conhecidas, como exposição
excessiva ao sol, tabagismo, medicamentos, entre outros. Por tanto, é necessário o seu diagnóstico para traçar a escolha do melhor tratamento levando em
consideração a contribuição de cada fator para que a condição possa ser corrigida ou amenizada. É possível uma melhoria com resultados variáveis, entre 30% e
90%, que são obtidos tanto por tratamentos invasivos ou não invasivos, como Peelings, Lip, Led, Carboxiterapia, Microcorrente e Jato de Plasma

CONCLUSOES
A HPO é de etiologia multifatorial e apesar dos estudos ainda não temos um único fato responsável pela etiologia da HPO. Exames clínicos, e um histórico detalhado
são necessários para poder direcionar ao melhor tratamento. Apesar da etiologia incerta, temos uma série de alternativas de tratamento

REFERENCIAS

Guimarães, A., Kaneoya, A., Soares, A., Machado, Z., (#38) Fernandes, S. (2011). Qualidade de vida, autoestima e autoimagem de japoneses do Brasil e do Japão,
Revista Pensar a Prática, 14(1), 1-12. 2. Sarkar, R., Ranjan, R., Garg, S., Garg, K., Sonthalia, S., (#38) Bansal, S. (2016). Periorbital Hyperpigmentation: A comprehensive
Review, Journal J Clin Aesthet Dermatol, 9, 49-55. 3. Roberts WE. Periorbital hyperpigmentation: review of etiology, medical evaluation, and aesthetic treatment. J
Drugs Dermatol. 2014 Apr;13(4):472-82. 4. Freitag, FM e Cestari, TF (2007), O que causa as olheiras? Journal of Cosmetic Dermatology, 6: 211-215. 5. Vrcek, I.,
Ozgur, O., Nakra, T. Infraorbital Dark Circles: A Review of the Pathogenesis, Evaluation and Tratament, Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 9(2), 65-72. 6.
Souza, DM, Ludtke, Souza, RMP, Scandura, KMP, wEBER MB. Hiperpigmentação periorbital. Surg Cosmet Dermatol. 2011 Sep 8;3(3). 7. Palermo, EC. (2013). Anatomia
da região periorbital. Surg Cosmet Dermatol; 5(3): 245-56.
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TITULO PRINCIPAIS CAUSAS E ABORDAGENS ESTÉTICAS NÃO INVASIVAS PARA A HIPERPIGMENTAÇÃO PERIORBITA

INTRODUCAO
A Hiperpigmentação periorbital(HPO) é um fenômeno fisiológico recorrente em ambos sexos. Ela é caracterizada por uma hipercromia da região periorbital e sua
origem é multifatorial, como por exemplo, por fatores genéticos ou ambientais. Não é uma alteração prejudicial à saúde e nem está associada a qualquer morbidade,
entretanto proporciona à face um aspecto de cansaço e envelhecimento, causando impactos na autoestima e na qualidade de vida dos indivíduos afetados.

OBJETIVOS Investigar a possível etiologia e compreender a patogenia da hiperpigmentação periorbital

METODOLOGIA
O estudo utilizou levantamentos bibliográficos, com revisão e buscas em artigos científicos, livros e nas bases de dados Pubmed e SciELO do ano de 2009 a 2017.
Abordando característica, tratamentos e etiologia da HPO. Foram utilizados artigos científicos na língua inglesa e portuguesa. Os descritores utilizados na busca
foram Palavras-Chaves: Hiperpigmentação Periorbital, Olheiras, Dark Circles, Vascular Dark Circles, Hyperchromia, Dark Circles in Woman

RESULTADOS

Ao todo utilizamos 40 artigos, sendo que foi possível observar que essa hiperpigmentação é formada pela deposição de melanina na derme, apresentando causas
multifatoriais para essa desordem, por acúmulo de tecido adiposo, por depressão no tecido, entre outros fatores. Sendo suas causas subdivididas em primárias e
secundárias. As causas primárias estão diretamente ligadas à genética, e as secundárias associadas a doenças sistêmicas ou a causas conhecidas, como exposição
excessiva ao sol, tabagismo, medicamentos, entre outros. Por tanto, é necessário o seu diagnóstico para traçar a escolha do melhor tratamento levando em
consideração a contribuição de cada fator para que a condição possa ser corrigida ou amenizada. É possível uma melhoria com resultados variáveis, entre 30% e
90%, que são obtidos tanto por tratamentos invasivos ou não invasivos, como Peelings, Lip, Led, Carboxiterapia, Microcorrente e Jato de Plasma

CONCLUSOES
A HPO é de etiologia multifatorial e apesar dos estudos ainda não temos um único fato responsável pela etiologia da HPO. Exames clínicos, e um histórico detalhado
são necessários para poder direcionar ao melhor tratamento. Apesar da etiologia incerta, temos uma série de alternativas de tratamento

REFERENCIAS

Guimarães, A., Kaneoya, A., Soares, A., Machado, Z., (#38) Fernandes, S. (2011). Qualidade de vida, autoestima e autoimagem de japoneses do Brasil e do Japão,
Revista Pensar a Prática, 14(1), 1-12. 2. Sarkar, R., Ranjan, R., Garg, S., Garg, K., Sonthalia, S., (#38) Bansal, S. (2016). Periorbital Hyperpigmentation: A comprehensive
Review, Journal J Clin Aesthet Dermatol, 9, 49-55. 3. Roberts WE. Periorbital hyperpigmentation: review of etiology, medical evaluation, and aesthetic treatment. J
Drugs Dermatol. 2014 Apr;13(4):472-82. 4. Freitag, FM e Cestari, TF (2007), O que causa as olheiras? Journal of Cosmetic Dermatology, 6: 211-215. 5. Vrcek, I.,
Ozgur, O., Nakra, T. Infraorbital Dark Circles: A Review of the Pathogenesis, Evaluation and Tratament, Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 9(2), 65-72. 6.
Souza, DM, Ludtke, Souza, RMP, Scandura, KMP, wEBER MB. Hiperpigmentação periorbital. Surg Cosmet Dermatol. 2011 Sep 8;3(3). 7. Palermo, EC. (2013). Anatomia
da região periorbital. Surg Cosmet Dermatol; 5(3): 245-56.
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TITULO PRINCIPAIS CAUSAS E ABORDAGENS ESTÉTICAS NÃO INVASIVAS PARA A HIPERPIGMENTAÇÃO PERIORBITA

INTRODUCAO
A Hiperpigmentação periorbital(HPO) é um fenômeno fisiológico recorrente em ambos sexos. Ela é caracterizada por uma hipercromia da região periorbital e sua
origem é multifatorial, como por exemplo, por fatores genéticos ou ambientais. Não é uma alteração prejudicial à saúde e nem está associada a qualquer morbidade,
entretanto proporciona à face um aspecto de cansaço e envelhecimento, causando impactos na autoestima e na qualidade de vida dos indivíduos afetados.

OBJETIVOS Investigar a possível etiologia e compreender a patogenia da hiperpigmentação periorbital

METODOLOGIA
O estudo utilizou levantamentos bibliográficos, com revisão e buscas em artigos científicos, livros e nas bases de dados Pubmed e SciELO do ano de 2009 a 2017.
Abordando característica, tratamentos e etiologia da HPO. Foram utilizados artigos científicos na língua inglesa e portuguesa. Os descritores utilizados na busca
foram Palavras-Chaves: Hiperpigmentação Periorbital, Olheiras, Dark Circles, Vascular Dark Circles, Hyperchromia, Dark Circles in Woman

RESULTADOS

Ao todo utilizamos 40 artigos, sendo que foi possível observar que essa hiperpigmentação é formada pela deposição de melanina na derme, apresentando causas
multifatoriais para essa desordem, por acúmulo de tecido adiposo, por depressão no tecido, entre outros fatores. Sendo suas causas subdivididas em primárias e
secundárias. As causas primárias estão diretamente ligadas à genética, e as secundárias associadas a doenças sistêmicas ou a causas conhecidas, como exposição
excessiva ao sol, tabagismo, medicamentos, entre outros. Por tanto, é necessário o seu diagnóstico para traçar a escolha do melhor tratamento levando em
consideração a contribuição de cada fator para que a condição possa ser corrigida ou amenizada. É possível uma melhoria com resultados variáveis, entre 30% e
90%, que são obtidos tanto por tratamentos invasivos ou não invasivos, como Peelings, Lip, Led, Carboxiterapia, Microcorrente e Jato de Plasma

CONCLUSOES
A HPO é de etiologia multifatorial e apesar dos estudos ainda não temos um único fato responsável pela etiologia da HPO. Exames clínicos, e um histórico detalhado
são necessários para poder direcionar ao melhor tratamento. Apesar da etiologia incerta, temos uma série de alternativas de tratamento
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Revista Pensar a Prática, 14(1), 1-12. 2. Sarkar, R., Ranjan, R., Garg, S., Garg, K., Sonthalia, S., (#38) Bansal, S. (2016). Periorbital Hyperpigmentation: A comprehensive
Review, Journal J Clin Aesthet Dermatol, 9, 49-55. 3. Roberts WE. Periorbital hyperpigmentation: review of etiology, medical evaluation, and aesthetic treatment. J
Drugs Dermatol. 2014 Apr;13(4):472-82. 4. Freitag, FM e Cestari, TF (2007), O que causa as olheiras? Journal of Cosmetic Dermatology, 6: 211-215. 5. Vrcek, I.,
Ozgur, O., Nakra, T. Infraorbital Dark Circles: A Review of the Pathogenesis, Evaluation and Tratament, Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 9(2), 65-72. 6.
Souza, DM, Ludtke, Souza, RMP, Scandura, KMP, wEBER MB. Hiperpigmentação periorbital. Surg Cosmet Dermatol. 2011 Sep 8;3(3). 7. Palermo, EC. (2013). Anatomia
da região periorbital. Surg Cosmet Dermatol; 5(3): 245-56.
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TITULO A gestão de recursos humanos como um diferencial competitivo no mercado: um estudo acerca do interior de uma organização

INTRODUCAO
Para que a organização consiga sucesso em seus processos é fundamental a escolha do modelo de gestão de recursos humanos visando possuir procedimentos
que serão desenhados por uma equipe de colaboradores treinada, mais produtivos e satisfeitos. Este artigo, irá analisar como a gestão de recursos humanos pode
ser um diferencial competitivo no mercado, identificando desde os seus subdepartamentos, investimentos, públicos-alvo e avaliação dos colaboradores da empresa.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo compreender o modelo de gestão de recursos humanos de uma organização, suas origens, receitas, investimentos, planos e, o
mais importante, suas funções de gestão relacionadas a temas como processo de recrutamento, salários e desenvolvimento de pessoal.

METODOLOGIA Para a elaboração desse trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas bem como pesquisas em sites e artigos da área.

RESULTADOS

A avaliação de desempenho é uma ferramenta para acompanhar o desenvolvimento dos funcionários durante sua permanência dentro da empresa. É através dela
que as empresas direcionam seus Treinamentos e outras decisões sobre seus funcionários. Para obter melhores resultados, a avaliação deve ser regular e ter
padrões claros para todos os cargos. Cabe às organizações criarem espaços, estimular o desenvolvimento, a competitividade e comprometimento das pessoas,
respeitando as individualmente, como diferenciais competitivos (DUTRA, 2002). Neste contexto, o RH pode ser considerado um dos mais importantes pilares de uma
organização. Por meio desse profissional que se torna possível traçar ações alinhadas ao negócio, às estratégias da empresa, reter talentos, treinar e desenvolver
especialistas nas mais diversas áreas. O plano também permite que empresas ofereçam aos colaboradores um verdadeiro plano de carreira para que “os objetivos
da gestão de pessoas possam ser alcançados, é necessário que as pessoas sejam tratadas como elemento básico para a eficácia organizacional.” (CHIAVENATO,
2008, p. 11). Ou seja, mostra claramente a possível promoção e o tempo para atingir esses objetivos. O setor de Recursos Humanos passou por diversas mudanças,
decorrentes das próprias alterações do mundo do trabalho, tecnologia, aumento da concorrência, dentre outros fatores. Percebeu a necessidade de especializações
como a psicologia, capaz de identificar fatores necessários para o bem-estar do colaborador, fundamentais para a satisfação e aumento da produtividade.

CONCLUSOES
Este artigo, analisou alguns modelos de gestão de recursos humanos no cotidiano organizacional. Ao longo do desenvolvimento do artigo, verificou-se que existem
várias formas de gestão e cabe a cada organização escolher o ideal para o seu negócio, sem deixar de considerar o perfil da liderança. Uns são mais tradicionais e
foram utilizados por muitos anos, outros são mais modernos e mais alinhados com a atual realidade do mercado de trabalho.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. DUTRA, Joel Souza. Gestão de
Pessoa: modelos, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: Atlas,2002.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A gestão de recursos humanos como um diferencial competitivo no mercado: um estudo acerca do interior de uma organização

INTRODUCAO
Para que a organização consiga sucesso em seus processos é fundamental a escolha do modelo de gestão de recursos humanos visando possuir procedimentos
que serão desenhados por uma equipe de colaboradores treinada, mais produtivos e satisfeitos. Este artigo, irá analisar como a gestão de recursos humanos pode
ser um diferencial competitivo no mercado, identificando desde os seus subdepartamentos, investimentos, públicos-alvo e avaliação dos colaboradores da empresa.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo compreender o modelo de gestão de recursos humanos de uma organização, suas origens, receitas, investimentos, planos e, o
mais importante, suas funções de gestão relacionadas a temas como processo de recrutamento, salários e desenvolvimento de pessoal.

METODOLOGIA Para a elaboração desse trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas bem como pesquisas em sites e artigos da área.

RESULTADOS

A avaliação de desempenho é uma ferramenta para acompanhar o desenvolvimento dos funcionários durante sua permanência dentro da empresa. É através dela
que as empresas direcionam seus Treinamentos e outras decisões sobre seus funcionários. Para obter melhores resultados, a avaliação deve ser regular e ter
padrões claros para todos os cargos. Cabe às organizações criarem espaços, estimular o desenvolvimento, a competitividade e comprometimento das pessoas,
respeitando as individualmente, como diferenciais competitivos (DUTRA, 2002). Neste contexto, o RH pode ser considerado um dos mais importantes pilares de uma
organização. Por meio desse profissional que se torna possível traçar ações alinhadas ao negócio, às estratégias da empresa, reter talentos, treinar e desenvolver
especialistas nas mais diversas áreas. O plano também permite que empresas ofereçam aos colaboradores um verdadeiro plano de carreira para que “os objetivos
da gestão de pessoas possam ser alcançados, é necessário que as pessoas sejam tratadas como elemento básico para a eficácia organizacional.” (CHIAVENATO,
2008, p. 11). Ou seja, mostra claramente a possível promoção e o tempo para atingir esses objetivos. O setor de Recursos Humanos passou por diversas mudanças,
decorrentes das próprias alterações do mundo do trabalho, tecnologia, aumento da concorrência, dentre outros fatores. Percebeu a necessidade de especializações
como a psicologia, capaz de identificar fatores necessários para o bem-estar do colaborador, fundamentais para a satisfação e aumento da produtividade.

CONCLUSOES
Este artigo, analisou alguns modelos de gestão de recursos humanos no cotidiano organizacional. Ao longo do desenvolvimento do artigo, verificou-se que existem
várias formas de gestão e cabe a cada organização escolher o ideal para o seu negócio, sem deixar de considerar o perfil da liderança. Uns são mais tradicionais e
foram utilizados por muitos anos, outros são mais modernos e mais alinhados com a atual realidade do mercado de trabalho.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. DUTRA, Joel Souza. Gestão de
Pessoa: modelos, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: Atlas,2002.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A gestão de recursos humanos como um diferencial competitivo no mercado: um estudo acerca do interior de uma organização

INTRODUCAO
Para que a organização consiga sucesso em seus processos é fundamental a escolha do modelo de gestão de recursos humanos visando possuir procedimentos
que serão desenhados por uma equipe de colaboradores treinada, mais produtivos e satisfeitos. Este artigo, irá analisar como a gestão de recursos humanos pode
ser um diferencial competitivo no mercado, identificando desde os seus subdepartamentos, investimentos, públicos-alvo e avaliação dos colaboradores da empresa.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo compreender o modelo de gestão de recursos humanos de uma organização, suas origens, receitas, investimentos, planos e, o
mais importante, suas funções de gestão relacionadas a temas como processo de recrutamento, salários e desenvolvimento de pessoal.

METODOLOGIA Para a elaboração desse trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas bem como pesquisas em sites e artigos da área.

RESULTADOS

A avaliação de desempenho é uma ferramenta para acompanhar o desenvolvimento dos funcionários durante sua permanência dentro da empresa. É através dela
que as empresas direcionam seus Treinamentos e outras decisões sobre seus funcionários. Para obter melhores resultados, a avaliação deve ser regular e ter
padrões claros para todos os cargos. Cabe às organizações criarem espaços, estimular o desenvolvimento, a competitividade e comprometimento das pessoas,
respeitando as individualmente, como diferenciais competitivos (DUTRA, 2002). Neste contexto, o RH pode ser considerado um dos mais importantes pilares de uma
organização. Por meio desse profissional que se torna possível traçar ações alinhadas ao negócio, às estratégias da empresa, reter talentos, treinar e desenvolver
especialistas nas mais diversas áreas. O plano também permite que empresas ofereçam aos colaboradores um verdadeiro plano de carreira para que “os objetivos
da gestão de pessoas possam ser alcançados, é necessário que as pessoas sejam tratadas como elemento básico para a eficácia organizacional.” (CHIAVENATO,
2008, p. 11). Ou seja, mostra claramente a possível promoção e o tempo para atingir esses objetivos. O setor de Recursos Humanos passou por diversas mudanças,
decorrentes das próprias alterações do mundo do trabalho, tecnologia, aumento da concorrência, dentre outros fatores. Percebeu a necessidade de especializações
como a psicologia, capaz de identificar fatores necessários para o bem-estar do colaborador, fundamentais para a satisfação e aumento da produtividade.

CONCLUSOES
Este artigo, analisou alguns modelos de gestão de recursos humanos no cotidiano organizacional. Ao longo do desenvolvimento do artigo, verificou-se que existem
várias formas de gestão e cabe a cada organização escolher o ideal para o seu negócio, sem deixar de considerar o perfil da liderança. Uns são mais tradicionais e
foram utilizados por muitos anos, outros são mais modernos e mais alinhados com a atual realidade do mercado de trabalho.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. DUTRA, Joel Souza. Gestão de
Pessoa: modelos, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: Atlas,2002.
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TITULO A gestão de recursos humanos como um diferencial competitivo no mercado: um estudo acerca do interior de uma organização

INTRODUCAO
Para que a organização consiga sucesso em seus processos é fundamental a escolha do modelo de gestão de recursos humanos visando possuir procedimentos
que serão desenhados por uma equipe de colaboradores treinada, mais produtivos e satisfeitos. Este artigo, irá analisar como a gestão de recursos humanos pode
ser um diferencial competitivo no mercado, identificando desde os seus subdepartamentos, investimentos, públicos-alvo e avaliação dos colaboradores da empresa.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo compreender o modelo de gestão de recursos humanos de uma organização, suas origens, receitas, investimentos, planos e, o
mais importante, suas funções de gestão relacionadas a temas como processo de recrutamento, salários e desenvolvimento de pessoal.

METODOLOGIA Para a elaboração desse trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas bem como pesquisas em sites e artigos da área.

RESULTADOS

A avaliação de desempenho é uma ferramenta para acompanhar o desenvolvimento dos funcionários durante sua permanência dentro da empresa. É através dela
que as empresas direcionam seus Treinamentos e outras decisões sobre seus funcionários. Para obter melhores resultados, a avaliação deve ser regular e ter
padrões claros para todos os cargos. Cabe às organizações criarem espaços, estimular o desenvolvimento, a competitividade e comprometimento das pessoas,
respeitando as individualmente, como diferenciais competitivos (DUTRA, 2002). Neste contexto, o RH pode ser considerado um dos mais importantes pilares de uma
organização. Por meio desse profissional que se torna possível traçar ações alinhadas ao negócio, às estratégias da empresa, reter talentos, treinar e desenvolver
especialistas nas mais diversas áreas. O plano também permite que empresas ofereçam aos colaboradores um verdadeiro plano de carreira para que “os objetivos
da gestão de pessoas possam ser alcançados, é necessário que as pessoas sejam tratadas como elemento básico para a eficácia organizacional.” (CHIAVENATO,
2008, p. 11). Ou seja, mostra claramente a possível promoção e o tempo para atingir esses objetivos. O setor de Recursos Humanos passou por diversas mudanças,
decorrentes das próprias alterações do mundo do trabalho, tecnologia, aumento da concorrência, dentre outros fatores. Percebeu a necessidade de especializações
como a psicologia, capaz de identificar fatores necessários para o bem-estar do colaborador, fundamentais para a satisfação e aumento da produtividade.

CONCLUSOES
Este artigo, analisou alguns modelos de gestão de recursos humanos no cotidiano organizacional. Ao longo do desenvolvimento do artigo, verificou-se que existem
várias formas de gestão e cabe a cada organização escolher o ideal para o seu negócio, sem deixar de considerar o perfil da liderança. Uns são mais tradicionais e
foram utilizados por muitos anos, outros são mais modernos e mais alinhados com a atual realidade do mercado de trabalho.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. DUTRA, Joel Souza. Gestão de
Pessoa: modelos, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: Atlas,2002.
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TITULO OS EFEITOS DA FISIOTERAPIA NO EQUILÍBRIO DE PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

Todos os anos, em todo o mundo, 15 milhões de pessoas sofrem um Acidente Vascular Encefálico (AVE), resultando em 5 milhões de mortes e outros 5 milhões de
pessoas com deficiências permanentes. Assim sendo, pacientes com AVE apresentam, na maioria das vezes, distúrbios de postura, desalinhamento de cabeça e
tronco, assimetria na distribuição de peso e dificuldades em manter o equilíbrio. O desequilíbrio diminui a funcionalidade do indivíduo e aumenta a predisposição a
quedas, o que pode levar a fraturas, traumatismo craniano encefálico, depressão pós-queda, incapacidades, restrição de atividades de vida diária (AVDs), declínio da
saúde e até mesmo a morte.

OBJETIVOS
Conhecer os efeitos da fisioterapia no equilíbrio de pacientes pós Acidente Vascular Encefálico, analisar quais técnicas foram utilizadas para o tratamento e verificar
se houve melhora do equilíbrio

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, na qual foram analisados ensaios clínicos randomizados das bases de dados PubMed (mantido pela National
Library of Medicine), SciELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) via BVS (Biblioteca Virtual
em Saúde) e PEDro (Physiotherapy Evidence Database), no período de busca de 2016 a 2021, nas línguas portuguesa e inglesa.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram selecionados 20 ensaios clínicos randomizados para esta revisão, estes que abordaram técnicas como terapia
terrestre e aquática, treinamento com feedback, terapia de movimento induzido por restrição, exercício orientado a tarefa, terapia do espelho com estimulação
elétrica, treinamento em esteira, treinamento assistido por robô, exergame e realidade virtual. Esses recursos apresentaram bons resultados no equilíbrio de
pacientes pós AVE.

CONCLUSOES
As técnicas de tratamento encontradas e abordadas nesta revisão se mostraram benéficas para o equilíbrio de pacientes pós AVE. Em sua grande maioria, os
efeitos foram superiores quando combinados ou não com a fisioterapia convencional em relação àqueles que realizavam apenas o tratamento isolado.

REFERENCIAS
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Fitness for Patients with Chronic Stroke: A Pilot Study. Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 1;18(5):2376. doi: 10.3390/ijerph18052376. Citado em Pubmed;
PMID: 33804374. 2. Pérez-de la Cruz S. Comparison of Aquatic Therapy vs. Dry Land Therapy to Improve Mobility of Chronic Stroke Patients. Int J Environ Res Public
Health. 2020 Jul 1;17(13):4728. doi: 10.3390/ijerph17134728. Citado em Pubmed; PMID: 32630188. 3. Hong SY, Moon Y, Choi JD. Effects of Cognitive Task Training
on Dynamic Balance and Gait of Patients with Stroke: A Preliminary Randomized Controlled Study. Med Sci Monit Basic Res. 2020 Aug 10;26:e925264. doi:
10.12659/MSMBR.925264. Citado em Pubmed; PMID: 32773732.
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TITULO BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DO BI NAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Business Intelligence (BI), é o processo de coleta, organização, análise e difusão de informações que ajudam nas tomadas de decisões estratégicas e planejamentos
baseados em dados (LEITE, 2018). Diante do enorme número de dados coletados pelas empresas se faz necessário utilizá-lo de forma eficiente e inteligente. Diante
do exposto pretende-se abordar o que é o BI e como ele pode auxiliar as empresas em suas tomadas de decisões mais assertivas. Justifica-se a pesquisa pelo
cenário econômico e social mundial, pela rápida e necessária utilização de tecnologia durante e pós pandemia Covid-19 e globalização. As empresas se viram com
muitas informações, principalmente online dos consumidores e não estão utilizando-as de forma eficiente

OBJETIVOS
Auxiliar o entendimento do Business Intelligence, que vem sendo um tema cada vez mais recorrente no mercado de trabalho, e impactando no desenvolvimento de
pequenas e grandes empresas.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada neste estudo é qualitativa, quanto aos seus objetivos, é considerada descritiva, classificado como documental com apresentação de estudos de
caso

RESULTADOS
Observou-se nos casos analisados que se coletados e utilizados de forma correta, o BI pode auxiliar as empresas a tomarem decisões mais assertivas. Deve-se
lembrar que o BI não significa um sistema robusto com tecnologia de ponta e sim uma análise dos clientes atuais, suas necessidades e desejos, hábitos de compra,
ticket médio e com essas informações oferecer produtos e serviços mais assertivos, economizando tempo e dinheiro nas ações de promoção.

CONCLUSOES
Conclui-se que o BI se bem utilizado pode auxiliar as empresas. Aponta-se que hoje em dia uma empresa que se recusa a implantação do BI está fadada ao fracasso
por não ser capaz de recolher informações cruciais para uma gestão voltada para o cliente.

REFERENCIAS

BONEL, Claudio. Afinal, o que é Business Intelligence? Do conceito a aplicação. 2° ed. Rio de Janeiro: Perse, 2017 Machado, Felipe Nery Rodrigues. Big Data: O
Futuro dos Dados e Aplicações. São Paulo: Érica, 2018. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR(#38)lr=lang_pt(#38)id=2LdiDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT5(#38)dq=Big+data(#38)ots=-4kJybffO8(#38)sig=Mgu4KWsIQ-
PHAe1oxp6NwFtcMik#v=onepage(#38)q(#38)f=false. Acesso em 19 set. 2021 SILVA, João Pedro da; FERREIRA, Jonathan Kelvin dos Santos; FORTES, Denise
Xavier. Crescimento de empresas com o uso do business intelligence.Anais do 4º Fórum Regional de Administração – 2017 – Faculdade Sete de Setembro – Paulo
Afonso-Bahia. P. 97-100. Disponível em (#60) https://www.unirios.edu.br/eventos/forumadm/anais/arquivos/2017/anais_adm_2017.pdf#page=98(#62) Acesso em
19/09/2021 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.; Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. NEWELL, F.; Lealdade.com – CRM – O gerenciamento
das relações com o consumidor na era do marketing pela internet. São Paulo: Makron Books, 2000.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DO BI NAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Business Intelligence (BI), é o processo de coleta, organização, análise e difusão de informações que ajudam nas tomadas de decisões estratégicas e planejamentos
baseados em dados (LEITE, 2018). Diante do enorme número de dados coletados pelas empresas se faz necessário utilizá-lo de forma eficiente e inteligente. Diante
do exposto pretende-se abordar o que é o BI e como ele pode auxiliar as empresas em suas tomadas de decisões mais assertivas. Justifica-se a pesquisa pelo
cenário econômico e social mundial, pela rápida e necessária utilização de tecnologia durante e pós pandemia Covid-19 e globalização. As empresas se viram com
muitas informações, principalmente online dos consumidores e não estão utilizando-as de forma eficiente

OBJETIVOS
Auxiliar o entendimento do Business Intelligence, que vem sendo um tema cada vez mais recorrente no mercado de trabalho, e impactando no desenvolvimento de
pequenas e grandes empresas.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada neste estudo é qualitativa, quanto aos seus objetivos, é considerada descritiva, classificado como documental com apresentação de estudos de
caso

RESULTADOS
Observou-se nos casos analisados que se coletados e utilizados de forma correta, o BI pode auxiliar as empresas a tomarem decisões mais assertivas. Deve-se
lembrar que o BI não significa um sistema robusto com tecnologia de ponta e sim uma análise dos clientes atuais, suas necessidades e desejos, hábitos de compra,
ticket médio e com essas informações oferecer produtos e serviços mais assertivos, economizando tempo e dinheiro nas ações de promoção.

CONCLUSOES
Conclui-se que o BI se bem utilizado pode auxiliar as empresas. Aponta-se que hoje em dia uma empresa que se recusa a implantação do BI está fadada ao fracasso
por não ser capaz de recolher informações cruciais para uma gestão voltada para o cliente.

REFERENCIAS

BONEL, Claudio. Afinal, o que é Business Intelligence? Do conceito a aplicação. 2° ed. Rio de Janeiro: Perse, 2017 Machado, Felipe Nery Rodrigues. Big Data: O
Futuro dos Dados e Aplicações. São Paulo: Érica, 2018. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR(#38)lr=lang_pt(#38)id=2LdiDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT5(#38)dq=Big+data(#38)ots=-4kJybffO8(#38)sig=Mgu4KWsIQ-
PHAe1oxp6NwFtcMik#v=onepage(#38)q(#38)f=false. Acesso em 19 set. 2021 SILVA, João Pedro da; FERREIRA, Jonathan Kelvin dos Santos; FORTES, Denise
Xavier. Crescimento de empresas com o uso do business intelligence.Anais do 4º Fórum Regional de Administração – 2017 – Faculdade Sete de Setembro – Paulo
Afonso-Bahia. P. 97-100. Disponível em (#60) https://www.unirios.edu.br/eventos/forumadm/anais/arquivos/2017/anais_adm_2017.pdf#page=98(#62) Acesso em
19/09/2021 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.; Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. NEWELL, F.; Lealdade.com – CRM – O gerenciamento
das relações com o consumidor na era do marketing pela internet. São Paulo: Makron Books, 2000.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DO BI NAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Business Intelligence (BI), é o processo de coleta, organização, análise e difusão de informações que ajudam nas tomadas de decisões estratégicas e planejamentos
baseados em dados (LEITE, 2018). Diante do enorme número de dados coletados pelas empresas se faz necessário utilizá-lo de forma eficiente e inteligente. Diante
do exposto pretende-se abordar o que é o BI e como ele pode auxiliar as empresas em suas tomadas de decisões mais assertivas. Justifica-se a pesquisa pelo
cenário econômico e social mundial, pela rápida e necessária utilização de tecnologia durante e pós pandemia Covid-19 e globalização. As empresas se viram com
muitas informações, principalmente online dos consumidores e não estão utilizando-as de forma eficiente

OBJETIVOS
Auxiliar o entendimento do Business Intelligence, que vem sendo um tema cada vez mais recorrente no mercado de trabalho, e impactando no desenvolvimento de
pequenas e grandes empresas.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada neste estudo é qualitativa, quanto aos seus objetivos, é considerada descritiva, classificado como documental com apresentação de estudos de
caso

RESULTADOS
Observou-se nos casos analisados que se coletados e utilizados de forma correta, o BI pode auxiliar as empresas a tomarem decisões mais assertivas. Deve-se
lembrar que o BI não significa um sistema robusto com tecnologia de ponta e sim uma análise dos clientes atuais, suas necessidades e desejos, hábitos de compra,
ticket médio e com essas informações oferecer produtos e serviços mais assertivos, economizando tempo e dinheiro nas ações de promoção.

CONCLUSOES
Conclui-se que o BI se bem utilizado pode auxiliar as empresas. Aponta-se que hoje em dia uma empresa que se recusa a implantação do BI está fadada ao fracasso
por não ser capaz de recolher informações cruciais para uma gestão voltada para o cliente.

REFERENCIAS

BONEL, Claudio. Afinal, o que é Business Intelligence? Do conceito a aplicação. 2° ed. Rio de Janeiro: Perse, 2017 Machado, Felipe Nery Rodrigues. Big Data: O
Futuro dos Dados e Aplicações. São Paulo: Érica, 2018. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR(#38)lr=lang_pt(#38)id=2LdiDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT5(#38)dq=Big+data(#38)ots=-4kJybffO8(#38)sig=Mgu4KWsIQ-
PHAe1oxp6NwFtcMik#v=onepage(#38)q(#38)f=false. Acesso em 19 set. 2021 SILVA, João Pedro da; FERREIRA, Jonathan Kelvin dos Santos; FORTES, Denise
Xavier. Crescimento de empresas com o uso do business intelligence.Anais do 4º Fórum Regional de Administração – 2017 – Faculdade Sete de Setembro – Paulo
Afonso-Bahia. P. 97-100. Disponível em (#60) https://www.unirios.edu.br/eventos/forumadm/anais/arquivos/2017/anais_adm_2017.pdf#page=98(#62) Acesso em
19/09/2021 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.; Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. NEWELL, F.; Lealdade.com – CRM – O gerenciamento
das relações com o consumidor na era do marketing pela internet. São Paulo: Makron Books, 2000.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DO BI NAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Business Intelligence (BI), é o processo de coleta, organização, análise e difusão de informações que ajudam nas tomadas de decisões estratégicas e planejamentos
baseados em dados (LEITE, 2018). Diante do enorme número de dados coletados pelas empresas se faz necessário utilizá-lo de forma eficiente e inteligente. Diante
do exposto pretende-se abordar o que é o BI e como ele pode auxiliar as empresas em suas tomadas de decisões mais assertivas. Justifica-se a pesquisa pelo
cenário econômico e social mundial, pela rápida e necessária utilização de tecnologia durante e pós pandemia Covid-19 e globalização. As empresas se viram com
muitas informações, principalmente online dos consumidores e não estão utilizando-as de forma eficiente

OBJETIVOS
Auxiliar o entendimento do Business Intelligence, que vem sendo um tema cada vez mais recorrente no mercado de trabalho, e impactando no desenvolvimento de
pequenas e grandes empresas.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada neste estudo é qualitativa, quanto aos seus objetivos, é considerada descritiva, classificado como documental com apresentação de estudos de
caso

RESULTADOS
Observou-se nos casos analisados que se coletados e utilizados de forma correta, o BI pode auxiliar as empresas a tomarem decisões mais assertivas. Deve-se
lembrar que o BI não significa um sistema robusto com tecnologia de ponta e sim uma análise dos clientes atuais, suas necessidades e desejos, hábitos de compra,
ticket médio e com essas informações oferecer produtos e serviços mais assertivos, economizando tempo e dinheiro nas ações de promoção.

CONCLUSOES
Conclui-se que o BI se bem utilizado pode auxiliar as empresas. Aponta-se que hoje em dia uma empresa que se recusa a implantação do BI está fadada ao fracasso
por não ser capaz de recolher informações cruciais para uma gestão voltada para o cliente.

REFERENCIAS

BONEL, Claudio. Afinal, o que é Business Intelligence? Do conceito a aplicação. 2° ed. Rio de Janeiro: Perse, 2017 Machado, Felipe Nery Rodrigues. Big Data: O
Futuro dos Dados e Aplicações. São Paulo: Érica, 2018. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR(#38)lr=lang_pt(#38)id=2LdiDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT5(#38)dq=Big+data(#38)ots=-4kJybffO8(#38)sig=Mgu4KWsIQ-
PHAe1oxp6NwFtcMik#v=onepage(#38)q(#38)f=false. Acesso em 19 set. 2021 SILVA, João Pedro da; FERREIRA, Jonathan Kelvin dos Santos; FORTES, Denise
Xavier. Crescimento de empresas com o uso do business intelligence.Anais do 4º Fórum Regional de Administração – 2017 – Faculdade Sete de Setembro – Paulo
Afonso-Bahia. P. 97-100. Disponível em (#60) https://www.unirios.edu.br/eventos/forumadm/anais/arquivos/2017/anais_adm_2017.pdf#page=98(#62) Acesso em
19/09/2021 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.; Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. NEWELL, F.; Lealdade.com – CRM – O gerenciamento
das relações com o consumidor na era do marketing pela internet. São Paulo: Makron Books, 2000.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DO BI NAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Business Intelligence (BI), é o processo de coleta, organização, análise e difusão de informações que ajudam nas tomadas de decisões estratégicas e planejamentos
baseados em dados (LEITE, 2018). Diante do enorme número de dados coletados pelas empresas se faz necessário utilizá-lo de forma eficiente e inteligente. Diante
do exposto pretende-se abordar o que é o BI e como ele pode auxiliar as empresas em suas tomadas de decisões mais assertivas. Justifica-se a pesquisa pelo
cenário econômico e social mundial, pela rápida e necessária utilização de tecnologia durante e pós pandemia Covid-19 e globalização. As empresas se viram com
muitas informações, principalmente online dos consumidores e não estão utilizando-as de forma eficiente

OBJETIVOS
Auxiliar o entendimento do Business Intelligence, que vem sendo um tema cada vez mais recorrente no mercado de trabalho, e impactando no desenvolvimento de
pequenas e grandes empresas.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada neste estudo é qualitativa, quanto aos seus objetivos, é considerada descritiva, classificado como documental com apresentação de estudos de
caso

RESULTADOS
Observou-se nos casos analisados que se coletados e utilizados de forma correta, o BI pode auxiliar as empresas a tomarem decisões mais assertivas. Deve-se
lembrar que o BI não significa um sistema robusto com tecnologia de ponta e sim uma análise dos clientes atuais, suas necessidades e desejos, hábitos de compra,
ticket médio e com essas informações oferecer produtos e serviços mais assertivos, economizando tempo e dinheiro nas ações de promoção.

CONCLUSOES
Conclui-se que o BI se bem utilizado pode auxiliar as empresas. Aponta-se que hoje em dia uma empresa que se recusa a implantação do BI está fadada ao fracasso
por não ser capaz de recolher informações cruciais para uma gestão voltada para o cliente.

REFERENCIAS

BONEL, Claudio. Afinal, o que é Business Intelligence? Do conceito a aplicação. 2° ed. Rio de Janeiro: Perse, 2017 Machado, Felipe Nery Rodrigues. Big Data: O
Futuro dos Dados e Aplicações. São Paulo: Érica, 2018. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR(#38)lr=lang_pt(#38)id=2LdiDwAAQBAJ(#38)oi=fnd(#38)pg=PT5(#38)dq=Big+data(#38)ots=-4kJybffO8(#38)sig=Mgu4KWsIQ-
PHAe1oxp6NwFtcMik#v=onepage(#38)q(#38)f=false. Acesso em 19 set. 2021 SILVA, João Pedro da; FERREIRA, Jonathan Kelvin dos Santos; FORTES, Denise
Xavier. Crescimento de empresas com o uso do business intelligence.Anais do 4º Fórum Regional de Administração – 2017 – Faculdade Sete de Setembro – Paulo
Afonso-Bahia. P. 97-100. Disponível em (#60) https://www.unirios.edu.br/eventos/forumadm/anais/arquivos/2017/anais_adm_2017.pdf#page=98(#62) Acesso em
19/09/2021 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.; Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. NEWELL, F.; Lealdade.com – CRM – O gerenciamento
das relações com o consumidor na era do marketing pela internet. São Paulo: Makron Books, 2000.
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Marilia Gomes Ghizzi Godoy

TITULO Desafios do uso virtual de aplicativos na comunicação e cibercultura

INTRODUCAO

Desde meados do século XX, com a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, os estados-nações introduziram políticas públicas capazes de criar sentidos
emancipatórios e de cidadania para as comunidades nacionais. Esta dinâmica se introduz no cenário do consumo mediante a definição do Código de Direito do
Consumidor que se expressa pela Lei n.º 8.078/90. Vigoram-se situações que mobilizam os consumidores e fornecedores. Os recursos de virtualidade e
comunicação online exibem uma grande avalanche de situações locais e simbólicas representativas do consumo. Particularmente definem-se dinâmicas que se
apoiam no uso de aplicativos.

OBJETIVOS
Sabendo-se que a cultura consumirista tornou-se tributária do uso de aplicativos e de celulares, a comunicação segue para uma análise de situações de consumo
online que retratam aspetos conflitantes que exigem o uso do código do consumidor, revelando-se suas defasagens nesse sentido.

METODOLOGIA
A metodologia apoia-se na definição teórica do tema conforme Hall, Giddens e Bobbio e em registros ligados ao consumo online (e-commerce e delivery). Origina-se
uma pesquisa qualitativa de conteúdo do jornal O Estado de São Paulo (2010-2020), onde observou-se um grande crescimento e desenvolvimento das relações por
aplicativos.

RESULTADOS
O conteúdo das notícias revela o universo cultural ligado ao mercado e ao consumo onde se destaca a forma como os usuários se beneficiaram de inovações e
vantagens utilitárias. Registra-se o dominante caráter econômico e financeiro que envolve demasiadamente o e-commerce os quais implicam em situações de
conflito e de insatisfação dos usuários no contexto legal dos direitos do consumidor.

CONCLUSOES A Hipervulnerabilidade que afeta os usuários retrata-se como um tema de ênfase para os sujeitos na sociedade de consumo, pós-moderna.

REFERENCIAS

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 6ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora UNESP,
1991. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina, 2020. MARTINS, Estevão de Resende. Os direitos humanos em perspectiva
histórica: universalismo, particularismo e a questão do exílio virtual in: BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu; MALATIAN, Teresa (orgs.). Políticas Migratórias:
fronteiras dos direitos humanos no século XXI. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
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Marilia Gomes Ghizzi Godoy

TITULO União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacências: O movimento feminista na periferia

INTRODUCAO
O movimento feminista brasileiro comumente estudado se pauta nas hierarquias de poder advindas do eurocentrismo, focalizado nas lutas e conquistas de mulheres
brancas e integrantes da elite. A partir dos anos 1980, o debate em torno das vozes das mulheres invisibilizadas ganhou força, rompendo as barreiras elitizadas da
historiografia, em direção a uma historicização de percursos de sujeitos, mulheres de periferia.

OBJETIVOS
Diante deste cenário, está comunicação busca analisar as articulações e estruturas do movimento feminista contemporâneo na periferia da cidade de São Paulo a
partir das ações da UPM (União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacências).

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de caráter interdisciplinar, cuja metodologia é de natureza etnográfica, como observação e participação na entidade pesquisada, como também
análise de material bibliográfico e documental. A UPM proporcionou um estudo que relaciona o passado recente ao presente. Com ações iniciadas da década de
1960, aliadas ao início do pensamento da Teologia da Libertação, a UPM articula na zona sul da cidade de São Paulo ações formativas que compõem as identidades
políticas e sociais das mulheres da região. É possível detectar que as discussões e demandas sociais das mulheres da periferia foram assumindo o caráter
intersseccional, atravessando as questões de gênero, raça, classe e localização às desigualdades sofridas pelos moradores e moradoras da região de Campo Limpo.

RESULTADOS
Os resultados preliminares indicam que as mulheres da periferia enfrentam questões particulares, com problemáticas que se complexificam nos entrecruzamentos
entre racismo, machismo, desigualdade de classe e socioeconômica, baixo índice de escolaridade e segregação urbana. As demandas contemporâneas assumem
um caráter emancipatório de mulheres.

CONCLUSOES

Considera-se que o feminismo contemporâneo está presente na periferia com forte perspectiva interseccional, pautando-se em iniciativas que busquem a
emancipação financeira e profissional das mulheres, construindo uma identidade política e social que enxergue e critique as sofisticadas estruturas de dominação.
Nesse sentido, a UPM tem importantíssima participação na história dos movimentos sociais urbanos, marcando a história das mulheres moradoras da região do
Campo Limpo.

REFERENCIAS
CUCHE, Dennys. A noção de cultura nas ciências sociais. Tradução de Viviane Ribeiro. Bauru: Edusc, 1999. BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e
subversão da identidade. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2010. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 9. ed. Rio de Janeiro:
DP(#38)A, 2005 LUGONES, Maria. Colonialidad y Género. Tabula Rasa. Bogotá: Colombia, No.9: 73-101, 2008.
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TITULO Opções terapêuticas cirúrgicas na neoplasia intraepitelial vulvar avançada.

INTRODUCAO
O tratamento da neoplasia intraepitelial vulvar consiste em extirpar adequadamente o tumor primário e retirar os linfonodos caso acometidos. Para definir o método
adequado é necessário compreender qual o estadiamento da doença e levar em consideração a estética e funcionalidade sexual da vulva.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo analisar as abordagens de tratamentos cirúrgicos para a neoplasia intraepitelial da vulva avançada, buscando entender quais
fatores são determinantes para a escolha e encontrar uma terapia eficiente, bem tolerada e não mutilante.

METODOLOGIA
Revisão sistemática com metanálise a respeito das opções terapêuticas cirúrgicas na neoplasia intraepitelial vulvar, utilizando artigos publicados nos últimos 5 anos
das bases de dados SCIELO e Google Acadêmico.

RESULTADOS

Foram encontrados 644 artigos de acordo com os descritores utilizados,sendo filtrados para 14 de acordo com a data de publicação e relevância. Dos 14 artigos
abordados, 4 são relatos de caso, 2 estudos transversais, 3 estudos observacionais retrospectivos e 3 revisões bibliográficas. Os artigos analisados abordaram a
substituição da vulvectomia radical como insegura, a depender do caso da paciente e da lesão.Além disso, a cirurgia de laser de CO2, o uso tópico de imiquimod e a
terapia fotodinâmica estão longe de ser os métodos ideais devido às características intrínsecas das lesões consideradas.

CONCLUSOES
Denota-se através das análises acima que a escolha da terapia cirúrgica dependerá de diversos fatores, entre eles, a idade da paciente, imunossupressão, o risco de
invasão, a sintomatologia, a localização, extensão e malignidade da lesão. Ademais, apesar dos tratamentos alternativos e não mutilantes estarem sendo utilizados,
ainda não há estudos suficientes quanto a substituição da vulvectomia radical.

REFERENCIAS

1Freitas F, et al.Rotinas em Ginecologia, 6 ed.Cap. 32,pág 446-457.Porto Alegre:Artmed, 2011. 2American Cancer Society.Principais estatísticas para câncer
vulvar.Atlanta:American Cancer Society,Jan 2018. 3SGOB.Manual de Ginecologia da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Brasília, 2ed.Brasília,2010.
4Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.Manual de Orientação Trato Genital Inferior.Neoplasia intra-epitelial vulvar,Cap.19,2010.
5Ghurani GB, et al.Uma atualização sobre câncer vulvar. Am J Obstet Gynecol,Ago 2001. 6A.C Camargo câncer center.Centro de Referência de Tumores
Ginecológicos câncer de vulva. Brasil,2020. 7KATZ, A. et al.Oncologia Clínica Terapia Baseada em Evidências-Tumores Sólidos.3ed. São Paulo,2017. 8Tan A, et al.
Diagnosis and management of vulvar cancer:A review.Journal of the American Academy of Dermatology, 2019;81(6):1387–96. 9American Cancer Society. Fatores de
risco do câncer vulvar.Atlanta: American Cancer Society, Jan 2018. 10Oonk MH, et al.Guideline de bolso câncer de vulva. European Society of Gynaecological
Oncology,2017. 11Hullu JA, etl al.Cirurgia e radioterapia no câncer vulvar.Critical Reviews in Oncology/Hematology. Vol. 60, Issue 1,Out 2006. 12Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia Sociedade Brasileira de Cancerologia.Câncer de vulva,Jan 2011. 13American Cancer Society.Tratamento do câncer
vulvar.Atlanta:American Cancer Society, Jan 2018. 14Gutiérrez LS, et al.Vulvar carcinoma and treatment.Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 2016;42(1).
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TITULO Opções terapêuticas cirúrgicas na neoplasia intraepitelial vulvar avançada.

INTRODUCAO
O tratamento da neoplasia intraepitelial vulvar consiste em extirpar adequadamente o tumor primário e retirar os linfonodos caso acometidos. Para definir o método
adequado é necessário compreender qual o estadiamento da doença e levar em consideração a estética e funcionalidade sexual da vulva.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo analisar as abordagens de tratamentos cirúrgicos para a neoplasia intraepitelial da vulva avançada, buscando entender quais
fatores são determinantes para a escolha e encontrar uma terapia eficiente, bem tolerada e não mutilante.

METODOLOGIA
Revisão sistemática com metanálise a respeito das opções terapêuticas cirúrgicas na neoplasia intraepitelial vulvar, utilizando artigos publicados nos últimos 5 anos
das bases de dados SCIELO e Google Acadêmico.

RESULTADOS

Foram encontrados 644 artigos de acordo com os descritores utilizados,sendo filtrados para 14 de acordo com a data de publicação e relevância. Dos 14 artigos
abordados, 4 são relatos de caso, 2 estudos transversais, 3 estudos observacionais retrospectivos e 3 revisões bibliográficas. Os artigos analisados abordaram a
substituição da vulvectomia radical como insegura, a depender do caso da paciente e da lesão.Além disso, a cirurgia de laser de CO2, o uso tópico de imiquimod e a
terapia fotodinâmica estão longe de ser os métodos ideais devido às características intrínsecas das lesões consideradas.

CONCLUSOES
Denota-se através das análises acima que a escolha da terapia cirúrgica dependerá de diversos fatores, entre eles, a idade da paciente, imunossupressão, o risco de
invasão, a sintomatologia, a localização, extensão e malignidade da lesão. Ademais, apesar dos tratamentos alternativos e não mutilantes estarem sendo utilizados,
ainda não há estudos suficientes quanto a substituição da vulvectomia radical.

REFERENCIAS

1Freitas F, et al.Rotinas em Ginecologia, 6 ed.Cap. 32,pág 446-457.Porto Alegre:Artmed, 2011. 2American Cancer Society.Principais estatísticas para câncer
vulvar.Atlanta:American Cancer Society,Jan 2018. 3SGOB.Manual de Ginecologia da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Brasília, 2ed.Brasília,2010.
4Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.Manual de Orientação Trato Genital Inferior.Neoplasia intra-epitelial vulvar,Cap.19,2010.
5Ghurani GB, et al.Uma atualização sobre câncer vulvar. Am J Obstet Gynecol,Ago 2001. 6A.C Camargo câncer center.Centro de Referência de Tumores
Ginecológicos câncer de vulva. Brasil,2020. 7KATZ, A. et al.Oncologia Clínica Terapia Baseada em Evidências-Tumores Sólidos.3ed. São Paulo,2017. 8Tan A, et al.
Diagnosis and management of vulvar cancer:A review.Journal of the American Academy of Dermatology, 2019;81(6):1387–96. 9American Cancer Society. Fatores de
risco do câncer vulvar.Atlanta: American Cancer Society, Jan 2018. 10Oonk MH, et al.Guideline de bolso câncer de vulva. European Society of Gynaecological
Oncology,2017. 11Hullu JA, etl al.Cirurgia e radioterapia no câncer vulvar.Critical Reviews in Oncology/Hematology. Vol. 60, Issue 1,Out 2006. 12Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia Sociedade Brasileira de Cancerologia.Câncer de vulva,Jan 2011. 13American Cancer Society.Tratamento do câncer
vulvar.Atlanta:American Cancer Society, Jan 2018. 14Gutiérrez LS, et al.Vulvar carcinoma and treatment.Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 2016;42(1).
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TITULO O sofrimento do Eu nos poemas Psicologia de um vencido (1912) de Augusto dos Anjos e Eu (1919) de Florbela Espanca

INTRODUCAO

A literatura, manifesta o sofrimento de vários poetas ao longo da história. Uma vez que a sociedade moderna, como a pós-moderna, demonstra a valorização do Eu,
individual no universo social, a arte literária explorou intensamente essa temática, que vinha sendo desenvolvida desde o Romantismo (século XVIII-XIX). O estudo do
poema, retrata vasta produção direcionada à declaração de sentimentos por parte do eu-lírico. Nota-se o impacto que este gera na dimensão do Eu e seu papel
literário e social.

OBJETIVOS Objetiva-se analisar como se apresenta o sofrimento do Eu nos poemas Psicologia de um vencido (Augusto dos Anjos, 1912) e Eu (Florbela Espanca, 1919).

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica qualitativa baseada nos poemas mencionados.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dadas as leituras realizadas, ressalta-se que o sofrimento e o tom confessional presente na poética de ambos são influenciados,
sobremaneira, por suas experiências trágicas ligadas ao amor e à família. Na visão pessimista de Schopenhauer (2001), o sofrimento é o resultado da não satisfação
da Vontade, um impulso insaciável que move os sujeitos, a essência da vida. Portanto, para ele, a vida é sofrimento, sendo a felicidade apenas uma interrupção
momentânea entre o sofrer e o tédio causado pela falta de desejo (Vontade). O poema Psicologia de um vencido, soneto marcado pelo uso de vocabulário científico
“Eu, filho do carbono e do amoníaco”, pelo pessimismo e pela alusão à putrefação da matéria, apresenta um Eu que sofre, pois, toma o mundo “Este ambiente me
causa repugnância” e a si “Monstro de escuridão e rutilância” como perdidos, sem salvação. Nesse sentido, para o eu-lírico, o mundo é doente e o seu único fim
possível é o verme. Desse modo, seu sofrimento vem da insatisfação do desejo de livrar a sociedade da podridão em que ela se encontra. Já o poema Eu, marcado
pela descrição negativa e pelo sentimento de desconexão com o mundo (muito explorado no Livro de Mágoas (1919), do qual este soneto faz parte), apresenta um
Eu que sofre com a incompreensão “Alma de luto sempre incompreendida!”, com a invisibilidade e com a incorporalidade em relação ao Outro. Dessa forma, seu
sofrimento advém da insatisfação do desejo de ser compreendida e significativa para Alguém.

CONCLUSOES
A partir dessas análises, apreende-se que, como poetas contemporâneos, no contexto da modernidade, ambos trabalharam o sofrimento do Eu em relação ao Outro,
ao mundo e a si próprio, aproximando-se, sobretudo, na visão pessimista e negativa do eu-lírico sobre si.

REFERENCIAS
ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. 42. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. CANDIDO, Antonio. O estudo analítico do poema. 5. ed. São Paulo:
Associação Editorial Humanitas, 2006. ESPANCA, Florbela. Sonetos. Amadora, Portugal: Bertrand, 1978. SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e
representação. 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.

Página 236



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12197 Saúde Materno-Infantil 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4021746 - ANA BEATRIZ NOGUEIRA MAGRI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Daniela de Arruda Falcao Setti

TITULO Opções terapêuticas cirúrgicas na neoplasia intraepitelial vulvar avançada.

INTRODUCAO
O tratamento da neoplasia intraepitelial vulvar consiste em extirpar adequadamente o tumor primário e retirar os linfonodos caso acometidos. Para definir o método
adequado é necessário compreender qual o estadiamento da doença e levar em consideração a estética e funcionalidade sexual da vulva.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo analisar as abordagens de tratamentos cirúrgicos para a neoplasia intraepitelial da vulva avançada, buscando entender quais
fatores são determinantes para a escolha e encontrar uma terapia eficiente, bem tolerada e não mutilante.

METODOLOGIA
Revisão sistemática com metanálise a respeito das opções terapêuticas cirúrgicas na neoplasia intraepitelial vulvar, utilizando artigos publicados nos últimos 5 anos
das bases de dados SCIELO e Google Acadêmico.

RESULTADOS

Foram encontrados 644 artigos de acordo com os descritores utilizados,sendo filtrados para 14 de acordo com a data de publicação e relevância. Dos 14 artigos
abordados, 4 são relatos de caso, 2 estudos transversais, 3 estudos observacionais retrospectivos e 3 revisões bibliográficas. Os artigos analisados abordaram a
substituição da vulvectomia radical como insegura, a depender do caso da paciente e da lesão.Além disso, a cirurgia de laser de CO2, o uso tópico de imiquimod e a
terapia fotodinâmica estão longe de ser os métodos ideais devido às características intrínsecas das lesões consideradas.

CONCLUSOES
Denota-se através das análises acima que a escolha da terapia cirúrgica dependerá de diversos fatores, entre eles, a idade da paciente, imunossupressão, o risco de
invasão, a sintomatologia, a localização, extensão e malignidade da lesão. Ademais, apesar dos tratamentos alternativos e não mutilantes estarem sendo utilizados,
ainda não há estudos suficientes quanto a substituição da vulvectomia radical.

REFERENCIAS

1Freitas F, et al.Rotinas em Ginecologia, 6 ed.Cap. 32,pág 446-457.Porto Alegre:Artmed, 2011. 2American Cancer Society.Principais estatísticas para câncer
vulvar.Atlanta:American Cancer Society,Jan 2018. 3SGOB.Manual de Ginecologia da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Brasília, 2ed.Brasília,2010.
4Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.Manual de Orientação Trato Genital Inferior.Neoplasia intra-epitelial vulvar,Cap.19,2010.
5Ghurani GB, et al.Uma atualização sobre câncer vulvar. Am J Obstet Gynecol,Ago 2001. 6A.C Camargo câncer center.Centro de Referência de Tumores
Ginecológicos câncer de vulva. Brasil,2020. 7KATZ, A. et al.Oncologia Clínica Terapia Baseada em Evidências-Tumores Sólidos.3ed. São Paulo,2017. 8Tan A, et al.
Diagnosis and management of vulvar cancer:A review.Journal of the American Academy of Dermatology, 2019;81(6):1387–96. 9American Cancer Society. Fatores
de risco do câncer vulvar.Atlanta: American Cancer Society, Jan 2018. 10Oonk MH, et al.Guideline de bolso câncer de vulva. European Society of Gynaecological
Oncology,2017. 11Hullu JA, etl al.Cirurgia e radioterapia no câncer vulvar.Critical Reviews in Oncology/Hematology. Vol. 60, Issue 1,Out 2006. 12Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia Sociedade Brasileira de Cancerologia.Câncer de vulva,Jan 2011. 13American Cancer Society.Tratamento do câncer
vulvar.Atlanta:American Cancer Society, Jan 2018. 14Gutiérrez LS, et al.Vulvar carcinoma and treatment.Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 2016;42(1).
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TITULO Opções terapêuticas cirúrgicas na neoplasia intraepitelial vulvar avançada.

INTRODUCAO
O tratamento da neoplasia intraepitelial vulvar consiste em extirpar adequadamente o tumor primário e retirar os linfonodos caso acometidos. Para definir o método
adequado é necessário compreender qual o estadiamento da doença e levar em consideração a estética e funcionalidade sexual da vulva.

OBJETIVOS
O presente estudo teve como objetivo analisar as abordagens de tratamentos cirúrgicos para a neoplasia intraepitelial da vulva avançada, buscando entender quais
fatores são determinantes para a escolha e encontrar uma terapia eficiente, bem tolerada e não mutilante.

METODOLOGIA
Revisão sistemática com metanálise a respeito das opções terapêuticas cirúrgicas na neoplasia intraepitelial vulvar, utilizando artigos publicados nos últimos 5 anos
das bases de dados SCIELO e Google Acadêmico.

RESULTADOS

Foram encontrados 644 artigos de acordo com os descritores utilizados,sendo filtrados para 14 de acordo com a data de publicação e relevância. Dos 14 artigos
abordados, 4 são relatos de caso, 2 estudos transversais, 3 estudos observacionais retrospectivos e 3 revisões bibliográficas. Os artigos analisados abordaram a
substituição da vulvectomia radical como insegura, a depender do caso da paciente e da lesão.Além disso, a cirurgia de laser de CO2, o uso tópico de imiquimod e a
terapia fotodinâmica estão longe de ser os métodos ideais devido às características intrínsecas das lesões consideradas.

CONCLUSOES
Denota-se através das análises acima que a escolha da terapia cirúrgica dependerá de diversos fatores, entre eles, a idade da paciente, imunossupressão, o risco de
invasão, a sintomatologia, a localização, extensão e malignidade da lesão. Ademais, apesar dos tratamentos alternativos e não mutilantes estarem sendo utilizados,
ainda não há estudos suficientes quanto a substituição da vulvectomia radical.

REFERENCIAS

1Freitas F, et al.Rotinas em Ginecologia, 6 ed.Cap. 32,pág 446-457.Porto Alegre:Artmed, 2011. 2American Cancer Society.Principais estatísticas para câncer
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Ginecológicos câncer de vulva. Brasil,2020. 7KATZ, A. et al.Oncologia Clínica Terapia Baseada em Evidências-Tumores Sólidos.3ed. São Paulo,2017. 8Tan A, et al.
Diagnosis and management of vulvar cancer:A review.Journal of the American Academy of Dermatology, 2019;81(6):1387–96. 9American Cancer Society. Fatores
de risco do câncer vulvar.Atlanta: American Cancer Society, Jan 2018. 10Oonk MH, et al.Guideline de bolso câncer de vulva. European Society of Gynaecological
Oncology,2017. 11Hullu JA, etl al.Cirurgia e radioterapia no câncer vulvar.Critical Reviews in Oncology/Hematology. Vol. 60, Issue 1,Out 2006. 12Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia Sociedade Brasileira de Cancerologia.Câncer de vulva,Jan 2011. 13American Cancer Society.Tratamento do câncer
vulvar.Atlanta:American Cancer Society, Jan 2018. 14Gutiérrez LS, et al.Vulvar carcinoma and treatment.Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 2016;42(1).
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TITULO ANSIEDADE EM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I EM TEMPOS DE PANDEMIA

INTRODUCAO

Os Transtornos de Ansiedade são caracterizados pela American Psychiatric Association (2014) como um espectro que se definem essencialmente pela presença do
medo como resposta emocional, às perturbações comportamentais advindas de ansiedade excessiva pela antecipação de ameaças futuras. A ansiedade patológica,
é caracterizada como um transtorno que implica em alterações comportamentais, respostas emocionais de medo e ansiedade. No contexto da pandemia por COVID-
19, ocorreram uma série de mudanças como redução das relações sociais, diminuição de renda,Desse modo, os efeitos na saúde mental de crianças e adolescentes
tem ganhado atenção especial, uma vez que, pesquisas na área têm apontado também, que o período de confinamento é agravado como, por exemplo,em condições
de vulnerabilidade social, a violência intrafamiliar

OBJETIVOS
o objetivo deste estudo foi compreender a ansiedade em crianças na pandemia na fase inicial do Ensino Fundamental I (terceira infância), apresentando os aspectos
conceituais da ansiedade e suas implicações para o desenvolvimento holístico da criança.

METODOLOGIA
O método utilizado foi a revisão bibliográfica integrativa, em estudos divulgados nos últimos dois anos, corroborado com fundamentação em autores como Piaget,
Vygotsky e Wallon; e a psicopatologia de ansiedade na infância pelo viés da abordagem sócio-construtivista. No presente estudo, sete artigos foram utilizados para
discutir o impacto social nas crianças na fase da terceira infância, em função do cenário de pandemia por COVID-19

RESULTADOS

Na discussão dos resultados se observou que o isolamento social, tem levantado questões sobre limitações de autonomia, tolerância as frustrações frente as
mudanças, e o manejodas emoções que naturalmente tem impelido dúvida e medo.Nesse cenário, se sobressaíram situações estressoras, como o aumento da
violência doméstica, aumenta do tempo de uso de tela digital, dificuldade financeira para subsistência, redução do lazer, dos atendimentos especializados e do
convívio social. Todos estes, elementos que preconizam a irritabilidade, depressão, agitação, insônia, tristeza, medo, tédio, solidão, agressividade, alteração de
apetite e inclusive a ansiedade.Os transtornos de ansiedade e fatores associados ao contexto pandêmico, com o público infantil, especialmentena terceira infância,
se revelou através nos estudos de forma corroborativa, quando apontadoa vulnerabilidade das crianças/adolescentes, em função da ausência e restrição das
conexões sociais

CONCLUSOES
Em conclusão, o contexto da pandemia por COVID-19, se caracteriza como um cenário novo e de repercussões desconhecidas, contudo, as alterações
comportamentais,manifestações somáticas e os quadros comorbidos de ansiedade revelaram que são reais nos prejuízos a saúde mental das crianças.

REFERENCIAS
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TITULO ANSIEDADE EM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I EM TEMPOS DE PANDEMIA

INTRODUCAO

Os Transtornos de Ansiedade são caracterizados pela American Psychiatric Association (2014) como um espectro que se definem essencialmente pela presença do
medo como resposta emocional, às perturbações comportamentais advindas de ansiedade excessiva pela antecipação de ameaças futuras. A ansiedade patológica,
é caracterizada como um transtorno que implica em alterações comportamentais, respostas emocionais de medo e ansiedade. No contexto da pandemia por COVID-
19, ocorreram uma série de mudanças como redução das relações sociais, diminuição de renda,Desse modo, os efeitos na saúde mental de crianças e adolescentes
tem ganhado atenção especial, uma vez que, pesquisas na área têm apontado também, que o período de confinamento é agravado como, por exemplo,em condições
de vulnerabilidade social, a violência intrafamiliar

OBJETIVOS
o objetivo deste estudo foi compreender a ansiedade em crianças na pandemia na fase inicial do Ensino Fundamental I (terceira infância), apresentando os aspectos
conceituais da ansiedade e suas implicações para o desenvolvimento holístico da criança.

METODOLOGIA
O método utilizado foi a revisão bibliográfica integrativa, em estudos divulgados nos últimos dois anos, corroborado com fundamentação em autores como Piaget,
Vygotsky e Wallon; e a psicopatologia de ansiedade na infância pelo viés da abordagem sócio-construtivista. No presente estudo, sete artigos foram utilizados para
discutir o impacto social nas crianças na fase da terceira infância, em função do cenário de pandemia por COVID-19

RESULTADOS

Na discussão dos resultados se observou que o isolamento social, tem levantado questões sobre limitações de autonomia, tolerância as frustrações frente as
mudanças, e o manejodas emoções que naturalmente tem impelido dúvida e medo.Nesse cenário, se sobressaíram situações estressoras, como o aumento da
violência doméstica, aumenta do tempo de uso de tela digital, dificuldade financeira para subsistência, redução do lazer, dos atendimentos especializados e do
convívio social. Todos estes, elementos que preconizam a irritabilidade, depressão, agitação, insônia, tristeza, medo, tédio, solidão, agressividade, alteração de
apetite e inclusive a ansiedade.Os transtornos de ansiedade e fatores associados ao contexto pandêmico, com o público infantil, especialmentena terceira infância,
se revelou através nos estudos de forma corroborativa, quando apontadoa vulnerabilidade das crianças/adolescentes, em função da ausência e restrição das
conexões sociais

CONCLUSOES
Em conclusão, o contexto da pandemia por COVID-19, se caracteriza como um cenário novo e de repercussões desconhecidas, contudo, as alterações
comportamentais,manifestações somáticas e os quadros comorbidos de ansiedade revelaram que são reais nos prejuízos a saúde mental das crianças.

REFERENCIAS

PAPALIA, D. E; FELDMAN, R. D. Terceira infância. In: Desenvolvimento Humano. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. p. 314-382. ROCHA, M. F. A. et al. O impacto da
pandemia do COVID-19 na saúde infanto-juvenil: um estudo transversal. Brazilian Journal of Health Review. v. 4, n. 1, p.3483-3497, Curitiba, Jan./Fev., 2021.
DOI:10.34119/bjhrv4n1-271. SADOCK, B. J; SADOCK, V. A; RUIZ, P. Transtornos de Ansiedade. In: Compêndio de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria
clínica. 11ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 387-417.
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TITULO Fatores socioeconômicos associados à gestação de alto risco em adolescentes: Revisão de Literatura

INTRODUCAO
A gestação de alto risco é definida como aquela que representa perigo para a mãe e/ou o bebê,em decorrência de complicações na gravidez ou no parto.Essa
condição apresenta grande probabilidade de evolução desfavorável e é associada a diversos fatores externos,principalmente com o baixo nível socioeconômico.

OBJETIVOS
Correlacionar e analisar a importância dos fatores socioeconômicos relacionados à incidência de gestações de alto risco em adolescentes com idade entre 10 e 19
anos.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de caráter descritivo baseada na análise de artigos publicados nos últimos dez anos no PubMed e SciELO,relacionando os descritores:Gestação
de alto risco,Fatores Socioeconômicos,Adolescentes e Desigualdade.

RESULTADOS
Entre todos os artigos analisados,treze abordaram a gestação de alto risco em adolescentes e apresentaram relevancia ao estudo.A defasagem socioeconômica foi
representada como o fator ou um dos fatores de risco mais expressivos para o surgimento de complicações na gravidez. Além disso, meninas com menores
condições socioeconômicas apresentaram cinco vezes mais chances de engravidar.

CONCLUSOES
O risco de mortalidade materna e complicações na gravidez são mais altos para adolescentes com baixo nível socioeconômico, sendo uma das principais causas de
morte desse grupo.A gestação nessa faixa etária geralmente não é planejada e apresenta alto risco para a mulher. Por isso, devem se tornar prioridade na saúde
pública,priorizando a educação sexual e a garantia do desenvolvimento integral dos adolescentes,sem assimetria social.

REFERENCIAS

1.Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.Adolescência e Saúde 4-construindo saberes,unindo forças,consolidando direitos,2018. 2.Saldanha BF.Dificuldades
enfrentadas por gestantes adolescentes em aderir ao pré-natal.Revista Eletrônica Acervo Saúde,2020. 3.Ministério da Saúde. Semana Nacional de Prevenção da
Gravidez na Adolescência. Biblioteca Virtual em Saúde,2020. 4.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.Tabela 2679-Nascidos vivos, por ano de nascimento,
idade da mãe na ocasião do parto, sexo e lugar do registro. 5.Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas.Gestação de alto risco: manual técnico 5ed.Brasília,2012. 6.Carvalho JBL,et al.Condições socioeconômicas da gestação de bebês prematuros.Rev
enferm UFPE,2018. 7.Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Nota técnica indicador de nível socioeconômico das escolas. 8.Chung
HW,et al.Comprehensive understanding of risk and protective factors related to adolescent pregnancy in low- and middle-income countries:A systematic review.
Jornal da Adolescência,2018. 9.Organização Mundial de Saúde.Adolescent pregnancy. 10.Araujo AS,et al.O contexto da gestante na situação de rua e
vulnerabilidade: seu olhar sobre o pré-natal. Rev enferm UFPE online,2017. 11.Wong SPW, et al.Risk factors and birth outcomes associated with teenage pregnancy:a
canadian sample. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology,2019. 12.Amjad S,et al. Social determinants of health and adverse maternal and birth outcomes in
adolescent pregnancies:A systematic review and meta(#38)#8208;analysis.Paediatr Perinat Epidemiol,2018. 13.Kirbas A,et al.Pregnancy in Adolescence:Is it an
obstetrical risk?J Pediatr Adolesc Gynecol,2016.
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TITULO Fatores socioeconômicos associados à gestação de alto risco em adolescentes: Revisão de Literatura

INTRODUCAO
A gestação de alto risco é definida como aquela que representa perigo para a mãe e/ou o bebê,em decorrência de complicações na gravidez ou no parto.Essa
condição apresenta grande probabilidade de evolução desfavorável e é associada a diversos fatores externos,principalmente com o baixo nível socioeconômico.

OBJETIVOS
Correlacionar e analisar a importância dos fatores socioeconômicos relacionados à incidência de gestações de alto risco em adolescentes com idade entre 10 e 19
anos.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de caráter descritivo baseada na análise de artigos publicados nos últimos dez anos no PubMed e SciELO,relacionando os descritores:Gestação
de alto risco,Fatores Socioeconômicos,Adolescentes e Desigualdade.

RESULTADOS
Entre todos os artigos analisados,treze abordaram a gestação de alto risco em adolescentes e apresentaram relevancia ao estudo.A defasagem socioeconômica foi
representada como o fator ou um dos fatores de risco mais expressivos para o surgimento de complicações na gravidez. Além disso, meninas com menores
condições socioeconômicas apresentaram cinco vezes mais chances de engravidar.

CONCLUSOES
O risco de mortalidade materna e complicações na gravidez são mais altos para adolescentes com baixo nível socioeconômico, sendo uma das principais causas de
morte desse grupo.A gestação nessa faixa etária geralmente não é planejada e apresenta alto risco para a mulher. Por isso, devem se tornar prioridade na saúde
pública,priorizando a educação sexual e a garantia do desenvolvimento integral dos adolescentes,sem assimetria social.

REFERENCIAS

1.Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.Adolescência e Saúde 4-construindo saberes,unindo forças,consolidando direitos,2018. 2.Saldanha BF.Dificuldades
enfrentadas por gestantes adolescentes em aderir ao pré-natal.Revista Eletrônica Acervo Saúde,2020. 3.Ministério da Saúde. Semana Nacional de Prevenção da
Gravidez na Adolescência. Biblioteca Virtual em Saúde,2020. 4.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.Tabela 2679-Nascidos vivos, por ano de nascimento,
idade da mãe na ocasião do parto, sexo e lugar do registro. 5.Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas.Gestação de alto risco: manual técnico 5ed.Brasília,2012. 6.Carvalho JBL,et al.Condições socioeconômicas da gestação de bebês prematuros.Rev
enferm UFPE,2018. 7.Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Nota técnica indicador de nível socioeconômico das escolas. 8.Chung
HW,et al.Comprehensive understanding of risk and protective factors related to adolescent pregnancy in low- and middle-income countries:A systematic review.
Jornal da Adolescência,2018. 9.Organização Mundial de Saúde.Adolescent pregnancy. 10.Araujo AS,et al.O contexto da gestante na situação de rua e
vulnerabilidade: seu olhar sobre o pré-natal. Rev enferm UFPE online,2017. 11.Wong SPW, et al.Risk factors and birth outcomes associated with teenage pregnancy:a
canadian sample. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology,2019. 12.Amjad S,et al. Social determinants of health and adverse maternal and birth outcomes in
adolescent pregnancies:A systematic review and meta(#38)#8208;analysis.Paediatr Perinat Epidemiol,2018. 13.Kirbas A,et al.Pregnancy in Adolescence:Is it an
obstetrical risk?J Pediatr Adolesc Gynecol,2016.
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TITULO A Invisibilidade Pública dos Trabalhadores: uma identidade marcada pelo sofrimento

INTRODUCAO

O presente trabalho tem como intuito discutir o fenômeno psicossocial denominado como invisibilidade pública, delimitando sua atuação na esfera dos
trabalhadores menos valorizados. Este, é um fenômeno que atinge a vida de trabalhadores que exercem funções tidas na sociedade como de menor importância,
baixa qualificação, remuneração e status social inferior. Sendo o trabalho um fator de suma importância na vida de todos, e que implica no âmbito social e subjetivo
dos indivíduos, ele pode estar muitas vezes relacionado com um tipo sofrimento que atinge a saúde mental desses trabalhadores. Segundo o pesquisador, Fernando
Braga da Costa, que trabalhou como gari na Cidade Universitária - USP por aproximadamente 8 anos, fazendo parte de um estudo, ele pôde sentir nessa vivência a
sensação de parecer invisível aos olhos dos outros, sentir como o trabalho de certas classes são menosprezados e apagados. Devido a invisibilidade ser um
problema atual e que atinge a vida de muitos grupos, essa pesquisa se justifica através de uma forma de compreensão dos fenômenos constituintes e legitimadores
que causam sofrimento.

OBJETIVOS
Identificar as funções exercidas que invisibilizam as pessoas que exercem trabalhos menos prestigiados e de baixa remuneração, bem como, entender como a
invisibilidade pública se constitui e se perpetua gerando sofrimento nesses indivíduos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura, utilizando-se de diversas publicações acadêmicas sobre o tema da invisibilidade social ou invisibilidade pública e os
trabalhadores que mais experienciam esse fenômeno social. A natureza do presente trabalho é descritiva uma vez os fenômenos estudados são observados e
interpretados. A pesquisa descritiva, tem como propósito descrever as características de uma população, fenômeno ou grupo bem como suas relações com outras
variáveis.

RESULTADOS
Foi possível evidenciar que as profissões exercidas por pessoas pertencentes a grupos excluídos na sociedade são as que compõem as profissões ligadas à
invisibilidade pública, como limpeza, conservação de ambientes e trabalhos físicos pesados ou informais. Esses trabalhos são vistos na sociedade como de pouca
importância ou sujos, subalternos e de baixa aceitação social pois estariam ligados ao servilismo e relegados a uma classe social inferior

CONCLUSOES
Os trabalhadores invisíveis na sociedade fazem parte de um longo processo de desigualdade e processos de exclusão, bem com a manutenção de uma ideologia,
que coloca o trabalhador que ocupa esses cargos como um subalterno alguém sem valor e inferior em uma relação ao outro. Isso acaba alimentando situações de
sofrimento e humilhações que afetam não só o corpo mais a subjetividade desses trabalhadores e sua identidade.

REFERENCIAS

CELEGUIM, C. R. J.; ROESLER, H. M. K. N. A Invisibilidade Social no Âmbito do Trabalho. REVISTA INTERAÇÃO, Ano III, nºI, 2009. Disponivel em: (#60)
https://fbs.fafire.br/adm_upload/imagens/INVISIBILIDADE%20SOCIAL.PDF(#62). Acesso em: 08 mar. 2021. COSTA, F. B. D. Homens Invisíveis: Relatos de uma
Humilhação Socia. 1º. ed. São Paulo: Globo S. A., 2004. OLIVEIRA, N. T. D. Somatização e sofrimento no trabalho. Revista Virtual Textos (#38) Contextos, n. 2, 2003.
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TITULO A FORMAÇÃO DO CARÁCTER DO ADOLESCENTE SOB A PERSPECTIVA DE EDITH STEIN

INTRODUCAO
Considerando que a adolescência é o primeiro momento onde a liberdade para a autodeterminação pode acontecer e, contrapondo a isto, estando sujeita aos
conflitos e vulnerabilidades, o pensamento da filósofa Edith Stein pode contribuir justamente para sua compreensão, pois desvelará uma antropologia integral, ao
agregar os estratos do corpo, alma e espírito e como eles se organizam para uma vida psíquica saudável.

OBJETIVOS
Compreender o processo de formação integral do carácter do adolescente sob a perspectiva da antropologia de Edith Stein, especialmente sua identidade, dinâmica
emocional e valores

METODOLOGIA
Realizar uma revisão bibliográfica integrativa sobre a obra de Edith Stein e a psicologia da adolescência, juntamente com uma análise crítica do filme norteamericano
Blackboard Jungle, de 1955, cujo tema é a educação de jovens estudantes, com recorte temático das cenas em: identidade, emoção e valores.

RESULTADOS

O eu empírico é objeto da psicologia e, portanto, não pode desacompanhar o fluxo de vivencias e, sendo assim, a possibilidade de apreendê-lo é através da abertura
da dimensão do "eu". Edith Stein não está traçando um determinismo psíquico, pois a realidade causal psíquica recebe influencias de diferentes instâncias e
aspectos espirituais (geistige) – por exemplo os valores positivos - tem tanta força ou mais que somente os sensíveis – por exemplo, as emoções - na corrente de
consciência. Não é a presença de um ambiente, de ações e exemplos bons meramente observáveis que vão formar propriamente uma pessoa, mas existe uma
circularidade entre os conceitos razão e afetividade, na medida em que a primeira reconhece ou apropria os valores enquanto a ultima provê o tônus para sua
efetivação no mundo concreto. O que permite se criar uma base para o indivíduo em si não é o fluxo contínuo de suas vivências, mas a reflexão ou um olhar dirigido
para a interioridade.

CONCLUSOES
As vulnerabilidades que comportam a adolescência podem ser melhor entendidas e tratadas se uma forma de educação priorize a estrutura da pessoa humana em
um correto ordenamento das emoções, representações e hierarquia de valores. Isso ocorre quando se recorre à individualidade e à interioridade, e quando se
reconhece pela reflexão das vivências que o ambiente e as determinações externas ou internas podem ceder lugar a liberdade.

REFERENCIAS

PAPALIA, Diane E; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. Trad: Carla Filomena Marques Pinto Vercesi, et al.; 12. Ed. Porto Alegre, AMGH, 2013. SBERGA,
Adair A. A Formação da Pessoa em Edith Stein. 1. Ed. São Paulo, Paulus, 2015. STEIN, Edith. Contribuciones a la fundamentacion filosófica de la psicología y de las
ciencias del espíritu. In: Obras completas II: escritos filosóficos. Org. Julen Urkiza e Francisco Javier Sancho, Trad. Constantino Ruiz Garrido e José Luis Caballero
Bono. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2006
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TITULO A FORMAÇÃO DO CARÁCTER DO ADOLESCENTE SOB A PERSPECTIVA DE EDITH STEIN

INTRODUCAO
Considerando que a adolescência é o primeiro momento onde a liberdade para a autodeterminação pode acontecer e, contrapondo a isto, estando sujeita aos
conflitos e vulnerabilidades, o pensamento da filósofa Edith Stein pode contribuir justamente para sua compreensão, pois desvelará uma antropologia integral, ao
agregar os estratos do corpo, alma e espírito e como eles se organizam para uma vida psíquica saudável.

OBJETIVOS
Compreender o processo de formação integral do carácter do adolescente sob a perspectiva da antropologia de Edith Stein, especialmente sua identidade, dinâmica
emocional e valores

METODOLOGIA
Realizar uma revisão bibliográfica integrativa sobre a obra de Edith Stein e a psicologia da adolescência, juntamente com uma análise crítica do filme norteamericano
Blackboard Jungle, de 1955, cujo tema é a educação de jovens estudantes, com recorte temático das cenas em: identidade, emoção e valores.

RESULTADOS

O eu empírico é objeto da psicologia e, portanto, não pode desacompanhar o fluxo de vivencias e, sendo assim, a possibilidade de apreendê-lo é através da abertura
da dimensão do "eu". Edith Stein não está traçando um determinismo psíquico, pois a realidade causal psíquica recebe influencias de diferentes instâncias e
aspectos espirituais (geistige) – por exemplo os valores positivos - tem tanta força ou mais que somente os sensíveis – por exemplo, as emoções - na corrente de
consciência. Não é a presença de um ambiente, de ações e exemplos bons meramente observáveis que vão formar propriamente uma pessoa, mas existe uma
circularidade entre os conceitos razão e afetividade, na medida em que a primeira reconhece ou apropria os valores enquanto a ultima provê o tônus para sua
efetivação no mundo concreto. O que permite se criar uma base para o indivíduo em si não é o fluxo contínuo de suas vivências, mas a reflexão ou um olhar dirigido
para a interioridade.

CONCLUSOES
As vulnerabilidades que comportam a adolescência podem ser melhor entendidas e tratadas se uma forma de educação priorize a estrutura da pessoa humana em
um correto ordenamento das emoções, representações e hierarquia de valores. Isso ocorre quando se recorre à individualidade e à interioridade, e quando se
reconhece pela reflexão das vivências que o ambiente e as determinações externas ou internas podem ceder lugar a liberdade.

REFERENCIAS

PAPALIA, Diane E; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. Trad: Carla Filomena Marques Pinto Vercesi, et al.; 12. Ed. Porto Alegre, AMGH, 2013. SBERGA,
Adair A. A Formação da Pessoa em Edith Stein. 1. Ed. São Paulo, Paulus, 2015. STEIN, Edith. Contribuciones a la fundamentacion filosófica de la psicología y de las
ciencias del espíritu. In: Obras completas II: escritos filosóficos. Org. Julen Urkiza e Francisco Javier Sancho, Trad. Constantino Ruiz Garrido e José Luis Caballero
Bono. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2006
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TITULO Entre as Políticas de Saúde e a Saúde Política: a redução de danos e seus possíveis impactos na determinação social da saúde

INTRODUCAO
Quando se fala do uso de substâncias psicoativas, é possível falar de uma outra estrutura organizadora da sociedade. O proibicionismo, surge como uma tentativa do
Estado de proibir o uso de substâncias psicoativas tornando-as ilícitas com o pretexto de cuidar da saúde da população. Em contrapartida ao proibicionismo, nasce
a Redução de Danos como possibilidade de cuidado democrático, redutor de malefícios sociais, biológicos e econômicos causados pelo consumo de drogas.

OBJETIVOS
Compreender como a Redução de Danos (RD) pode impactar na determinação social da saúde; identificar como são demonstradas as transformações sociais a
partir de experiências de RD no Brasil; e analisar a produção literária acerca do papel dos psicólogos atuantes em equipamentos públicos de saúde frente as
estratégias de RD.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão integrativa da literatura, através da busca de artigos e documentos datados de 2010 a 2021 nas bases de dados
BVS e SciELO, utilizou-se os descritores combinados: Redução de danos AND determinantes sociais da saúde OR determinação social da saúde AND drogas;
psicologia AND redução de danos; redução de danos AND transformações sociais.

RESULTADOS

A ideologia de Guerra às Drogas, apresentada enquanto saída para se resolver o fenômeno do uso de drogas, produz o aumento da violência e da mortalidade por
homicídio; o aumento da população carcerária; a dificuldade do acesso à serviços de saúde e métodos de cuidados que não são capazes de dar conta das
dimensões subjetivas envolvidas no uso dessas substâncias; a dificuldade de realização de pesquisas com substâncias psicoativas para descobrimento de seus
potenciais clínicos e terapêuticos quando prescritas. Entretanto, de forma antagônica e concomitante a esta política, O discurso da Redução de Danos se mostra
como alternativa de cuidado que possibilita o caminho inverso às práticas higienistas e punitivistas, pois parte de uma compreensão acerca do uso problemático de
substâncias psicoativas como algo que precisa ser olhado juntamente com a garantia dos direitos sociais básicos.

CONCLUSOES

A Redução de Danos é uma abordagem que atua sobre o fenômeno das drogas e visa minimizar os prejuízos biológicos, econômicos e sociais. Ao utilizar o conceito
ampliado de saúde, o qual busca o completo bem-estar do sujeito nas dimensões biopsicossociais, interfere diretamente nas violações dos Direitos Humanos que
pessoas usuárias de drogas suportam, em função de diversas desigualdades sociais. Trazendo à tona a reflexão propõe que o usuário utilize sua autonomia e sua
condição de sujeito de direitos no desenvolvimento de seu cuidado.

REFERENCIAS

ALBUQUERQUE, Guilherme Souza Cavalcanti de; SILVA, Marcelo José de Souza e. Sobre a saúde, os determinantes da saúde e a determinação social da saúde.
Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 103, pp. 953-965 out-dez 2014. PIRES, Ronaldo Rodrigues; XIMENES, Verônica Morais. Sentidos atribuidos por
profissionais de psicologia sobre a Redução de Danos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 2021. RODRIGUES, Rafael Coelho; SILVA, Cristiane Moreira da. Atenção à saúde
no território como prática democrática: ações em cenas de uso de drogas como analisadores da democracia brasileira. Interface -Comunicação, Saúde e Educação,
2021
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3630293 - REBECCA BERNIZ MAURICIO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cinara Brito de Oliveira

TITULO Entre as Políticas de Saúde e a Saúde Política: a redução de danos e seus possíveis impactos na determinação social da saúde

INTRODUCAO
Quando se fala do uso de substâncias psicoativas, é possível falar de uma outra estrutura organizadora da sociedade. O proibicionismo, surge como uma tentativa do
Estado de proibir o uso de substâncias psicoativas tornando-as ilícitas com o pretexto de cuidar da saúde da população. Em contrapartida ao proibicionismo, nasce
a Redução de Danos como possibilidade de cuidado democrático, redutor de malefícios sociais, biológicos e econômicos causados pelo consumo de drogas.

OBJETIVOS
Compreender como a Redução de Danos (RD) pode impactar na determinação social da saúde; identificar como são demonstradas as transformações sociais a
partir de experiências de RD no Brasil; e analisar a produção literária acerca do papel dos psicólogos atuantes em equipamentos públicos de saúde frente as
estratégias de RD.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão integrativa da literatura, através da busca de artigos e documentos datados de 2010 a 2021 nas bases de dados
BVS e SciELO, utilizou-se os descritores combinados: Redução de danos AND determinantes sociais da saúde OR determinação social da saúde AND drogas;
psicologia AND redução de danos; redução de danos AND transformações sociais.

RESULTADOS

A ideologia de Guerra às Drogas, apresentada enquanto saída para se resolver o fenômeno do uso de drogas, produz o aumento da violência e da mortalidade por
homicídio; o aumento da população carcerária; a dificuldade do acesso à serviços de saúde e métodos de cuidados que não são capazes de dar conta das
dimensões subjetivas envolvidas no uso dessas substâncias; a dificuldade de realização de pesquisas com substâncias psicoativas para descobrimento de seus
potenciais clínicos e terapêuticos quando prescritas. Entretanto, de forma antagônica e concomitante a esta política, O discurso da Redução de Danos se mostra
como alternativa de cuidado que possibilita o caminho inverso às práticas higienistas e punitivistas, pois parte de uma compreensão acerca do uso problemático de
substâncias psicoativas como algo que precisa ser olhado juntamente com a garantia dos direitos sociais básicos.

CONCLUSOES

A Redução de Danos é uma abordagem que atua sobre o fenômeno das drogas e visa minimizar os prejuízos biológicos, econômicos e sociais. Ao utilizar o conceito
ampliado de saúde, o qual busca o completo bem-estar do sujeito nas dimensões biopsicossociais, interfere diretamente nas violações dos Direitos Humanos que
pessoas usuárias de drogas suportam, em função de diversas desigualdades sociais. Trazendo à tona a reflexão propõe que o usuário utilize sua autonomia e sua
condição de sujeito de direitos no desenvolvimento de seu cuidado.

REFERENCIAS

ALBUQUERQUE, Guilherme Souza Cavalcanti de; SILVA, Marcelo José de Souza e. Sobre a saúde, os determinantes da saúde e a determinação social da saúde.
Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 103, pp. 953-965 out-dez 2014. PIRES, Ronaldo Rodrigues; XIMENES, Verônica Morais. Sentidos atribuidos por
profissionais de psicologia sobre a Redução de Danos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 2021. RODRIGUES, Rafael Coelho; SILVA, Cristiane Moreira da. Atenção à saúde
no território como prática democrática: ações em cenas de uso de drogas como analisadores da democracia brasileira. Interface -Comunicação, Saúde e Educação,
2021
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1625373 - GABRIELA SANTANA CAMUÇATTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cinara Brito de Oliveira

TITULO O Impacto da Violência Racial na Infância: microtraumas e o processo de ensino e aprendizagem

INTRODUCAO

A infância é um momento rico de vivências que influenciam de diversas formas a construção do desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo. Um ambiente seguro
e acolhedor que ofereça estímulos saudáveis é o cenário ideal para que a criança inicie uma relação de conhecimento consigo e com mundo, com o tempo irá
passar por outras fases do desenvolvimento humano com competências já adquirida anteriormente para vivenciar novos desafios. O ambiente escolar e o núcleo
familiar são referências diretas na formação de conceitos e valores sobre o mundo e tudo que nele há. E entendem-se que o melhor tempo para desconstruir
conceitos ruins é quando o ser humano ainda está sendo moldado. O racismo no Brasil é identificado facilmente quando se realiza uma breve leitura comparativa,
quantitativa e qualitativa, das desigualdades sociais e de suas consequências na vida das populações negra e branca.

OBJETIVOS Discutir a maneira que a violência racial vivenciada por crianças negras influência no processo ensino-aprendizagem no ambiente escolar.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão de literatura integrativa, que é uma ferramenta para a construção de uma análise criteriosa da literatura científica,
contribuindo para ampliar debates sobre métodos e resultados de pesquisa, assim como propiciar reflexões e apontamentos necessários para a realização de
futuras pesquisas.

RESULTADOS

As vulnerabilidades vivenciadas pela população negra são produtos da história criminosa da escravidão. Nos dias de hoje, esta ainda sobrevive pagando uma conta
dos seus ancestrais que não escolheram esse caminho violento que gerou acúmulos de desvantagens. A aprendizagem infantil na fase escolar está atrelada ao
desenvolvimento da criança, aos professores, à própria escola, ao ambiente de aprendizagem informal, condições orgânicas, emocionais e estrutura familiar. A
possibilidade de crianças negras receberem uma educação de fato igualitária, desde os primeiros anos escolares, representa um dever dos profissionais da escola,
pois a crianças dessa faixa etária ainda são desprovidas de autonomia para aceitar ou negar o aprendizado proporcionado pelo professor. O medo exagerado do erro
faz com que os alunos negros fiquem receosos de buscar desenvolver atividades educacionais. A consequência desse medo é a manutenção das dúvidas e as
consequentes dificuldades na aprendizagem.

CONCLUSOES

O racismo estrutural tem um grande impacto no desempenho escolar de crianças negras. Um corpo negro em uma sociedade eurocentrada perde todo privilégio do
encantamento que a infância concebe ao indivíduo. Os primeiros passos inseguros de uma criança negra não é apenas uma nova habilidade motora adquirida, mas
também é simbolização do adentrar em caminhos nos quais se exige precocemente criar mecanismos de sobrevivência, aos microtraumas físicos, psicológicos e
sociais em ambientes violentos e opressores como a instituição escolar.

REFERENCIAS

CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar, racismo, preconceito e discriminação na educação infantil. São Paulo: Contexto, 2010. SILVA, Rita de
Cássia. O preconceito étnico: problemática no cotidiano escolar da educação infantil. 2018. TCC (Pedagogia) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande,
2018. SILVA, Samia Paula dos Santos et al. A Autoestima da Criança Negra e suas Implicações no Processo de Aprendizagem. Realize editora, Campina Grande,
2015.
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3572200 - TOPAZE MICHAELLE APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS OHARA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Toledo Risso

TITULO Privação afetiva na infância e possíveis impactos no desenvolvimento do sujeito: Uma pesquisa exploratória na Abordagem Centrada na Pessoa

INTRODUCAO

A afetividade desempenha um importante papel no desenvolvimento do indivíduo, na forma como se constrói e constitui suas relações. É a afetividade que dará
sentido às experiências dos indivíduos. Na infância, as experiências afetivas são vivenciadas principalmente na relação pais e filhos e é através dessa relação que a
criança começa a se perceber como um ser amável, um ser digno de amor e isso é muito significativo na constituição desse indivíduo. O desenvolvimento do self
pode ser comprometido quando essa relação não tem um vínculo afetivo, interferindo na forma como esse pequeno ser vai se perceber, se sentir, formar seus
valores e comportamentos.

OBJETIVOS
Apresentar a percepção da Abordagem Centrada na Pessoa em relação a privação afetiva na infância, apontando os possíveis impactos no desenvolvimento do
sujeito.

METODOLOGIA
Trata-se de um exploratório de natureza qualitativa a partir de uma revisão bibliográfica com base em cenas do filme ‘Gênio Indomável', considerando o período de
1973-2021, relacionando-o com o conceito da formação do Self na ACP.

RESULTADOS

Os resultados obtidos confirmam que o indivíduo que sofreu privação afetiva na infância tem essas experiências retratadas em sua consciência de forma
significativa, impactando em sua maneira de ver o mundo, se perceber e em suas relações interpessoais. De acordo com Rogers (2003), o sujeito irá reagir à
existência de acordo com sua maneira de percebê-la e esta forma de perceber é influenciada pela maneira que os pais lidaram com ele. A partir disso, foi exposto os
princípios facilitadores utilizados pela ACP, para auxiliar o indivíduo nessa condição, pois para Rogers o self não é algo estático, o que possibilita o desenvolvimento
do indivíduo.

CONCLUSOES
A abordagem centrada na pessoa acredita no potencial do ser humano em superar os seus traumas passados através de uma relação de ajuda que facilitará que
esse desenvolvimento aconteça.

REFERENCIAS
MYERS, D. G. Psicologia. Rio de Janeiro: LTC, v. 9ª ed., 2012. PAPALIA, D. E. FELDMAN, RUTH D. MARTORELL, G. Desenvolvimento Humano. 12. Ed. Porto Alegre:
AMGH, 2013. ROGERS, Carl. R.; KINGET, M. Psicoterapia (#38) Relac(#38)#807;o(#38)#771;es Humanas. 1. ed. Belo Horizonte: Interlivros, 1975.
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3578976 - IARA SOARES DE LUCENA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Toledo Risso

TITULO Privação afetiva na infância e possíveis impactos no desenvolvimento do sujeito: Uma pesquisa exploratória na Abordagem Centrada na Pessoa

INTRODUCAO

A afetividade desempenha um importante papel no desenvolvimento do indivíduo, na forma como se constrói e constitui suas relações. É a afetividade que dará
sentido às experiências dos indivíduos. Na infância, as experiências afetivas são vivenciadas principalmente na relação pais e filhos e é através dessa relação que a
criança começa a se perceber como um ser amável, um ser digno de amor e isso é muito significativo na constituição desse indivíduo. O desenvolvimento do self
pode ser comprometido quando essa relação não tem um vínculo afetivo, interferindo na forma como esse pequeno ser vai se perceber, se sentir, formar seus
valores e comportamentos.

OBJETIVOS
Apresentar a percepção da Abordagem Centrada na Pessoa em relação a privação afetiva na infância, apontando os possíveis impactos no desenvolvimento do
sujeito.

METODOLOGIA
Trata-se de um exploratório de natureza qualitativa a partir de uma revisão bibliográfica com base em cenas do filme ‘Gênio Indomável', considerando o período de
1973-2021, relacionando-o com o conceito da formação do Self na ACP.

RESULTADOS

Os resultados obtidos confirmam que o indivíduo que sofreu privação afetiva na infância tem essas experiências retratadas em sua consciência de forma
significativa, impactando em sua maneira de ver o mundo, se perceber e em suas relações interpessoais. De acordo com Rogers (2003), o sujeito irá reagir à
existência de acordo com sua maneira de percebê-la e esta forma de perceber é influenciada pela maneira que os pais lidaram com ele. A partir disso, foi exposto os
princípios facilitadores utilizados pela ACP, para auxiliar o indivíduo nessa condição, pois para Rogers o self não é algo estático, o que possibilita o desenvolvimento
do indivíduo.

CONCLUSOES
A abordagem centrada na pessoa acredita no potencial do ser humano em superar os seus traumas passados através de uma relação de ajuda que facilitará que
esse desenvolvimento aconteça.

REFERENCIAS
MYERS, D. G. Psicologia. Rio de Janeiro: LTC, v. 9ª ed., 2012. PAPALIA, D. E. FELDMAN, RUTH D. MARTORELL, G. Desenvolvimento Humano. 12. Ed. Porto Alegre:
AMGH, 2013. ROGERS, Carl. R.; KINGET, M. Psicoterapia (#38) Relac(#38)#807;o(#38)#771;es Humanas. 1. ed. Belo Horizonte: Interlivros, 1975.
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3548210 - IRLANE MOURA SILVERIO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Toledo Risso

TITULO Depressão gestacional

INTRODUCAO

A gestac(#38)#807;a(#38)#771;o e(#38)#769; um peri(#38)#769;odo de transic(#38)#807;a(#38)#771;o que faz parte do desenvolvimento humano, sendo uma fase
importante, pois é responsável por um período de mudanças fisiológicas, hormonais e psicológicas que modificam a vida da mulher. A detecção de um quadro de
adoecimento, como por exemplo a depressão, é importante, pois a ausência de cuidado pode aumentar o índice de mortalidade. A depressão se define como um
processo que caracteriza pela lentidão psíquica, humor depressivo e irritável estando relacionado a ansiedade e a angústia, a redução de energia, dificuldade de
concentração e pensamentos negativos, com perda da capacidade de planejar seu futuro.

OBJETIVOS
Identificar os impactos da depressão na gestação, realizando um mapeamento dos casos para que por meio da reflexão se identifique as causas de sofrimento e as
consequências para a gestante e bebê

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual foram utilizados 50 artigos, através de um processo seletivo, considerando os seguintes descritores: Depressão
Gestacional, Causas, Consequências, Qualidade de vida e Tratamento. A pesquisa foi pautada em leitura exploratória e seletiva dos artigos encontrados e
selecionados

RESULTADOS

Os artigos analisados mostram que a depressão pode oferecer riscos sérios para a mãe e o bebê, pois pode levar a mãe a sérios problemas de saúde como
alcoolismo ou tabagismo, o que pode causar problemas importantes para o desenvolvimento do bebê. Entende-se que gestar hoje, é uma preocupação, considerando
as circunstâncias sociais e econômica das famílias , e que ao identificar um ou mais sintomas de depressão deve-se falar com o médico para que possa guiar o
tratamento da depressão com apoio farmacológico e terapias individuais quando necessário. Os artigos analisados mostram que os perfis das mulheres que
apresentam depressão na gestação em sua maioria não planejaram a gravidez, mas passaram a aceitar o fato de estarem grávida.

CONCLUSOES
Pode-se identificar um ou mais sintomas de depressão persistentes, no qual observa-se a necessidade de um tratamento para a depressão, que pode ser
farmacológico, psicoterapias como estratégia para diminuir os sintomas e tratar a doença. Esse apoio a gestante é fundamental para que ela possa se sentir
acolhida e cuidada, podendo se sentir mais disponível para lidar consigo e com a gestação

REFERENCIAS

ALMEIDA, M. S.; NUNES, M. A.; CAMEY, S.; PINHEIRO, A. P.; SCHMIDT, M. I. Transtornos mentais em uma amostra de gestantes da rede de atenção básica de saúde
no Sul do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, p. 385-393, fev. 2012. CANTILINO, A., ZAMBALDI, C. F., SOUGEY, E. B., (#38) RENNO Jr., J.
(2010). Transtornos psiquiátricos no pós-parto. Revista de Psiquiatria Clínica, 37(6),288-294em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0101-
60832010000600006(#38)lng=en(#38)nrm=iso. FALCONE, V. M., MÄDER, C. V. N., NASCIMENTO, C. F. L., SANTOS, J. M. M., (#38) NÓBREGA, F. J. Atuação
multiprofissional e a saúde mental de gestantes. Revista de Saúde Pública, 39(4),612-618. Disponível em https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102005000400015
(2005)
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3563642 - HILDA MARCIA SILVA DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Toledo Risso

TITULO Depressão gestacional

INTRODUCAO

A gestac(#38)#807;a(#38)#771;o e(#38)#769; um peri(#38)#769;odo de transic(#38)#807;a(#38)#771;o que faz parte do desenvolvimento humano, sendo uma fase
importante, pois é responsável por um período de mudanças fisiológicas, hormonais e psicológicas que modificam a vida da mulher. A detecção de um quadro de
adoecimento, como por exemplo a depressão, é importante, pois a ausência de cuidado pode aumentar o índice de mortalidade. A depressão se define como um
processo que caracteriza pela lentidão psíquica, humor depressivo e irritável estando relacionado a ansiedade e a angústia, a redução de energia, dificuldade de
concentração e pensamentos negativos, com perda da capacidade de planejar seu futuro.

OBJETIVOS
Identificar os impactos da depressão na gestação, realizando um mapeamento dos casos para que por meio da reflexão se identifique as causas de sofrimento e as
consequências para a gestante e bebê

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual foram utilizados 50 artigos, através de um processo seletivo, considerando os seguintes descritores: Depressão
Gestacional, Causas, Consequências, Qualidade de vida e Tratamento. A pesquisa foi pautada em leitura exploratória e seletiva dos artigos encontrados e
selecionados

RESULTADOS

Os artigos analisados mostram que a depressão pode oferecer riscos sérios para a mãe e o bebê, pois pode levar a mãe a sérios problemas de saúde como
alcoolismo ou tabagismo, o que pode causar problemas importantes para o desenvolvimento do bebê. Entende-se que gestar hoje, é uma preocupação, considerando
as circunstâncias sociais e econômica das famílias , e que ao identificar um ou mais sintomas de depressão deve-se falar com o médico para que possa guiar o
tratamento da depressão com apoio farmacológico e terapias individuais quando necessário. Os artigos analisados mostram que os perfis das mulheres que
apresentam depressão na gestação em sua maioria não planejaram a gravidez, mas passaram a aceitar o fato de estarem grávida.

CONCLUSOES
Pode-se identificar um ou mais sintomas de depressão persistentes, no qual observa-se a necessidade de um tratamento para a depressão, que pode ser
farmacológico, psicoterapias como estratégia para diminuir os sintomas e tratar a doença. Esse apoio a gestante é fundamental para que ela possa se sentir
acolhida e cuidada, podendo se sentir mais disponível para lidar consigo e com a gestação

REFERENCIAS

ALMEIDA, M. S.; NUNES, M. A.; CAMEY, S.; PINHEIRO, A. P.; SCHMIDT, M. I. Transtornos mentais em uma amostra de gestantes da rede de atenção básica de saúde
no Sul do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, p. 385-393, fev. 2012. CANTILINO, A., ZAMBALDI, C. F., SOUGEY, E. B., (#38) RENNO Jr., J.
(2010). Transtornos psiquiátricos no pós-parto. Revista de Psiquiatria Clínica, 37(6),288-294em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0101-
60832010000600006(#38)lng=en(#38)nrm=iso. FALCONE, V. M., MÄDER, C. V. N., NASCIMENTO, C. F. L., SANTOS, J. M. M., (#38) NÓBREGA, F. J. Atuação
multiprofissional e a saúde mental de gestantes. Revista de Saúde Pública, 39(4),612-618. Disponível em https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102005000400015
(2005)
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3596494 - AMANDA PAIVA OLIVEIRA MARQUES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Toledo Risso

TITULO Depressão gestacional

INTRODUCAO

A gestac(#38)#807;a(#38)#771;o e(#38)#769; um peri(#38)#769;odo de transic(#38)#807;a(#38)#771;o que faz parte do desenvolvimento humano, sendo uma fase
importante, pois é responsável por um período de mudanças fisiológicas, hormonais e psicológicas que modificam a vida da mulher. A detecção de um quadro de
adoecimento, como por exemplo a depressão, é importante, pois a ausência de cuidado pode aumentar o índice de mortalidade. A depressão se define como um
processo que caracteriza pela lentidão psíquica, humor depressivo e irritável estando relacionado a ansiedade e a angústia, a redução de energia, dificuldade de
concentração e pensamentos negativos, com perda da capacidade de planejar seu futuro.

OBJETIVOS
Identificar os impactos da depressão na gestação, realizando um mapeamento dos casos para que por meio da reflexão se identifique as causas de sofrimento e as
consequências para a gestante e bebê

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual foram utilizados 50 artigos, através de um processo seletivo, considerando os seguintes descritores: Depressão
Gestacional, Causas, Consequências, Qualidade de vida e Tratamento. A pesquisa foi pautada em leitura exploratória e seletiva dos artigos encontrados e
selecionados

RESULTADOS

Os artigos analisados mostram que a depressão pode oferecer riscos sérios para a mãe e o bebê, pois pode levar a mãe a sérios problemas de saúde como
alcoolismo ou tabagismo, o que pode causar problemas importantes para o desenvolvimento do bebê. Entende-se que gestar hoje, é uma preocupação, considerando
as circunstâncias sociais e econômica das famílias , e que ao identificar um ou mais sintomas de depressão deve-se falar com o médico para que possa guiar o
tratamento da depressão com apoio farmacológico e terapias individuais quando necessário. Os artigos analisados mostram que os perfis das mulheres que
apresentam depressão na gestação em sua maioria não planejaram a gravidez, mas passaram a aceitar o fato de estarem grávida.

CONCLUSOES
Pode-se identificar um ou mais sintomas de depressão persistentes, no qual observa-se a necessidade de um tratamento para a depressão, que pode ser
farmacológico, psicoterapias como estratégia para diminuir os sintomas e tratar a doença. Esse apoio a gestante é fundamental para que ela possa se sentir
acolhida e cuidada, podendo se sentir mais disponível para lidar consigo e com a gestação

REFERENCIAS

ALMEIDA, M. S.; NUNES, M. A.; CAMEY, S.; PINHEIRO, A. P.; SCHMIDT, M. I. Transtornos mentais em uma amostra de gestantes da rede de atenção básica de saúde
no Sul do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, p. 385-393, fev. 2012. CANTILINO, A., ZAMBALDI, C. F., SOUGEY, E. B., (#38) RENNO Jr., J.
(2010). Transtornos psiquiátricos no pós-parto. Revista de Psiquiatria Clínica, 37(6),288-294em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0101-
60832010000600006(#38)lng=en(#38)nrm=iso. FALCONE, V. M., MÄDER, C. V. N., NASCIMENTO, C. F. L., SANTOS, J. M. M., (#38) NÓBREGA, F. J. Atuação
multiprofissional e a saúde mental de gestantes. Revista de Saúde Pública, 39(4),612-618. Disponível em https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102005000400015
(2005)
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3543099 - ANDRESSA OLIVIERI MORABITO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Toledo Risso

TITULO Ruído nas Comunicações Interpessoais e Suas Consequências

INTRODUCAO

A comunicação é um caminho para que aconteça as relações sociais, familiares e amorosas, ela permite que as pessoas possam entrar em contato com o outro e
partilharem algo, pois a comunicação não é somente palavras, mas também é a transmissão de sentimentos. Quando se transmite uma mensagem/sentimento, pode
acontecer ruídos na comunicação. Algumas vezes o interlocutor da mensagem não consegue expressá-la de forma correta, em outras oportunidades é o receptor
que entende erroneamente, por isso o tema é de suma importância, pois através dele pode-se identificar o que permeia os ruídos nas comunicações interpessoais.

OBJETIVOS Levantar os fatores que provocam os ruídos nas comunicações interpessoais e quais consequências podem emergir de uma boa ou má comunicação.

METODOLOGIA
Esta pesquisa é de caráter exploratório e de natureza qualitativa, que se desenvolveu através da análise qualitativa de 10 cenas do filme Good Will Hunting, traduzido
para o português Gênio Indomável.

RESULTADOS

Através da análise das cenas do filme Gênio Indomável, foi possível perceber que os principais fatores que provocam os ruídos nas comunicações são: o ambiente
conturbado, a cultura sócio histórica, a falta de autoconhecimento, os tipos de linguagens e o estado emocional em que se encontra o indivíduo no momento da
comunicação. O processo terapêutico também se mostra de suma importância para que o indivíduo adquira o autoconhecimento e pratique o processo de
autorregulação para que se mantenha em boas relações durante a vida

CONCLUSOES
Há dificuldade em se manter em congruência nos variados aspectos da vida e principalmente durante a comunicação, pois muitos estímulos confundem o indivíduo
causando ruídos e distorcendo a forma de percepção e a real transmissão da mensagem

REFERENCIAS

ROSENBERG, Marshall B. Comunicação Não-Violenta: Técnicas Para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. 4ª ed. São Paulo: Ágora, 2006. HYCNER,
Richard. De Pessoa a Pessoa: Uma Psicologia Dialógica. Traduzido de: From Person To Person. 3ª ed. São Paulo: Summus Editorial, 1995. ALLI, Loeci Maria Pagano.
Comunicação Contemporânea: Uma Visão da Fenomenologia, Gestalt-terapia e da Hermenêutica. Disponível em:
(#60)https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/2007/1/000389069-Texto%2BCompleto-0.pdf(#62). Acesso em: 29 de agosto de 2021.
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3655695 - SHEILA DOS SANTOS LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Toledo Risso

TITULO Ruído nas Comunicações Interpessoais e Suas Consequências

INTRODUCAO

A comunicação é um caminho para que aconteça as relações sociais, familiares e amorosas, ela permite que as pessoas possam entrar em contato com o outro e
partilharem algo, pois a comunicação não é somente palavras, mas também é a transmissão de sentimentos. Quando se transmite uma mensagem/sentimento, pode
acontecer ruídos na comunicação. Algumas vezes o interlocutor da mensagem não consegue expressá-la de forma correta, em outras oportunidades é o receptor
que entende erroneamente, por isso o tema é de suma importância, pois através dele pode-se identificar o que permeia os ruídos nas comunicações interpessoais.

OBJETIVOS Levantar os fatores que provocam os ruídos nas comunicações interpessoais e quais consequências podem emergir de uma boa ou má comunicação.

METODOLOGIA
Esta pesquisa é de caráter exploratório e de natureza qualitativa, que se desenvolveu através da análise qualitativa de 10 cenas do filme Good Will Hunting, traduzido
para o português Gênio Indomável.

RESULTADOS

Através da análise das cenas do filme Gênio Indomável, foi possível perceber que os principais fatores que provocam os ruídos nas comunicações são: o ambiente
conturbado, a cultura sócio histórica, a falta de autoconhecimento, os tipos de linguagens e o estado emocional em que se encontra o indivíduo no momento da
comunicação. O processo terapêutico também se mostra de suma importância para que o indivíduo adquira o autoconhecimento e pratique o processo de
autorregulação para que se mantenha em boas relações durante a vida

CONCLUSOES
Há dificuldade em se manter em congruência nos variados aspectos da vida e principalmente durante a comunicação, pois muitos estímulos confundem o indivíduo
causando ruídos e distorcendo a forma de percepção e a real transmissão da mensagem

REFERENCIAS

ROSENBERG, Marshall B. Comunicação Não-Violenta: Técnicas Para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. 4ª ed. São Paulo: Ágora, 2006. HYCNER,
Richard. De Pessoa a Pessoa: Uma Psicologia Dialógica. Traduzido de: From Person To Person. 3ª ed. São Paulo: Summus Editorial, 1995. ALLI, Loeci Maria Pagano.
Comunicação Contemporânea: Uma Visão da Fenomenologia, Gestalt-terapia e da Hermenêutica. Disponível em:
(#60)https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/2007/1/000389069-Texto%2BCompleto-0.pdf(#62). Acesso em: 29 de agosto de 2021.
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3630242 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA LEMOS MARIA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cinara Brito de Oliveira

TITULO Violência de Estado e Genocidio da Juventude Negra: uma revisão de literatura

INTRODUCAO

No Brasil, o processo de impedimento da fruição da vida negra ocorre sistematicamente desde a sua fundação, quando milhares de povos foram obrigados a emigrar
do continente africano e trabalhar em regime escravo nas américas sob domínio europeu. Pesquisadores apontam que todos os aparatos do Estado eram utilizados
a fim de manter e proteger esse sistema escravagista, contando também com o apoio da igreja, de acadêmicos e de toda classe branca endinheirada que aqui
viviam. Atualmente os dados mais recentes apontam que um individuo negro possui 2,6 mais chances de ser assassinado em relação a sujeitos não negros, além de
revelar que enquanto as taxas de homicídios de não negros decaíram, os índices contra pretos e pardos subiram em 1,6% (IPEA,2021).

OBJETIVOS
Discutir e compreender as formas pelas quais pesquisas acadêmicas compreendem o fenômeno do genocídio da juventude negra; estimular discussão acerca do
racismo estrutural e estruturante das relações no território nacional e compreender os efeitos dessas violações na construção da subjetividade.

METODOLOGIA
Esta pesquisa trata de uma revisão de literatura dos últimos 5 anos, na área de Psicologia em um dos principais banco de dados existentes, SciElo, que de forma
democrática conta com publicações de todas as áreas do conhecimento. Foram utilizados os seguintes descritores: Genocídio; Juventude; Violência; Negra.

RESULTADOS

A partir da análise dos resultados preliminares é possível constatar que o aparato estatal continua sendo utilizado como ferramenta para matar, prender e aniquilar a
população negra no Brasil. Desse modo é importante reforçar a importância da utilização do termo genocídio para se referir a violência sofrida pelo povo preto e
pardo em território nacional, demonstrando que não se trata de casos isolados mas sim de um mecanismo continuo que visa o apagamento, o controle e o
adoecimento de corpos não brancos, gerando diversas formas de sofrimento psíquico.

CONCLUSOES
O levantamento desta pesquisa deixou evidente que historicamente o Estado atua de forma negligente e violenta para com a juventude negra e pobre em todo país.
Deixando efeitos desastrosos na construção subjetiva desses indivíduos e negando a humanidade desses sujeitos, categorizando de forma estrutural as vidas que
não possuem validade a partir das características correspondentes a raça, classe e gênero.

REFERENCIAS

GOMES, Nilma Lino; LABORNE, Ana Amélia de Paula. PEDAGOGIA DA CRUELDADE: RACISMO E EXTERMÍNIO DA JUVENTUDE NEGRA. Educ. rev., Belo Horizonte , v.
34, e197406, 2018. Disponível em: (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0102-46982018000100657(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62).
Acesso em 11 Mar. 2021. IPEA. 2021. ATLAS DA VIOLENCIA. Instituo de Pesquisa e Economia aplicada. [on line] Disponivel em:
(#60)http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/(#62) Acesso em: 27/09/2021 MOURA, Clóvis. Sociologia do negro brasileiro. 2ªEd. São Paulo: Perspectiva, 2019.
NASCIMENTO, Abdias. O Genocídio do Negro Brasileiro. 3ªEd. São Paulo: Perspectiva, 2016. SINHORETTO, Jacqueline e MORAIS, Danilo de Souza. 2018. “Violência e
racismo: novas faces de uma afinidade reiterada”. Revista de Estudios Sociales 64: 15-26. https://doi.org/10.7440/res64.2018.02
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3753964 - RAQUEL VIANNA DE LIMA PEREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Eliana do Socorro Almeida Yamashiro

TITULO TITULO: O conhecimento da Mulher Sobre Violência Obstétrica no pré-parto, parto e pós parto: Uma Revisão Integrativa.

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A violência obstétrica é considerada uma violência de gênero por ocorrer apenas com mulheres que podem sofrer traumas consequentes de atitudes
desrespeitosas relacionadas aos estereótipos ligados ao feminino, qualquer ato ou omissão realizada por profissionais de saúde de qualquer instituição, violência
física e verbal, humilhação e a negação de formas analgésicas para dor é classificada como Violência Obstétrica. Atualmente, pesquisas ressaltam a falta de
definição do termo violência obstétrica para que a mulher entenda e reconheça quando esta sofrendo com abuso e violência1,2,3.

OBJETIVOS
OBJETIVO: Esclarecer o tema violência obstétrica, identificar e descrever o conhecimento das mulheres diante da violência obstétrica e quais medidas poderiam ser
adotadas para reduzir a taxa de VO em instituições de saúde durante o pré-parto, parto e pós-parto.

METODOLOGIA
MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada as bases de dados BVS, LILACS, BDENF, SciELO, MEDLINE e Google Acadêmico, com 14 artigos científicos,
em português, publicados entre 2016 até 2021, sobre violência obstétrica no pré-parto, parto e pós-parto.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Os resultados do estudo indicam que é necessária uma reflexão sobre o conhecimento das mulheres a cerca da violência obstétrica e
como é indispensável para diminuir as taxas de VO. Um estudo realizado em maternidades públicas aponta que de 56 entrevistadas 43 sofreram violência obstétrica
e identificaram o que era, porem 6 sofreram violência, mas não conseguiram identificar, a ausência de informação e a informação negada ou passada de forma
confusa, são citações realizadas no estudo pelas mulheres que consideraram como uma violência por parte da instituição assim como a falta de qualidade na
assistência e a comunicação entre os profissionais em relação a paciente e os familiares3.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: O estudo permitiu a identificação e descrição sobre o conhecimento da mulher frente á violência Obstétrica assim como a ampliação do debate sobre o
assunto, o conhecimento de mulheres que já tiveram a experiência do parto foi classificado como escasso e isso favorece o aumento das taxas de VO contribuindo
com intervenção desnecessárias e maus-tratos em um momento em que a mulher está em estado vulnerável . Portanto, é necessário ter um melhor preparo dos
profissionais de saúde que precisam de educação permanente para sensibilização sobre a experiência do parto, assim como, o aumento da informação para as
mulheres de todas as classes sociais, com utilização de palestras, grupos de apoio, cartilhas associadas á caderneta de gestante e que as informações tenham uma
maior amplitude para todos.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Marinho, K. Você sabe o que é Violência Obstétrica?. Câm. Mun. de São Paulo; 2020 [acesso em 9 de ago 2021]. Disponível em:
https://www.saopaulo.sp.leg.br/mulheres/voce-sabe-o-que-e-violencia-obstetrica/ 2. Organização Mundial da Saúde - OMS. Prevenção e eliminação de abusos,
desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde Genebra. 2014. [acesso em 9 de ago 2021]. Disponível em
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/3/WHO_RHR_14.23_por.pdf
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3758478 - SABRINA MARQUES DA SILVA REQUE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Eliana do Socorro Almeida Yamashiro

TITULO TITULO: O conhecimento da Mulher Sobre Violência Obstétrica no pré-parto, parto e pós parto: Uma Revisão Integrativa.

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A violência obstétrica é considerada uma violência de gênero por ocorrer apenas com mulheres que podem sofrer traumas consequentes de atitudes
desrespeitosas relacionadas aos estereótipos ligados ao feminino, qualquer ato ou omissão realizada por profissionais de saúde de qualquer instituição, violência
física e verbal, humilhação e a negação de formas analgésicas para dor é classificada como Violência Obstétrica. Atualmente, pesquisas ressaltam a falta de
definição do termo violência obstétrica para que a mulher entenda e reconheça quando esta sofrendo com abuso e violência1,2,3.

OBJETIVOS
OBJETIVO: Esclarecer o tema violência obstétrica, identificar e descrever o conhecimento das mulheres diante da violência obstétrica e quais medidas poderiam ser
adotadas para reduzir a taxa de VO em instituições de saúde durante o pré-parto, parto e pós-parto.

METODOLOGIA
MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada as bases de dados BVS, LILACS, BDENF, SciELO, MEDLINE e Google Acadêmico, com 14 artigos científicos,
em português, publicados entre 2016 até 2021, sobre violência obstétrica no pré-parto, parto e pós-parto.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Os resultados do estudo indicam que é necessária uma reflexão sobre o conhecimento das mulheres a cerca da violência obstétrica e
como é indispensável para diminuir as taxas de VO. Um estudo realizado em maternidades públicas aponta que de 56 entrevistadas 43 sofreram violência obstétrica
e identificaram o que era, porem 6 sofreram violência, mas não conseguiram identificar, a ausência de informação e a informação negada ou passada de forma
confusa, são citações realizadas no estudo pelas mulheres que consideraram como uma violência por parte da instituição assim como a falta de qualidade na
assistência e a comunicação entre os profissionais em relação a paciente e os familiares3.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: O estudo permitiu a identificação e descrição sobre o conhecimento da mulher frente á violência Obstétrica assim como a ampliação do debate sobre o
assunto, o conhecimento de mulheres que já tiveram a experiência do parto foi classificado como escasso e isso favorece o aumento das taxas de VO contribuindo
com intervenção desnecessárias e maus-tratos em um momento em que a mulher está em estado vulnerável . Portanto, é necessário ter um melhor preparo dos
profissionais de saúde que precisam de educação permanente para sensibilização sobre a experiência do parto, assim como, o aumento da informação para as
mulheres de todas as classes sociais, com utilização de palestras, grupos de apoio, cartilhas associadas á caderneta de gestante e que as informações tenham uma
maior amplitude para todos.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Marinho, K. Você sabe o que é Violência Obstétrica?. Câm. Mun. de São Paulo; 2020 [acesso em 9 de ago 2021]. Disponível em:
https://www.saopaulo.sp.leg.br/mulheres/voce-sabe-o-que-e-violencia-obstetrica/ 2. Organização Mundial da Saúde - OMS. Prevenção e eliminação de abusos,
desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde Genebra. 2014. [acesso em 9 de ago 2021]. Disponível em
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/3/WHO_RHR_14.23_por.pdf
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3806961 - ALINE LIMA DE ANDRADE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Eliana do Socorro Almeida Yamashiro

TITULO TITULO: O conhecimento da Mulher Sobre Violência Obstétrica no pré-parto, parto e pós parto: Uma Revisão Integrativa.

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A violência obstétrica é considerada uma violência de gênero por ocorrer apenas com mulheres que podem sofrer traumas consequentes de atitudes
desrespeitosas relacionadas aos estereótipos ligados ao feminino, qualquer ato ou omissão realizada por profissionais de saúde de qualquer instituição, violência
física e verbal, humilhação e a negação de formas analgésicas para dor é classificada como Violência Obstétrica. Atualmente, pesquisas ressaltam a falta de
definição do termo violência obstétrica para que a mulher entenda e reconheça quando esta sofrendo com abuso e violência1,2,3.

OBJETIVOS
OBJETIVO: Esclarecer o tema violência obstétrica, identificar e descrever o conhecimento das mulheres diante da violência obstétrica e quais medidas poderiam ser
adotadas para reduzir a taxa de VO em instituições de saúde durante o pré-parto, parto e pós-parto.

METODOLOGIA
MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada as bases de dados BVS, LILACS, BDENF, SciELO, MEDLINE e Google Acadêmico, com 14 artigos científicos,
em português, publicados entre 2016 até 2021, sobre violência obstétrica no pré-parto, parto e pós-parto.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Os resultados do estudo indicam que é necessária uma reflexão sobre o conhecimento das mulheres a cerca da violência obstétrica e
como é indispensável para diminuir as taxas de VO. Um estudo realizado em maternidades públicas aponta que de 56 entrevistadas 43 sofreram violência obstétrica
e identificaram o que era, porem 6 sofreram violência, mas não conseguiram identificar, a ausência de informação e a informação negada ou passada de forma
confusa, são citações realizadas no estudo pelas mulheres que consideraram como uma violência por parte da instituição assim como a falta de qualidade na
assistência e a comunicação entre os profissionais em relação a paciente e os familiares3.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: O estudo permitiu a identificação e descrição sobre o conhecimento da mulher frente á violência Obstétrica assim como a ampliação do debate sobre o
assunto, o conhecimento de mulheres que já tiveram a experiência do parto foi classificado como escasso e isso favorece o aumento das taxas de VO contribuindo
com intervenção desnecessárias e maus-tratos em um momento em que a mulher está em estado vulnerável . Portanto, é necessário ter um melhor preparo dos
profissionais de saúde que precisam de educação permanente para sensibilização sobre a experiência do parto, assim como, o aumento da informação para as
mulheres de todas as classes sociais, com utilização de palestras, grupos de apoio, cartilhas associadas á caderneta de gestante e que as informações tenham uma
maior amplitude para todos.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Marinho, K. Você sabe o que é Violência Obstétrica?. Câm. Mun. de São Paulo; 2020 [acesso em 9 de ago 2021]. Disponível em:
https://www.saopaulo.sp.leg.br/mulheres/voce-sabe-o-que-e-violencia-obstetrica/ 2. Organização Mundial da Saúde - OMS. Prevenção e eliminação de abusos,
desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde Genebra. 2014. [acesso em 9 de ago 2021]. Disponível em
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/3/WHO_RHR_14.23_por.pdf
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3839613 - JENIFER DE OLIVEIRA MENDES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Eliana do Socorro Almeida Yamashiro

TITULO TITULO: O conhecimento da Mulher Sobre Violência Obstétrica no pré-parto, parto e pós parto: Uma Revisão Integrativa.

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A violência obstétrica é considerada uma violência de gênero por ocorrer apenas com mulheres que podem sofrer traumas consequentes de atitudes
desrespeitosas relacionadas aos estereótipos ligados ao feminino, qualquer ato ou omissão realizada por profissionais de saúde de qualquer instituição, violência
física e verbal, humilhação e a negação de formas analgésicas para dor é classificada como Violência Obstétrica. Atualmente, pesquisas ressaltam a falta de
definição do termo violência obstétrica para que a mulher entenda e reconheça quando esta sofrendo com abuso e violência1,2,3.

OBJETIVOS
OBJETIVO: Esclarecer o tema violência obstétrica, identificar e descrever o conhecimento das mulheres diante da violência obstétrica e quais medidas poderiam ser
adotadas para reduzir a taxa de VO em instituições de saúde durante o pré-parto, parto e pós-parto.

METODOLOGIA
MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada as bases de dados BVS, LILACS, BDENF, SciELO, MEDLINE e Google Acadêmico, com 14 artigos científicos,
em português, publicados entre 2016 até 2021, sobre violência obstétrica no pré-parto, parto e pós-parto.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Os resultados do estudo indicam que é necessária uma reflexão sobre o conhecimento das mulheres a cerca da violência obstétrica e
como é indispensável para diminuir as taxas de VO. Um estudo realizado em maternidades públicas aponta que de 56 entrevistadas 43 sofreram violência obstétrica
e identificaram o que era, porem 6 sofreram violência, mas não conseguiram identificar, a ausência de informação e a informação negada ou passada de forma
confusa, são citações realizadas no estudo pelas mulheres que consideraram como uma violência por parte da instituição assim como a falta de qualidade na
assistência e a comunicação entre os profissionais em relação a paciente e os familiares3.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: O estudo permitiu a identificação e descrição sobre o conhecimento da mulher frente á violência Obstétrica assim como a ampliação do debate sobre o
assunto, o conhecimento de mulheres que já tiveram a experiência do parto foi classificado como escasso e isso favorece o aumento das taxas de VO contribuindo
com intervenção desnecessárias e maus-tratos em um momento em que a mulher está em estado vulnerável . Portanto, é necessário ter um melhor preparo dos
profissionais de saúde que precisam de educação permanente para sensibilização sobre a experiência do parto, assim como, o aumento da informação para as
mulheres de todas as classes sociais, com utilização de palestras, grupos de apoio, cartilhas associadas á caderneta de gestante e que as informações tenham uma
maior amplitude para todos.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Marinho, K. Você sabe o que é Violência Obstétrica?. Câm. Mun. de São Paulo; 2020 [acesso em 9 de ago 2021]. Disponível em:
https://www.saopaulo.sp.leg.br/mulheres/voce-sabe-o-que-e-violencia-obstetrica/ 2. Organização Mundial da Saúde - OMS. Prevenção e eliminação de abusos,
desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde Genebra. 2014. [acesso em 9 de ago 2021]. Disponível em
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/3/WHO_RHR_14.23_por.pdf
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Autor Status Apresentação

3079546 - RODRIGO OLIVEIRA MOURA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Lilian Elizabeth Cassia Leite

TITULO A importância do acolhimento do psicólogo à equipe multirpofissional no ambiente hospitalar

INTRODUCAO

O ambiente institucional hospitalar pode levar a um processo de despersonalização tanto para os pacientes, que deixam de ser vistos como indivíduos únicos(1)
quanto à equipe de saúde, que devido ao trabalho desgastante,carga horária excessiva, precariedade nas condições de trabalho, além do contato permanente com
patologias, sofrimentos físicos e emocionais dos pacientes e familiares, vem acarretando um número excessivo de absenteísmo, licenças médicas por estresse e
síndrome de burnout.(2,3). O psicólogo que também faz parte da equipe, precisa estar atento para ser o ponto de acolhida entre a equipe e seus pacientes,
justamente para que essa realidade institucional não se manifeste de forma muito profunda no atendimento ao paciente e familiares. Cordeiro,J.J. (2020) afirma que
dentro do contexto hospitalar a atuação do psicólogo é justamente de trazer para a equipe de saúde esta articulação entre eles e o paciente e entre os próprios
membros da equipe para que todos possam ter o suporte necessário para desempenharem suas funções a fim de não sofrerem com as afetações que podem sofrer
advindas do ambiente hospitalar e também para uma melhor comunicação entre equipes intra-hospitalares.(3) Rogers(1983),refere que, no diálogo com uma escuta
qualificada, principalmente daquele que sofre, um olhar agradecido daquele que é ouvido e partir disso o outro torna-se mais aberto a um novo processo de
mudança. Afirma que para este processo de escuta seja de fato qualificado a que se obter uma aceitação incondicional do outro, sem julgamentos prévios, apenas
ouvi-lo empaticamente em sua integralidade para que aquele esta falando posa, de fato se expressar livremente sem qualquer tipo de receio seus sentimentos(4)

OBJETIVOS
Compreender a importância e a contribuição do trabalho do psicólogo, no acolhimento humanizado a equipe multiprofissional dentro do contexto hospitalar. através
da psicologia humanista

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que referenciam a importância do trabalho do psicólogo com a equipe de saúde no ambiente profissional, analisado na
perspectiva da psicologia humanista

RESULTADOS
Os artigos e pesquisas coletadas até o momento, apontam que essa abordagem está sendo realizada em diversos âmbitos do ambiente hospitalar, com relatos
satisfatórios de profissionais de várias áreas da saúde

CONCLUSOES
No ambiente hospitalar, embora a tecnologia avançada da medicina, a preocupação focada na doença e seu tratamento, dos pacientes e equipe de saúde, há o
desejo das pessoas serem percebidas na sua totalidade, considerando a sua história de vida, suas emoções, anseios e medos, o psicólogo é o profissional que faz a
compreensão dessa leitura, colaborando com a melhora dos resultados e satisfação de todos os envolvidos apesar das limitações no contexto hospitalar

REFERENCIAS

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (org.) et al. Psicologia da saúde: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Cengage Learning,
2018. LUCRI,JamileJulia;CORDEIRO,SilviaNogueira.O psicólogo na equipe multiprofissional: relato de experiência de uma intervenção em grupo de mulheres na
atenção secundária à saúde. Vínculo, SãoPaulo2020 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S180624902020000200008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso SANTOS,MayaraTeixeiradosAbsenteísmo nos hospitais públicos:principais fatores
relacionadosnabasededadosScielo https://repositorio.uergs.edu.br/xmlui/handle/123456789/1720 ROGERS,Carl.Um jeito de ser. 1º ed. São Paulo: Ed Pedagógica
Universitária.1987
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3245187 - THAYNA ALVES ROCHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO
SENTIMENTOS COMO DOENÇAS: O LUGAR DAS EMOÇÕES NOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS PUBLICADOS NO MANUAL PSIQUIATRIA CLÍNICA E FORENSE (1907-
1941)

INTRODUCAO

A epistemologia histórica aponta que as emoções são individuais e coletivas, isto é, compartilhadas por inúmeros participantes de um mesmo grupo. Vinculados às
especificidades do tempo e espaço, sentimentos, bem como corpos, acabam por serem moldados culturalmente. Assim, a perspectiva apontada possibilita
interpretar sistemas que envolvem o sentir nas comunidades emocionais, pois desvela o que se julga valoroso ou prejudicial para si ou coletivamente, saudável ou
patológico, no caso do presente estudo, como “loucura”.

OBJETIVOS
Identificar emoções e sentimentos que emergem do discurso médico psiquiátrico em São Paulo nas primeiras décadas do século XX como sintomas de “doença
mental”.

METODOLOGIA Pesquisa documental realizada por intermédio do mapeamentodo manual Psiquiatria Clínica e Forense de Antonio Carlos Pacheco e Silva.

RESULTADOS

O estudo permitiu um levantamento sistemático de passagens do compêndio médico que desvelam a patologização das emoções como mecanismos de controle do
sentir, expressos em diagnósticos e descrições diversas no manual como transtornos mentais ou como sintomas, pois para o médico “Conforme a constituição do
indivíduo e suas condições fisiológicas ou mórbidas, as reações emocionais podem deixar de se manifestar, ou se revelarem exageradas” (PACHECO E SILVA, 1951,
p. 79). O estudo revela que a Psiquiatra paulistana no contexto exaltava ordens médicas que definiam determinados sentimentos como racionais, normais e
saudáveis, a exemplo, orgulho, vigor, otimismo e felicidade – não “exagerada” – e outros irracionais, anormais ou patológicos, a saber, tristeza, raiva, medo ou suas
ausências.

CONCLUSOES
Práticas sociais e políticas de controle dos sentimentos evidenciam a preocupação de que manifestações sentimentais pudessem interferir negativamente na
sociedade paulistana, como entraves ao projeto republicano de ordenação do social. Os reflexos das construções discursivas sobre as emoções ditas negativas
impactam na atualidade e evidenciam formas de incompreensão, exclusão e psicofobias.

REFERENCIAS

1. MARTINS, Ana Paula Vosne. A Utopia Amorosa de Jules Michelet. In: 1. BREPOHL, Marion; CAPRARO, André Mendes; GARRAFFONI, Renata Senna (Orgs.).
Sentimentos na História: linguagens, práticas, emoções. Curitiba: Ed. UFPR, 2012. p. 154-181. 2. PACHECO E SILVA, Antonio Carlos. Psiquiatria Clínica e Forense.
São Paulo: Renascença, 1951. 3. ROSENWEIN, Barbara H. História das Emoções: problemas e métodos. São Paulo: Letra e Voz, 2011. 4. SANT’ANNA, Denise
Bernuzzi. Entre o peso do corpo e o pesar da alma: notas para uma história das emoções tristes na época contemporânea. História: Questões (#38) Debate, Curitiba,
n. 59, p. 99-113, jul./dez., 2013.
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3744892 - GABRIEL PEREIRA DURANTE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO Estratégias de marketing em tempos de pandemia

INTRODUCAO

A pandemia decorrente da Covid-19 obrigou as empresas a se adaptarem a um cenário nunca vivenciado. Mudanças abrangem várias áreas, como a adoção de
revisão sistemática de despesas por 98% das organizações (antes 40%) e ações para preservar fluxo de caixa e liquidez por todas (antes 30% a 40%); estratégias
para equilibrar queda de vendas e receitas. O isolamento social refletiu internamente, com adoção ou ampliação de home office, passando de 53% a 96% das
empresas. No ambiente externo, ações para diversificação da produção, de readequação dos preços e de recolocação da marca se intensificaram como resposta à
crise. A adoção dessas medidas sinaliza a proporção da transformação pela qual as organizações vêm passando desde o início da pandemia. (DELOITTE, 2021) Para
uma organização permanecer estável, em um ambiente econômico não favorável, é fundamental um plano de marketing eficaz. Elaborado a partir de dados do
ambiente, deve formar um conjunto de ferramentas eficientes para comunicação e comercialização, proporcionando vantagem competitiva frente a um mercado
desfavorável. Com o declínio da economia, são essenciais que sejam realizadas alterações no relacionamento com o consumidor. (CUPMAN,2009; KOTLER; 2000).

OBJETIVOS Identificar as estratégias mercadológicas adotadas para enfrentar a crise decorrente da pandemia.

METODOLOGIA
Revisão sistemática das pesquisas recentes. Pesquisa Google Acadêmico, palavras “marketing” e “pandemia”. 63 trabalhos encontrados. Critérios de escolha:
artigos publicados entre outubro/2020 e julho/2021, língua portuguesa, abordagem de múltiplas empresas. 11 artigos analisados.

RESULTADOS

Resultados preliminares dos achados de pesquisa: Marketing Social: 64% das estratégias. Ferramentas de mídias sociais (perfil e divulgação de produtos). Redes:
Instagram e Facebook. Redes sociais funcionam como plataforma para realizar o marketing digital, por isso a sua importância. Possibilitam comunicação mais
rápida e direta com o cliente, maior alcance e expansão de público em menos tempo. E-commerce: 18% das estratégias desenvolvidas para divulgação e vendas dos
produtos. Aumento de 56% de vendas em marketplaces. Esse percentual indica ingressantes em vendas digitais, demais artigos abordam empresas que já atuam
com esse formato Marketing de Relacionamento: 9% das ações. Criar relacionamentos e fidelizar clientes. Marketing de Conteúdo: 9%. Ferramenta para conexão
emocional com o cliente, visão de longo prazo, garantia de vendas futuras.

CONCLUSOES
Conclusões iniciais apontam adoção de estratégias para construir e fortalecer relacionamento com o cliente, em um ambiente de isolamento social. Empresas
buscaram ferramentas de marketing, no ambiente digital, para se aproximar do consumidor, estabelecer relacionamentos eficientes e construir vantagem
competitiva. Cenário já previsto por especialistas, acelerado pelos desafios promovidos pela pandemia, causador de insegurança e temor ao consumidor.

REFERENCIAS

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000. CUPMAN J. Marketing: estratégias de sucesso em tempos de
crise econômica. Lisboa: Iscal, 2014. DELOITTE. Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”. Jun./2020. Disponível em: http://images.e-
mail.deloittecomunicacao.com.br/Web/DeloitteToucheTohmatsuAuditoresIndepende/%7B6f3974e3-75c4-4dca-94c1-1bab0757b896%7D_respostas-crise-covid19-
Deloitte.pdf?utm_campaign=ins-052020-pesquisas-covid19-
download(#38)utm_medium=email(#38)utm_source=Eloqua(#38)idcmp=br%3A2em%3A3cc%3A4elqbr%3A5gen%3A6oth. Acesso em: 29 set. 2021
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3751589 - MARIANA DA SILVA CARVALHO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO Estratégias de marketing em tempos de pandemia

INTRODUCAO

A pandemia decorrente da Covid-19 obrigou as empresas a se adaptarem a um cenário nunca vivenciado. Mudanças abrangem várias áreas, como a adoção de
revisão sistemática de despesas por 98% das organizações (antes 40%) e ações para preservar fluxo de caixa e liquidez por todas (antes 30% a 40%); estratégias
para equilibrar queda de vendas e receitas. O isolamento social refletiu internamente, com adoção ou ampliação de home office, passando de 53% a 96% das
empresas. No ambiente externo, ações para diversificação da produção, de readequação dos preços e de recolocação da marca se intensificaram como resposta à
crise. A adoção dessas medidas sinaliza a proporção da transformação pela qual as organizações vêm passando desde o início da pandemia. (DELOITTE, 2021) Para
uma organização permanecer estável, em um ambiente econômico não favorável, é fundamental um plano de marketing eficaz. Elaborado a partir de dados do
ambiente, deve formar um conjunto de ferramentas eficientes para comunicação e comercialização, proporcionando vantagem competitiva frente a um mercado
desfavorável. Com o declínio da economia, são essenciais que sejam realizadas alterações no relacionamento com o consumidor. (CUPMAN,2009; KOTLER; 2000).

OBJETIVOS Identificar as estratégias mercadológicas adotadas para enfrentar a crise decorrente da pandemia.

METODOLOGIA
Revisão sistemática das pesquisas recentes. Pesquisa Google Acadêmico, palavras “marketing” e “pandemia”. 63 trabalhos encontrados. Critérios de escolha:
artigos publicados entre outubro/2020 e julho/2021, língua portuguesa, abordagem de múltiplas empresas. 11 artigos analisados.

RESULTADOS

Resultados preliminares dos achados de pesquisa: Marketing Social: 64% das estratégias. Ferramentas de mídias sociais (perfil e divulgação de produtos). Redes:
Instagram e Facebook. Redes sociais funcionam como plataforma para realizar o marketing digital, por isso a sua importância. Possibilitam comunicação mais
rápida e direta com o cliente, maior alcance e expansão de público em menos tempo. E-commerce: 18% das estratégias desenvolvidas para divulgação e vendas dos
produtos. Aumento de 56% de vendas em marketplaces. Esse percentual indica ingressantes em vendas digitais, demais artigos abordam empresas que já atuam
com esse formato Marketing de Relacionamento: 9% das ações. Criar relacionamentos e fidelizar clientes. Marketing de Conteúdo: 9%. Ferramenta para conexão
emocional com o cliente, visão de longo prazo, garantia de vendas futuras.

CONCLUSOES
Conclusões iniciais apontam adoção de estratégias para construir e fortalecer relacionamento com o cliente, em um ambiente de isolamento social. Empresas
buscaram ferramentas de marketing, no ambiente digital, para se aproximar do consumidor, estabelecer relacionamentos eficientes e construir vantagem
competitiva. Cenário já previsto por especialistas, acelerado pelos desafios promovidos pela pandemia, causador de insegurança e temor ao consumidor.

REFERENCIAS

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000. CUPMAN J. Marketing: estratégias de sucesso em tempos de
crise econômica. Lisboa: Iscal, 2014. DELOITTE. Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”. Jun./2020. Disponível em: http://images.e-
mail.deloittecomunicacao.com.br/Web/DeloitteToucheTohmatsuAuditoresIndepende/%7B6f3974e3-75c4-4dca-94c1-1bab0757b896%7D_respostas-crise-covid19-
Deloitte.pdf?utm_campaign=ins-052020-pesquisas-covid19-
download(#38)utm_medium=email(#38)utm_source=Eloqua(#38)idcmp=br%3A2em%3A3cc%3A4elqbr%3A5gen%3A6oth. Acesso em: 29 set. 2021
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3765512 - IGOR LIMA FRANCA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO Estratégias de marketing em tempos de pandemia

INTRODUCAO

A pandemia decorrente da Covid-19 obrigou as empresas a se adaptarem a um cenário nunca vivenciado. Mudanças abrangem várias áreas, como a adoção de
revisão sistemática de despesas por 98% das organizações (antes 40%) e ações para preservar fluxo de caixa e liquidez por todas (antes 30% a 40%); estratégias
para equilibrar queda de vendas e receitas. O isolamento social refletiu internamente, com adoção ou ampliação de home office, passando de 53% a 96% das
empresas. No ambiente externo, ações para diversificação da produção, de readequação dos preços e de recolocação da marca se intensificaram como resposta à
crise. A adoção dessas medidas sinaliza a proporção da transformação pela qual as organizações vêm passando desde o início da pandemia. (DELOITTE, 2021) Para
uma organização permanecer estável, em um ambiente econômico não favorável, é fundamental um plano de marketing eficaz. Elaborado a partir de dados do
ambiente, deve formar um conjunto de ferramentas eficientes para comunicação e comercialização, proporcionando vantagem competitiva frente a um mercado
desfavorável. Com o declínio da economia, são essenciais que sejam realizadas alterações no relacionamento com o consumidor. (CUPMAN,2009; KOTLER; 2000).

OBJETIVOS Identificar as estratégias mercadológicas adotadas para enfrentar a crise decorrente da pandemia.

METODOLOGIA
Revisão sistemática das pesquisas recentes. Pesquisa Google Acadêmico, palavras “marketing” e “pandemia”. 63 trabalhos encontrados. Critérios de escolha:
artigos publicados entre outubro/2020 e julho/2021, língua portuguesa, abordagem de múltiplas empresas. 11 artigos analisados.

RESULTADOS

Resultados preliminares dos achados de pesquisa: Marketing Social: 64% das estratégias. Ferramentas de mídias sociais (perfil e divulgação de produtos). Redes:
Instagram e Facebook. Redes sociais funcionam como plataforma para realizar o marketing digital, por isso a sua importância. Possibilitam comunicação mais
rápida e direta com o cliente, maior alcance e expansão de público em menos tempo. E-commerce: 18% das estratégias desenvolvidas para divulgação e vendas dos
produtos. Aumento de 56% de vendas em marketplaces. Esse percentual indica ingressantes em vendas digitais, demais artigos abordam empresas que já atuam
com esse formato Marketing de Relacionamento: 9% das ações. Criar relacionamentos e fidelizar clientes. Marketing de Conteúdo: 9%. Ferramenta para conexão
emocional com o cliente, visão de longo prazo, garantia de vendas futuras.

CONCLUSOES
Conclusões iniciais apontam adoção de estratégias para construir e fortalecer relacionamento com o cliente, em um ambiente de isolamento social. Empresas
buscaram ferramentas de marketing, no ambiente digital, para se aproximar do consumidor, estabelecer relacionamentos eficientes e construir vantagem
competitiva. Cenário já previsto por especialistas, acelerado pelos desafios promovidos pela pandemia, causador de insegurança e temor ao consumidor.

REFERENCIAS

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000. CUPMAN J. Marketing: estratégias de sucesso em tempos de
crise econômica. Lisboa: Iscal, 2014. DELOITTE. Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”. Jun./2020. Disponível em: http://images.e-
mail.deloittecomunicacao.com.br/Web/DeloitteToucheTohmatsuAuditoresIndepende/%7B6f3974e3-75c4-4dca-94c1-1bab0757b896%7D_respostas-crise-covid19-
Deloitte.pdf?utm_campaign=ins-052020-pesquisas-covid19-
download(#38)utm_medium=email(#38)utm_source=Eloqua(#38)idcmp=br%3A2em%3A3cc%3A4elqbr%3A5gen%3A6oth. Acesso em: 29 set. 2021
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3793958 - GISELE PEREIRA DE SOUSA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO Estratégias de marketing em tempos de pandemia

INTRODUCAO

A pandemia decorrente da Covid-19 obrigou as empresas a se adaptarem a um cenário nunca vivenciado. Mudanças abrangem várias áreas, como a adoção de
revisão sistemática de despesas por 98% das organizações (antes 40%) e ações para preservar fluxo de caixa e liquidez por todas (antes 30% a 40%); estratégias
para equilibrar queda de vendas e receitas. O isolamento social refletiu internamente, com adoção ou ampliação de home office, passando de 53% a 96% das
empresas. No ambiente externo, ações para diversificação da produção, de readequação dos preços e de recolocação da marca se intensificaram como resposta à
crise. A adoção dessas medidas sinaliza a proporção da transformação pela qual as organizações vêm passando desde o início da pandemia. (DELOITTE, 2021) Para
uma organização permanecer estável, em um ambiente econômico não favorável, é fundamental um plano de marketing eficaz. Elaborado a partir de dados do
ambiente, deve formar um conjunto de ferramentas eficientes para comunicação e comercialização, proporcionando vantagem competitiva frente a um mercado
desfavorável. Com o declínio da economia, são essenciais que sejam realizadas alterações no relacionamento com o consumidor. (CUPMAN,2009; KOTLER; 2000).

OBJETIVOS Identificar as estratégias mercadológicas adotadas para enfrentar a crise decorrente da pandemia.

METODOLOGIA
Revisão sistemática das pesquisas recentes. Pesquisa Google Acadêmico, palavras “marketing” e “pandemia”. 63 trabalhos encontrados. Critérios de escolha:
artigos publicados entre outubro/2020 e julho/2021, língua portuguesa, abordagem de múltiplas empresas. 11 artigos analisados.

RESULTADOS

Resultados preliminares dos achados de pesquisa: Marketing Social: 64% das estratégias. Ferramentas de mídias sociais (perfil e divulgação de produtos). Redes:
Instagram e Facebook. Redes sociais funcionam como plataforma para realizar o marketing digital, por isso a sua importância. Possibilitam comunicação mais
rápida e direta com o cliente, maior alcance e expansão de público em menos tempo. E-commerce: 18% das estratégias desenvolvidas para divulgação e vendas dos
produtos. Aumento de 56% de vendas em marketplaces. Esse percentual indica ingressantes em vendas digitais, demais artigos abordam empresas que já atuam
com esse formato Marketing de Relacionamento: 9% das ações. Criar relacionamentos e fidelizar clientes. Marketing de Conteúdo: 9%. Ferramenta para conexão
emocional com o cliente, visão de longo prazo, garantia de vendas futuras.

CONCLUSOES
Conclusões iniciais apontam adoção de estratégias para construir e fortalecer relacionamento com o cliente, em um ambiente de isolamento social. Empresas
buscaram ferramentas de marketing, no ambiente digital, para se aproximar do consumidor, estabelecer relacionamentos eficientes e construir vantagem
competitiva. Cenário já previsto por especialistas, acelerado pelos desafios promovidos pela pandemia, causador de insegurança e temor ao consumidor.

REFERENCIAS

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000. CUPMAN J. Marketing: estratégias de sucesso em tempos de
crise econômica. Lisboa: Iscal, 2014. DELOITTE. Pesquisa “Respostas à crise da Covid-19”. Jun./2020. Disponível em: http://images.e-
mail.deloittecomunicacao.com.br/Web/DeloitteToucheTohmatsuAuditoresIndepende/%7B6f3974e3-75c4-4dca-94c1-1bab0757b896%7D_respostas-crise-covid19-
Deloitte.pdf?utm_campaign=ins-052020-pesquisas-covid19-
download(#38)utm_medium=email(#38)utm_source=Eloqua(#38)idcmp=br%3A2em%3A3cc%3A4elqbr%3A5gen%3A6oth. Acesso em: 29 set. 2021
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Julia Moura Bernardes

TITULO A PSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM IDOSOS APOSENTADOS

INTRODUCAO

A terceira idade é uma fase marcada por diversas mudanças significativas na vida do idoso. Trata-se de um ciclo no qual tende-se a desenvolver comorbidades e
patologias que podem desencadear prejuízos físicos e psicológicos na saúde dos idosos. A ansiedade e a depressão tornam-se notórias no envelhecimento, muitas
vezes após perdas de entes queridos, limitações físicas e doenças crônicas. Deste modo, faz-se necessário enaltecer o tratamento de tais patologias por meio da
psicoterapia visando a qualidade de vida destes indivíduos.

OBJETIVOS
Refletir sobre a importância da atuação do profissional de psicologia na depressão e ansiedade durante a terceira idade, que muitas vezes se inicia com a
aposentadoria, e de maneira mais específica, a importância da psicoterapia psicanalítica em tal população.

METODOLOGIA
Esta pesquisa tem como base a abordagem qualitativa onde foram selecionados arquivos científicos das plataformas de estudo Scielo e Google Acadêmico e dados
coletados do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5).

RESULTADOS
De acordo com o estudo realizado e experiências relatadas por amigos e familiares, conclui-se que a psicoterapia de orientação psicanalítica auxilia no tratamento
de transtornos mentais, tendo por finalidade compreender os processos psíquicos com aplicação de métodos que ajudam estes indivíduos na conduta e na
construção de hábitos que podem amenizar os impactos causados pela aposentadoria no envelhecimento.

CONCLUSOES
Pode-se firmar que, é de extrema importância para o profissional de psicologia ter a atenção voltada a saúde na terceira idade, uma vez que alguns destes idosos
podem encontrar dificuldades em lidar com situações atípicas levando-os a uma crise de ansiedade e até mesmo a um pensamento suicida.

REFERENCIAS

• SILVA, M; TURRA, V; CHARIGLIONE, I. P. Idosos, Depressão e Aposentadoria: Uma Revisão Sistemática da Literatura. Scielo, Brasília, 2018. Disponível em:
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S2175-50272018000200009(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62) Acesso em: 03 de jun. de 2021. •
COSTA, A. B; SOARES, D. H. P. Orientação psicológica para a aposentadoria. Scielo, Florianópolis, 2009. Disponível em: (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1984-66572009000200009(#62). Acesso em: 04 de jun. de 2021. • RODRIGUES, Milena. A preparação para a aposentadoria: o papel do
psicólogo frente a essa questão. Scielo, São Paulo, 2005. Disponível em: (#60) http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1679-
33902005000100006(#62). Acesso em: 13 de jun. de 2021.
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Roseli Aparecida Monaco

TITULO O PAPEL DO PSICÓLOGO COM CRIANÇAS COM DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM

INTRODUCAO

O cenário da educação especial no Brasil, vem apresentando grandes desafios, segundo dados do censo escolar, INEP/ MEC 2020 apenas 5,8% dos educadores
docentes da educação básica tem formação continuada em educação especial, em contrapartida 94,2% não tem formação especial, porém, o número de matrículas
na educação especial em 2020 chegou a 1,3 milhões um aumento de 34,7% em relação a 2016. Houve um aumento de alunos matriculados no período em que
apresenta um quadro defasado de profissionais qualificados que desenvolvam um trabalho satisfatório com as crianças que apresentam dificuldades de
aprendizagem. Dessa forma, estuda-se o papel do psicólogo escolar no processo de aprendizagem com esse público que apresenta dificuldades de aprendizagem, e
quais suas contribuições frente a esse grande desafio que é de orientar professores, famílias e equipe escolar, auxiliar no entendimento das dificuldades e
potencialidades do aluno, promovendo um trabalho interdisciplinar.

OBJETIVOS
Identificar qual o papel do psicólogo escolar frente as dificuldades de aprendizagem, com a finalidade de tornar conhecida as possíveis intervenções e dinâmicas
adotadas por esse profissional.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão Bibliográfica Integrativa, norteado pela seguinte questão: identificar o papel do psicólogo escolar no processo de aprendizagem, com
crianças que apresentam dificuldades no aprendizado, utilizando artigos científicos, periódicos e obras literárias nas plataformas digitais.

RESULTADOS

Por meio da revisão dos artigos se identificou a importância do papel do psicólogo no âmbito escolar, e os desafios para se consolidar seu trabalho. Para Pereira
(2017) mesmo diante desse desafio, o psicólogo precisa ter uma visão critica, trabalhar para ampliar sua atuação, com fundamentação que considerem os aspectos
históricos e culturais que constituem o ser humano, e desenvolvendo ações e estratégias que facilite e incentive a construção de um ensino diversificado, que
promovam a reflexão e conscientização das funções e papeis de todos os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem,

CONCLUSOES
Conclui-se que o papel do psicólogo no contexto escolar, deve ser regido por ações que tenham como principal objetivo a promoção de desenvolvimento dos alunos
em processo de escolarização,e suas particularidades, atuando de forma abrangente e sistemática, possibilitando que os estudantes obtenham sucesso em suas
atividades de vida, trabalhando de forma integrativa com a família, comunidade e escola.

REFERENCIAS

BOSSA, Nádia A.Dificuldades de aprendizagem: o que são? Como tratá-las? Porto Alegre: ArtMed 2007. PEREIRA, Silva, Nara Liana e Ferreira Condé de Melo
Andrade, Jaqueline e Rezende Crolman, Sarah e Fuentes Mejía, Cristina (2017). O papel do psicólogo escolar: Concepções de professores e gestores. Psicologia
Escolar e Educacional, 21 (3), 407-415. Acessado 20 de Maio de 2021.Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282353802007 VIGOTSKII. Lev
Semenovichi, LURIA, Alexandre Romanovich, LEONTIEV, Alexis N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem, Editora Ícone, 16° edição. Pág 109- 117. 2017.
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Paula Oliveira Silva

TITULO PRINCIPAIS QUEIXAS CONJUGAIS EM TERAPIA COM CASAIS

INTRODUCAO

A união conjugal sempre esteve presente na história, contudo assume contornos e características diferentes de acordo com o contexto "político, social, religioso,
cultural e econômico de cada momento histórico (ZORDAN 2010, p. 27). Nenhum casal inicia uma relação a partir do zero, cada indivíduo tem um sistema de crenças
e de expectativas em relação ao casamento estruturado a partir da experiência da família de origem e de outras experiências matrimoniais e de casal, imerso na
cultura de uma comunidade e sociedade específica. Esses valores permeiam os nossos modos de conceber o casamento e condicionam os nossos modos de ser
marido e mulher (ANDOLFI, 2002). Vale ressaltar que na interação do casal, no entanto, os conflitos são inerentes e existem alguns comportamentos
desencadeantes dos cônjuges. A satisfação e a estabilidade das uniões conjugais não estão associadas diretamente à ausência de conflitos, mas à forma com que
os cônjuges estabelecem estratégias para solucioná-los" (MOSMANN (#38) FALCKE ,2011, p.7).

OBJETIVOS Revisar artigos que avaliem ou identificam queixas relacionadas a conjugalidade.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, os artigos foram selecionados utilizando os seguintes descritores: casamento, problemas conjugais, queixas
conjugais, conjugalidade. A pesquisa dados bibliográficos foi realizada através do tema proposto, similares ou equivalentes com as palavras-chave escolhidas para
mesma em sites acadêmicos como: Google Acadêmico, Sciello, Teses de Mestrado e Doutorado Universidade de São Paulo (USP), Pontifícia Universidade Católica
(PUC), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

RESULTADOS

Uma problemática básica das relações é o fato de um parceiro supervalorizar as ações negativas do outro deixando, então em evidência os modelos negativos de
resolução de conflito da família de origem (GOTTMAN; SILVER, 2000). Anton (2000), identificou as seguintes queixas relacionadas à conjugalidade: comunicação
insuficiente, abuso de álcool e drogas, relacionamento abusivo, o desejo de liberdade, problemas emocionais como a ansiedade e a depressão. O medo da intimidade
implicou em dificuldade das pessoas em expressar seus pensamentos, sentimentos e emoções.

CONCLUSOES
O casamento conflituoso é gerador de insatisfação e pode evoluir para o divórcio afetando todo o sistema familiar, considerando a atual e a de origem. O ajuste
desses conflitos pode ser feito por meio de intervenções em terapia de casais.

REFERENCIAS

ANDOLFI, M. A crise do casal: uma perspectiva sistêmica-relacional / Organizado por Maurizio Aldolfi; trad. Lauro Kahl e Giovanni Menegoz – Porto Alegre: Artmed
Editora, 2002. ANTON, Iara L. Camaratta. A Escolha do cônjuge. Porto Alegre: Artmed, 2000. GOTTMAN, J. M.; SILVER, N. Sete princípios para o casamento dar certo.
(I. M. Souza Ferreira, Trad.). Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2000. MOSMANN, C.; FALCKE, D. Conflitos conjugais: motivos e frequência. Rev. SPAGESP, Ribeirão
Preto, v. 12, n. 2, p. 5-16, dez. 2011. Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
29702011000200002(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 29 mai. 2021. ZORDAN, E. P. (2010). A separação conjugal na contemporaneidade: motivos
circunstâncias e contextos. (Tese de Doutorado. Curso de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
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Paula Oliveira Silva

TITULO O impacto psicológico do isolamento durante a pandemia.

INTRODUCAO

O atual cenário catastrófico, relacionado ao impacto psicológico do isolamento social durante a pandemia, que elevou o estado de contaminação pelo vírus (COVID-
19). Para o manejo dos impactos gerais da COVID-19, foram desenvolvidas estratégias como o isolamento social, que é a medida mais segura para prevenir a
propagação do vírus, e o uso de máscara para as pessoas que tivessem que sair de sua residência, o próprio adoecimento, os temores do contágio associado aos
métodos de prevenção causaram impactos emocionais na população.

OBJETIVOS Identificar quais são os impactos psicológicos decorrentes do contexto pandêmico.

METODOLOGIA
A metodologia escolhida foi à revisão narrativa, realizada a partir de uma busca não sistemática de artigos com os seguintes descritores: pandemia, impactos
emocionais, prática psicológica, transtornos emocionais, em separados e inter-relacionados para que fosse possível atingir os objetivos deste estudo.

RESULTADOS

Com a pandemia a população sofreu impactos em diferentes níveis de intensidade e gravidade, houve sentimentos de solidão e desamparo, por conta da ruptura dos
laços sócio-afetivos, tendo em vista que houve muitas perdas sendo elas: materiais, financeiras, perda de entes queridos, projetos cancelados. (CARVALHO, et al,
2020) Os medos em ser contaminado ou perder familiares, impulsionaram uma nova rotina, com as crianças afastadas das escolas, o trabalho virou Home Office,
tudo parou e o caos se instalou trazendo assim insegurança. (AMARANTE, 2020). Destaca-se que o efeito deste período naqueles em situação de vulnerabilidade
social foi ainda mais deletério, por estarem em risco acentuado de experienciarem as consequências: 1) sociais: perda da fonte de renda e dificuldade de reinserção
profissional, fome, perda de moradia; 2) saúde: ser infectado e não ter acesso ao serviço de saúde, possibilidade de isto ocorrer às pessoas significativas. Tais
aspectos podem impactar diretamente seu emocional e agravar ou gerar demanda em saúde mental. (SANTANA, et al, 2020)

CONCLUSOES
Conclui-se que o período de pandemia teve importantes implicações na saúde mental advindas do contato direito ou da ameaça de infecção. Dessa forma, é
necessária uma atenção especial às demandas psicológicas que surgiram neste período e no pós-pandêmico.

REFERENCIAS

AMARANTE, S. Covid-19: como o isolamento social influência a saúde mental infantil.IFF: 2020. Disponível em: (#60)http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-
noticias/683-isolamento-social(#62) Acesso em: 26 de set. 2021. CARVALHO, L. S.; SILVA, M. V. S.; COSTA, T.S.; OLIVEIRA, T. E. L.; OLIVEIRA, G. A. L. de. O impacto
do isolamento social na vida das pessoas no período da pandemia COVID-19. Health Sciences: v. 9, n. 7. 2020.Disponível em:
(#60)https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5273.(#62)Acesso em: 3 out. 2021. SANTANA, V. V. R. S.; NASCIMENTO, R. Z.; LIMA, A. A.; NUNES, I. C. M.
Alterações psicológicas durante o isolamento social na pandemia de covid-19: revisão integrativa. Revista Família: 2020. Disponível em:
(#60)https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=497965721011(#62) Acesso em: 03 de out. de 2021.
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Paula Oliveira Silva

TITULO O impacto psicológico do isolamento durante a pandemia.

INTRODUCAO

O atual cenário catastrófico, relacionado ao impacto psicológico do isolamento social durante a pandemia, que elevou o estado de contaminação pelo vírus (COVID-
19). Para o manejo dos impactos gerais da COVID-19, foram desenvolvidas estratégias como o isolamento social, que é a medida mais segura para prevenir a
propagação do vírus, e o uso de máscara para as pessoas que tivessem que sair de sua residência, o próprio adoecimento, os temores do contágio associado aos
métodos de prevenção causaram impactos emocionais na população.

OBJETIVOS Identificar quais são os impactos psicológicos decorrentes do contexto pandêmico.

METODOLOGIA
A metodologia escolhida foi à revisão narrativa, realizada a partir de uma busca não sistemática de artigos com os seguintes descritores: pandemia, impactos
emocionais, prática psicológica, transtornos emocionais, em separados e inter-relacionados para que fosse possível atingir os objetivos deste estudo.

RESULTADOS

Com a pandemia a população sofreu impactos em diferentes níveis de intensidade e gravidade, houve sentimentos de solidão e desamparo, por conta da ruptura dos
laços sócio-afetivos, tendo em vista que houve muitas perdas sendo elas: materiais, financeiras, perda de entes queridos, projetos cancelados. (CARVALHO, et al,
2020) Os medos em ser contaminado ou perder familiares, impulsionaram uma nova rotina, com as crianças afastadas das escolas, o trabalho virou Home Office,
tudo parou e o caos se instalou trazendo assim insegurança. (AMARANTE, 2020). Destaca-se que o efeito deste período naqueles em situação de vulnerabilidade
social foi ainda mais deletério, por estarem em risco acentuado de experienciarem as consequências: 1) sociais: perda da fonte de renda e dificuldade de reinserção
profissional, fome, perda de moradia; 2) saúde: ser infectado e não ter acesso ao serviço de saúde, possibilidade de isto ocorrer às pessoas significativas. Tais
aspectos podem impactar diretamente seu emocional e agravar ou gerar demanda em saúde mental. (SANTANA, et al, 2020)

CONCLUSOES
Conclui-se que o período de pandemia teve importantes implicações na saúde mental advindas do contato direito ou da ameaça de infecção. Dessa forma, é
necessária uma atenção especial às demandas psicológicas que surgiram neste período e no pós-pandêmico.

REFERENCIAS

AMARANTE, S. Covid-19: como o isolamento social influência a saúde mental infantil.IFF: 2020. Disponível em: (#60)http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-
noticias/683-isolamento-social(#62) Acesso em: 26 de set. 2021. CARVALHO, L. S.; SILVA, M. V. S.; COSTA, T.S.; OLIVEIRA, T. E. L.; OLIVEIRA, G. A. L. de. O impacto
do isolamento social na vida das pessoas no período da pandemia COVID-19. Health Sciences: v. 9, n. 7. 2020.Disponível em:
(#60)https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5273.(#62)Acesso em: 3 out. 2021. SANTANA, V. V. R. S.; NASCIMENTO, R. Z.; LIMA, A. A.; NUNES, I. C. M.
Alterações psicológicas durante o isolamento social na pandemia de covid-19: revisão integrativa. Revista Família: 2020. Disponível em:
(#60)https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=497965721011(#62) Acesso em: 03 de out. de 2021.
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Paula Oliveira Silva

TITULO Pedofilia: uma revisão narrativa

INTRODUCAO

Pedofilia ainda é um assunto tabu. Segundo Willer, Marciely e Inada (2008), a pedofília é uma doença relacionado com a personalidade, mas pouco reconhecida e
confundida com os abusadores sexuais., também acrescenta que no Brasil, a legislação não reconhece o sujeito pedófilo e quem comete o crime viola a Constituição
Federal. Beltieri (2013) diz que as causas podem ser inúmeras como experiências de negligência e intrafamiliar, fatores genéticos ou comorbidades podendo ser
manejada.

OBJETIVOS Identificar artigos de avaliação e/ou intervenção direcionados a pedofilia.

METODOLOGIA
A revisão da literatura narrativa apresenta uma temática mais aberta; desta forma a busca das fontes de informações se deu pelo uso dos seguintes descritores:
pedofilia, tratamento, psicoterapia, intervenções. Nas seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs, Psicoinfo, entre outros.

RESULTADOS

A pedofília tem sido estudada em todo o mundo, o que revela se tratar de um transtorno de curso crônico, de difícil tratamento e com inúmeros fatores causais.
Devido à alta complexidade, equipes interdisciplinares altamente especializadas no tema devem estar envolvidas no seu manejo terapêutico.O tratamento com o
agressor aplicada a Terapia cognitivo-comportamental envolve a reestruturação das distorções cognitivas associadas ao problema, a redução da excitação sexual por
crianças ou pré-púberes, o aumento das habilidades sociais e empáticas, o desenvolvimento de crenças e comportamentos sexuais mais adaptativos, como também
a elaboração de estratégias para o controle dos impulsos e resolução de problemas diante das situações de estresse e de riscos.

CONCLUSOES
Considerando haver poucos estudos em português que apontem para a avaliação e o tratamento destes casos, fica evidente a necessidade de promover mais
estudos em torno do tratamento das parafilias. Por fim, conclui-se que a pedofília também é tão prejudicial quanto a ansiedade, depressão, borderline, bipolar e
outros transtornos que de alguma forma causam sofrimento e perda de controle nas atividades cognitivas.

REFERENCIAS
BELTIERI, D., Pedofilia como transtorno comportamental psiquiátrico crônico e transtornos comportamentais assemelhados. Artigo especial. São Paulo. jun/2013.
CARMO, P. S. do; A aruação do psicólogo e resiliência em crianças vítimas de violência sexual intrafamiliar. Faculdade de Psicologia de Santana. 2017. INADA J. F.,
PEREIRA J. M. e WILLER R.; A pedofilia a partir do ponto de vista psicológico e jurídico. Artigo especial. São Paulo 2015.
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3571238 - ERIKA CRISTINA ALVAO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paula Oliveira Silva

TITULO Pedofilia: uma revisão narrativa

INTRODUCAO

Pedofilia ainda é um assunto tabu. Segundo Willer, Marciely e Inada (2008), a pedofília é uma doença relacionado com a personalidade, mas pouco reconhecida e
confundida com os abusadores sexuais., também acrescenta que no Brasil, a legislação não reconhece o sujeito pedófilo e quem comete o crime viola a Constituição
Federal. Beltieri (2013) diz que as causas podem ser inúmeras como experiências de negligência e intrafamiliar, fatores genéticos ou comorbidades podendo ser
manejada.

OBJETIVOS Identificar artigos de avaliação e/ou intervenção direcionados a pedofilia.

METODOLOGIA
A revisão da literatura narrativa apresenta uma temática mais aberta; desta forma a busca das fontes de informações se deu pelo uso dos seguintes descritores:
pedofilia, tratamento, psicoterapia, intervenções. Nas seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs, Psicoinfo, entre outros.

RESULTADOS

A pedofília tem sido estudada em todo o mundo, o que revela se tratar de um transtorno de curso crônico, de difícil tratamento e com inúmeros fatores causais.
Devido à alta complexidade, equipes interdisciplinares altamente especializadas no tema devem estar envolvidas no seu manejo terapêutico.O tratamento com o
agressor aplicada a Terapia cognitivo-comportamental envolve a reestruturação das distorções cognitivas associadas ao problema, a redução da excitação sexual por
crianças ou pré-púberes, o aumento das habilidades sociais e empáticas, o desenvolvimento de crenças e comportamentos sexuais mais adaptativos, como também
a elaboração de estratégias para o controle dos impulsos e resolução de problemas diante das situações de estresse e de riscos.

CONCLUSOES
Considerando haver poucos estudos em português que apontem para a avaliação e o tratamento destes casos, fica evidente a necessidade de promover mais
estudos em torno do tratamento das parafilias. Por fim, conclui-se que a pedofília também é tão prejudicial quanto a ansiedade, depressão, borderline, bipolar e
outros transtornos que de alguma forma causam sofrimento e perda de controle nas atividades cognitivas.

REFERENCIAS
BELTIERI, D., Pedofilia como transtorno comportamental psiquiátrico crônico e transtornos comportamentais assemelhados. Artigo especial. São Paulo. jun/2013.
CARMO, P. S. do; A aruação do psicólogo e resiliência em crianças vítimas de violência sexual intrafamiliar. Faculdade de Psicologia de Santana. 2017. INADA J. F.,
PEREIRA J. M. e WILLER R.; A pedofilia a partir do ponto de vista psicológico e jurídico. Artigo especial. São Paulo 2015.
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3567915 - MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paula Oliveira Silva

TITULO MALADAPTIVE DAYDREAMING (MD) OU SÍNDROME DO DEVANEIO EXCESSIVO: UMA REVISAO DA LITERATURA.

INTRODUCAO

Maladaptive Daydreaming ou Devanio Excessivo representa um fenômeno clínico pouco reconhecido, que difere dos devaneios normativos em termos de
quantidade, conteúdo, experiência, controlabilidade, angústia e interferência no funcionamento da vida. É pouco conhecido, até mesmo por profissionais da saude e
por isso requer atençao cientifica e clínica. A Síndrome do Devaneio Excessivo é uma atividade de fantasia extensa que substitui a interação humana e que pode
interferir no funcionamento acadêmico, interpessoal ou vocacional (SOMER, 2002).

OBJETIVOS
Identificar as causas prováveis para o diagnóstico do Devaneio Excessivo. Identificar critérios de avaliação que possam contribuir para esse diagnóstico. Conhecer o
que até o momento está sendo utilizado para amenizar os sintomas de quem sofre com essa condição.

METODOLOGIA
Revisão Narrativa da literatura científica com buscas nas seguintes bases cientificas: Scielo, Science direct, PubMed e Google Acadêmico. Também foram
consultados sites de periódicos científicos, Revistas cientificas eletrônicas (Journal of Contemporary Psychotherapy), bem como sites como o Instituto do Cérebro
de Brasília (ICB), que abordavam sobre assuntos pertinentes ao tema aqui proposto.

RESULTADOS

Verificou-se com esse trabalho que o Devaneio Excessivo é de fato um transtorno ainda pouco conhecido. Que seu diagnóstico pode ser feito através de critérios de
avaliação que o diferenciam de um devaneio normativo, ou de outros transtornos. Além de uma Escala de Avaliação (MDS16) que também pode contribuir para esse
diagnóstico. No entanto sua causa pode estar associada a diversos fatores, sendo um recurso inato que poderia ser utilizado como uma saída para lidar com alguns
eventos (abuso infantil, por exemplo). Constatou-se um aumento significativo de estudos e pesquisas acerca desse tema. Que até o momento não se tem
conhecimento de um tratamento que seja efetivo, mas que se vem utilizando de alguns recursos da TCC que amenizam o sofrimento dos MDs (como vem sendo
conhecido os que sofrem de Maladaptive Daydreaming).

CONCLUSOES
A importância de ampliar os estudos e trazer mais debates sobre esse transtorno auxiliando aqueles que sofrem a encontrar estratégias para melhor conviver com
os sintomas descritos. Conhecer para reconhecer.

REFERENCIAS

Somer E, Lehrfeld J, Bigelsen J, Jopp DS. Desenvolvimento e validação da Escala de Sonho Devaneios Mal adaptivo (MDS). Cogn. Consciente 2016 Jan; 39:77-91.
doi:10.1016/j.concog.2015.12.001. Epub 2015 Dez 17. 26707384. Schimmenti A, Sideli L, La Marca L, Gori A, Terrone G. Confiabilidade, Validade e Estrutura fatorada
da Escala de Sonho de Maladaptive Daydreaming (MDS-16) em uma Amostra Italiana. J Pers Avaliar. 2020 Set-Out;102(5):689-701.
doi:10.1080/00223891.2019.1594240. Epub 2019 Abr 23. 31012744. Somer E, Somer L, Jopp DS. Vidas paralelas: Estudo fenomenológico da experiência vivida de
devaneio Maladaptive. J Dissociação de Trauma. 2016 Out-Dez;17(5):561-576. doi:10.1080/15299732.2016.1160463. Epub 2016 Mar 4. 26943233.
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3617785 - JEANNE BARROS DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paula Oliveira Silva

TITULO MALADAPTIVE DAYDREAMING (MD) OU SÍNDROME DO DEVANEIO EXCESSIVO: UMA REVISAO DA LITERATURA.

INTRODUCAO

Maladaptive Daydreaming ou Devanio Excessivo representa um fenômeno clínico pouco reconhecido, que difere dos devaneios normativos em termos de
quantidade, conteúdo, experiência, controlabilidade, angústia e interferência no funcionamento da vida. É pouco conhecido, até mesmo por profissionais da saude e
por isso requer atençao cientifica e clínica. A Síndrome do Devaneio Excessivo é uma atividade de fantasia extensa que substitui a interação humana e que pode
interferir no funcionamento acadêmico, interpessoal ou vocacional (SOMER, 2002).

OBJETIVOS
Identificar as causas prováveis para o diagnóstico do Devaneio Excessivo. Identificar critérios de avaliação que possam contribuir para esse diagnóstico. Conhecer o
que até o momento está sendo utilizado para amenizar os sintomas de quem sofre com essa condição.

METODOLOGIA
Revisão Narrativa da literatura científica com buscas nas seguintes bases cientificas: Scielo, Science direct, PubMed e Google Acadêmico. Também foram
consultados sites de periódicos científicos, Revistas cientificas eletrônicas (Journal of Contemporary Psychotherapy), bem como sites como o Instituto do Cérebro
de Brasília (ICB), que abordavam sobre assuntos pertinentes ao tema aqui proposto.

RESULTADOS

Verificou-se com esse trabalho que o Devaneio Excessivo é de fato um transtorno ainda pouco conhecido. Que seu diagnóstico pode ser feito através de critérios de
avaliação que o diferenciam de um devaneio normativo, ou de outros transtornos. Além de uma Escala de Avaliação (MDS16) que também pode contribuir para esse
diagnóstico. No entanto sua causa pode estar associada a diversos fatores, sendo um recurso inato que poderia ser utilizado como uma saída para lidar com alguns
eventos (abuso infantil, por exemplo). Constatou-se um aumento significativo de estudos e pesquisas acerca desse tema. Que até o momento não se tem
conhecimento de um tratamento que seja efetivo, mas que se vem utilizando de alguns recursos da TCC que amenizam o sofrimento dos MDs (como vem sendo
conhecido os que sofrem de Maladaptive Daydreaming).

CONCLUSOES
A importância de ampliar os estudos e trazer mais debates sobre esse transtorno auxiliando aqueles que sofrem a encontrar estratégias para melhor conviver com
os sintomas descritos. Conhecer para reconhecer.

REFERENCIAS

Somer E, Lehrfeld J, Bigelsen J, Jopp DS. Desenvolvimento e validação da Escala de Sonho Devaneios Mal adaptivo (MDS). Cogn. Consciente 2016 Jan; 39:77-91.
doi:10.1016/j.concog.2015.12.001. Epub 2015 Dez 17. 26707384. Schimmenti A, Sideli L, La Marca L, Gori A, Terrone G. Confiabilidade, Validade e Estrutura fatorada
da Escala de Sonho de Maladaptive Daydreaming (MDS-16) em uma Amostra Italiana. J Pers Avaliar. 2020 Set-Out;102(5):689-701.
doi:10.1080/00223891.2019.1594240. Epub 2019 Abr 23. 31012744. Somer E, Somer L, Jopp DS. Vidas paralelas: Estudo fenomenológico da experiência vivida de
devaneio Maladaptive. J Dissociação de Trauma. 2016 Out-Dez;17(5):561-576. doi:10.1080/15299732.2016.1160463. Epub 2016 Mar 4. 26943233.
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4374851 - BRUNA PANTAROTTO PEREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alessa Castro Ribeiro

TITULO Uso de surfactante exógeno na síndrome do desconforto respiratório agudo neonatal

INTRODUCAO
O Brasil é o 10º país no ranking mundial de nascimentos prematuros sendo que 80% desses nascimentos ocorreram entre a 32ª e 36ª semana de gestação. A
prematuridade é uma das principais causas da síndrome do desconforto respiratório (SDR) após nascimento. SDR é desencadeada pela deficiência do surfactante e
presença de sinais de desconforto respiratório. O uso do surfactante exógeno na SDR diminuiu e desconforto respiratório e mortalidade.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é caracterizar o perfil de recém-nascidos com diagnóstico de síndrome do desconforto respiratório agudo com necessidade de surfactante
exógeno.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional, descritiva, retrospectiva com delineamento e caráter descritivo. Os critérios de inclusão foram recém-nascidos prematuros
com diagnóstico de síndrome do desconforto respiratório com necessidade de surfactante exógeno que estejam internados na UTIN do HGG no período de janeiro de
2019 a dezembro de 2020. Os critérios de exclusão foram recém-nascidos sem o diagnóstico de síndrome do desconforto respiratório, recém-nascidos com o
diagnóstico de síndrome do desconforto respiratório que não tiveram necessidade de uso de surfactante exógeno, recém-nascidos a termo e pós-termo sem
necessidade de internação em UTIN do HGG. Foram analisadas as variáveis maternas, neonatais, clínicas e familiares. As coletas de dados de prontuários foram
feitas novembro de 2020 a agosto de 2021. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Santo Amaro. Os dados foram analisados
através de análise descritiva.

RESULTADOS

Foram incluídos 63 pacientes no trabalho de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Trinta e seis pacientes (57,14%) do sexo masculino. A média de idade
gestacional foi de 28,48 ± 3,46 semanas e média de peso de nascimento de 1247 ± 487 gramas. A média da idade materna foi de 27,73 ± 6,94 anos. Vinte pacientes
(31,75%) tiveram parada cardiorrespiratória ao nascimento, vinte pacientes (31,75%) utilizaram oxigenoterapia após nascimento sendo (3,17%) com ventilação por
pressão positiva. Quarenta e cinco pacientes (71,43%) necessitaram de suporte ventilatória invasivo e trinta e cinco pacientes (55,56%) de suporte ventilatório não
invasivo. Cinquenta pacientes (79,37%) necessitaram de uma dose de surfactante exógeno. Vinte e nove pacientes (46,03%) necessitaram de uso de drogas
vasoativas.

CONCLUSOES
O perfil dos recém-nascidos que necessitaram de uso de surfactante exógeno são nascidos prematuros extremos, de muito baixo peso, adequados para idade
gestacional, do sexo masculino. Maioria apresentaram intercorrências neonatais após o nascimento, necessidade de internação em UTI Neonatal, uso de suporte
ventilatório invasivo, uma dose de surfactante exógeno e baixa taxa de mortalidade.

REFERENCIAS

Vogel JP, Chawanpaiboon S, Moller AB, Watananirun K, Bonet M, Lumbiganon P. The global epidemiology of preterm birth. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol
[Internet]. 2018;52:3–12. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29779863/ Miyoshi, Milton Harumi; Oliveira, Allan Chiaratti de; Guinsburg R. Dia Mundial
da Prematuridade [Internet]. Escola Paulista de Medicina - UNIFESP. 2020 [cited 2021 Aug 23]. Available from: https://sp.unifesp.br/epm/ultimas-
noticias/prematuridade-novembro-roxo Ferri WAG, Silva AC da, Sacramento EMF, Calixto C, Aragon DC, Caldas JP de S. Retratamento com surfactante em
prematuros de muito baixo peso: preditores de risco e sua influência nos resultados neonatais. Rev Paul Pediatr (Ed Port, Online) [Internet]. 2021;39. Available from:
https://www.scielo.br/j/rpp/a/R9L8NxkRg95BpRY8wdgHvWh/?lang=pt
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3572765 - MARIA ELAYNE DA SILVA CIPRIANO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Claudio Bido

TITULO HADES: A MORTE COMO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO E RENASCIMENTO NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA ANALÍTICA

INTRODUCAO

O presente trabalho buscou compreender como o arquétipo do deus Hades, que na mítica grega representa tanto a experiência da morte quanto o local para onde são
encaminhadas as almas dos mortos pode ser relacionado às experiências contemporâneas de enlutamento. Não é possível elaborar o luto sem visitar as imagens de
morte e do morrer tanto do ponto de vista da sociedade quanto dos indivíduos, e a Psicologia Analítica auxilia tal compreensão ao permitir revisitar a mitologia grega
e utilizá-la como tradutora das emoções ligadas à morte e ao morrer.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo compreender o papel da morte no desenvolvimento da personalidade, a partir da perspectiva da Psicologia Analítica. Procura
também considerar as associações culturais, imagéticas, históricas, sociais e psicológicas da morte, sintetizadas no arquétipo da figura mítica grega do Hades.

METODOLOGIA
A fim de atingir os objetivos supracitados, utilizou-se o método da pesquisa com revisão bibliográfica com os descritores “morte”, “psicologia analítica”, “mitologia
grega” e “Hades”. A pesquisa bibliográfica tem por objetivo utilizar documentos já elaborados, tais como livros, artigos, periódicos, etc, para que se proponha um
melhor conhecimento e aprofundamento do tema selecionado (BARROS, 2009).

RESULTADOS

O mito de “Hades – deus do mundo dos mortos” será utilizado nesse trabalho para refletir e ilustrar como funciona o processo de “morte, renascimento e
transformação”, tanto no contexto físico propriamente dito, quanto simbólico, como meio para conquistar a individuação. Ao consideramos a morte como arquétipo,
compreender-se-á como cada ser humano pode trazer dentro de si uma imagem mental do que é morrer. Essa imagem se manifesta de diferentes formas,
dependendo da sua história de vida, da cultura, etc. Na mitologia grega, há variados exemplos de deuses e heróis que necessitaram enfrentar literalmente a descida
ao submundo (catábase). No processo, após obterem consciência e refletirem sobre a experiência da morte, retornam (anábase) para finalizar seu processo de
individuação. Alvarenga (2010) afirma que a descida ao submundo como experiência de morte, pode significar o confronto com a sombra, pelo qual possui as
polaridades simbólicas que afastam do campo da consciência, dessa forma, impossibilita falsificar a identidade. A transformação que a morte causa é a mais
dolorosa, ao passo que iniciado o retorno do submundo, torna-se necessário organizar seu centro de consciência, e buscar a individualidade através do confronto
com o desconhecido.

CONCLUSOES
O mito de “Hades” é, portanto, um arquétipo intermediador que encoraja e incentiva a todos para o processo de individuação, caminho representado na jornada pela
descida aos ínferos É necessário que se encontre dentro do próprio ser a possibilidade de integração de conteúdos sombrios representados pela morte e pelo
morrer, pois dessa forma atinge-se o equilíbrio e a vivência total da personalidade.

REFERENCIAS
ALVARENGA, M. Z. et. al. Mitologia simbólica: estruturas da psique e regências míticas. 2. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. BARROS, J. A. A revisão
bibliográfica – uma dimensão fundamental para o planejamento da pesquisa. Instrumento: R. Est. Pesq. Educ. Juiz de Fora. v. 11, n. 2, jul-dez, 2009. Disponível em:
file:///C:/Users/mcipriano/Downloads/18708-Texto%20do%20artigo-77906-1-10-20110711.pdf. Acesso em: 12 de abril de 2021.
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3812812 - JACQUELINE NUNES SILVA DE CASTRO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alessa Castro Ribeiro

TITULO Capacidade funcional de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.

INTRODUCAO

Estudos científicos relacionados aos cuidados do paciente intensivo pediátrico evidenciam múltiplas alterações relacionadas ao imobilismo. Estas alterações estão
diretamente relacionadas ao consenso de que estes pacientes estão em estado extremamente grave e que não devem ser manipulados até que sejam considerados
habilitados para manipulação. Para avaliação precoce da funcionalidade é necessário utilizar instrumentos de avaliação validados para a população estudada. A
Functional Status Scale pediátrica (FSS) é um instrumento de avaliação da funcionalidade pediátrica intensivo traduzido e validado para a cultura brasileira.

OBJETIVOS Avaliar capacidade funcional de pacientes internados em Unidade de Terapia Intesiva Pediátrica (UTIP), através do instrumento Functional Status Scale (FSS).

METODOLOGIA

Pesquisa transversal com delineamento e caráter quantitativo. Fizeram parte da amostra, pacientes internados em UTIP de ambos os sexos, com tempo de
internação no setor maior ou igual a 24 horas, idade entre 38 semanas a 18 anos de idade. Esse projeto foi submetido e aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade de Santo Amaro com número de CAAE 33384920.9.0000.0081. Para a análise dos resultados foram aplicados Teste de Mann Whitney e Teste de
Wilcoxon.

RESULTADOS

Foram incluídos no trabalho 46 pacientes, sendo 23 (50%) são do sexo masculino. A média de idade total foi de 31,70 meses, sendo 60,86% internados por doenças
respiratórias. O teste de Mann Whitney foi aplicado com a finalidade de relacionar as diferenças entre ambos os sexos e as variáveis: dias de internação, idade, peso,
FSS admissão, FSS alta, tipo de suporte ventilatório na internação, tipo de suporte ventilatório na alta, realização de fisioterapia durante a internação, número de
atendimentos de fisioterapia durante a internação, atendimentos de fisioterapia respiratória, atendimentos de fisioterapia motora e mobilização precoce. Os gêneros
masculino e feminino não diferem com relação as variáveis analisadas. O teste de WILCOXON foi aplicado nos momentos de admissão e alta da CTIP e os valores
de FSS da população masculina (Z=2,68; p=0,0074) e feminina (Z=1,34; p=0,1790). O teste de WILCOXON foi aplicado nos momentos de admissão e alta da CTIP e
Com relação ao suporte ventilatório utilizado na população masculina (Z= 3,52; p= 0,0004) e feminina (Z= 3,18; p=0,0015). As duas populações apresentaram dados
estatisticamente significantes no momento da alta em comparação com o momento de admissão em CTIP.

CONCLUSOES
A principal causa de internação em UTIP foi por diagnostico respiratório. No momento da admissão na UTIP os pacientes apresentam baixa funcionalidade devido a
gravidade clinica e necessidade de uso de dispositivos invasivos de suporte ventilatório.

REFERENCIAS
Choong K, Foster G, Fraser DD, Hutchison JS, Joffe AR, Jouvet PA, et al. Acute rehabilitation practices in critically ill children: a multicenter study. Pediatric Critical
Care Medicine. 2014;15(6):e270–9. DOI: 10.1097 / PCC.0000000000000160. Joyce CL, Taipe C, Sobin B, Spadaro M, Gutwirth B, Elgin L, et al. Provider beliefs
regarding early mobilization in the pediatric intensive care unit. Journal of pediatric nursing. 2018;38:15–9. DOI: 10.1016 / j. pedn.2017.10.003.
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Roseli Aparecida Monaco

TITULO ANSIEDADE EM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I EM TEMPOS DE PANDEMIA

INTRODUCAO

A ansiedade patológica, é caracterizada como um transtorno que implica em alterações comportamentais, respostas emocionais de medo e ansiedade. No contexto
da pandemia por COVID-19, ocorreram uma série de mudanças como redução das relações sociais, diminuição de renda, desemprego, agravamento das violências
domésticas e restrição ao convívio escolar. Especialmente na terceira infância (dos 6 aos 11 anos), o sujeito está em um processo de transição entre a infância e
adolescência. Os transtornos de ansiedade nessa fase são considerados mais comuns, considerando que nesse estágio o sujeito está mais vulnerável aos eventos
estressores relacionados a conflitos em contexto familiar (divórcio dos pais, exposição a violência) e contexto social que envolve situações como bullying, exigência
no rendimento escolar, preocupação com mudanças corporais e etc.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi compreender a ansiedade em crianças na pandemia na fase inicial do Ensino Fundamental I (terceira infância), apresentando os aspectos
conceituais da ansiedade e suas implicações para o desenvolvimento holístico da criança.

METODOLOGIA
O método utilizado foi a revisão bibliográfica integrativa, em estudos divulgados nos últimos dois anos, corroborado com fundamentação em autores como Piaget,
Vygotsky e Wallon; e a psicopatologia de ansiedade na infância pelo viés da abordagem sócio-construtivista. No presente estudo, sete artigos foram utilizados para
discutir o impacto social nas crianças na fase da terceira infância, em função do cenário de pandemia por COVID-19.

RESULTADOS

Na discussão dos resultados se observou que o isolamento social, tem levantado questões sobre limitações de autonomia, tolerância as frustrações frente as
mudanças, e o manejodas emoções que naturalmente tem impelido dúvida e medo.Nesse cenário, se sobressaíram situações estressoras, como o aumento da
violência doméstica, aumenta do tempo de uso de tela digital, dificuldade financeira para subsistência, redução do lazer, dos atendimentos especializados e do
convívio social. Todos estes, elementos que preconizam a irritabilidade, depressão, agitação, insônia, tristeza, medo, tédio, solidão, agressividade, alteração de
apetite e inclusive a ansiedade.Os transtornos de ansiedade e fatores associados ao contexto pandêmico, com o público infantil, especialmentena terceira infância,
se revelou através nos estudos de forma corroborativa, quando apontadoa vulnerabilidade das crianças/adolescentes, em função da ausência e restrição das
conexões sociais.

CONCLUSOES
Em conclusão, o contexto da pandemia por COVID-19, se caracteriza como um cenário novo e de repercussões desconhecidas, contudo, as alterações
comportamentais,manifestações somáticas e os quadros comorbidos de ansiedade revelaram que são reais nos prejuízos a saúde mental das crianças.

REFERENCIAS

PAPALIA, D. E; FELDMAN, R. D. Terceira infância. In: Desenvolvimento Humano. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. p. 314-382. ROCHA, M. F. A. et al. O impacto da
pandemia do COVID-19 na saúde infanto-juvenil: um estudo transversal. Brazilian Journal of Health Review. v. 4, n. 1, p.3483-3497, Curitiba, Jan./Fev., 2021.
DOI:10.34119/bjhrv4n1-271. SADOCK, B. J; SADOCK, V. A; RUIZ, P. Transtornos de Ansiedade. In: Compêndio de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria
clínica. 11ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 387-417.
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3549399 - MARIANA DE JESUS FARIA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli Aparecida Monaco

TITULO ANSIEDADE EM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I EM TEMPOS DE PANDEMIA

INTRODUCAO

A ansiedade patológica, é caracterizada como um transtorno que implica em alterações comportamentais, respostas emocionais de medo e ansiedade. No contexto
da pandemia por COVID-19, ocorreram uma série de mudanças como redução das relações sociais, diminuição de renda, desemprego, agravamento das violências
domésticas e restrição ao convívio escolar. Especialmente na terceira infância (dos 6 aos 11 anos), o sujeito está em um processo de transição entre a infância e
adolescência. Os transtornos de ansiedade nessa fase são considerados mais comuns, considerando que nesse estágio o sujeito está mais vulnerável aos eventos
estressores relacionados a conflitos em contexto familiar (divórcio dos pais, exposição a violência) e contexto social que envolve situações como bullying, exigência
no rendimento escolar, preocupação com mudanças corporais e etc.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi compreender a ansiedade em crianças na pandemia na fase inicial do Ensino Fundamental I (terceira infância), apresentando os aspectos
conceituais da ansiedade e suas implicações para o desenvolvimento holístico da criança.

METODOLOGIA
O método utilizado foi a revisão bibliográfica integrativa, em estudos divulgados nos últimos dois anos, corroborado com fundamentação em autores como Piaget,
Vygotsky e Wallon; e a psicopatologia de ansiedade na infância pelo viés da abordagem sócio-construtivista. No presente estudo, sete artigos foram utilizados para
discutir o impacto social nas crianças na fase da terceira infância, em função do cenário de pandemia por COVID-19.

RESULTADOS

Na discussão dos resultados se observou que o isolamento social, tem levantado questões sobre limitações de autonomia, tolerância as frustrações frente as
mudanças, e o manejodas emoções que naturalmente tem impelido dúvida e medo.Nesse cenário, se sobressaíram situações estressoras, como o aumento da
violência doméstica, aumenta do tempo de uso de tela digital, dificuldade financeira para subsistência, redução do lazer, dos atendimentos especializados e do
convívio social. Todos estes, elementos que preconizam a irritabilidade, depressão, agitação, insônia, tristeza, medo, tédio, solidão, agressividade, alteração de
apetite e inclusive a ansiedade.Os transtornos de ansiedade e fatores associados ao contexto pandêmico, com o público infantil, especialmentena terceira infância,
se revelou através nos estudos de forma corroborativa, quando apontadoa vulnerabilidade das crianças/adolescentes, em função da ausência e restrição das
conexões sociais.

CONCLUSOES
Em conclusão, o contexto da pandemia por COVID-19, se caracteriza como um cenário novo e de repercussões desconhecidas, contudo, as alterações
comportamentais,manifestações somáticas e os quadros comorbidos de ansiedade revelaram que são reais nos prejuízos a saúde mental das crianças.

REFERENCIAS

PAPALIA, D. E; FELDMAN, R. D. Terceira infância. In: Desenvolvimento Humano. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. p. 314-382. ROCHA, M. F. A. et al. O impacto da
pandemia do COVID-19 na saúde infanto-juvenil: um estudo transversal. Brazilian Journal of Health Review. v. 4, n. 1, p.3483-3497, Curitiba, Jan./Fev., 2021.
DOI:10.34119/bjhrv4n1-271. SADOCK, B. J; SADOCK, V. A; RUIZ, P. Transtornos de Ansiedade. In: Compêndio de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria
clínica. 11ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 387-417.
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3539890 - CAROLINE ALVES DE ALMEIDA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli Aparecida Monaco

TITULO A FORMAÇÃO DO CARÁCTER DO ADOLESCENTE SOB A PERSPECTIVA DE EDITH STEIN

INTRODUCAO
Considerando que a adolescência é o primeiro momento onde a liberdade para a autodeterminação pode acontecer e, contrapondo a isto, estando sujeita aos
conflitos e vulnerabilidades, o pensamento da filósofa Edith Stein pode contribuir justamente para sua compreensão, pois desvelará uma antropologia integral, ao
agregar os estratos do corpo, alma e espírito e como eles se organizam para uma vida psíquica saudável.

OBJETIVOS
Compreender o processo de formação integral do carácter do adolescente sob a perspectiva da antropologia de Edith Stein, especialmente sua identidade, dinâmica
emocional e valores.

METODOLOGIA
Realizar uma revisão bibliográfica integrativa sobre a obra de Edith Stein e a psicologia da adolescência, juntamente com uma análise crítica do filme norte
americano Blackboard Jungle, de 1955, cujo tema é a educação de jovens estudantes, com recorte temático das cenas em: identidade, emoção e valores.

RESULTADOS

O eu empírico é objeto da psicologia e, portanto, não pode desacompanhar o fluxo de vivencias e, sendo assim, a possibilidade de apreendê-lo é através da abertura
da dimensão do "eu". Edith Stein não está traçando um determinismo psíquico, pois a realidade causal psíquica recebe influencias de diferentes instâncias e aspectos
espirituais (geistige) – por exemplo os valores positivos - tem tanta força ou mais que somente os sensíveis – por exemplo, as emoções - na corrente de
consciência. Não é a presença de um ambiente, de ações e exemplos bons meramente observáveis que vão formar propriamente uma pessoa, mas existe uma
circularidade entre os conceitos razão e afetividade, na medida em que a primeira reconhece ou apropria os valores enquanto a ultima provê o tônus para sua
efetivação no mundo concreto. O que permite se criar uma base para o indivíduo em si não é o fluxo contínuo de suas vivências, mas a reflexão ou um olhar dirigido
para a interioridade.

CONCLUSOES
As vulnerabilidades que comportam a adolescência podem ser melhor entendidas e tratadas se uma forma de educação priorize a estrutura da pessoa humana em
um correto ordenamento das emoções, representações e hierarquia de valores. Isso ocorre quando se recorre à individualidade e à interioridade, e quando se
reconhece pela reflexão das vivências que o ambiente e as determinações externas ou internas podem ceder lugar a liberdade.

REFERENCIAS

PAPALIA, Diane E; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. Trad: Carla Filomena Marques Pinto Vercesi, et al.; 12. Ed. Porto Alegre, AMGH, 2013. SBERGA,
Adair A. A Formação da Pessoa em Edith Stein. 1. Ed. São Paulo, Paulus, 2015. STEIN, Edith. Contribuciones a la fundamentacion filosófica de la psicología y de las
ciencias del espíritu. In: Obras completas II: escritos filosóficos. Org. Julen Urkiza e Francisco Javier Sancho, Trad. Constantino Ruiz Garrido e José Luis Caballero
Bono. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2006
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli Aparecida Monaco

TITULO A FORMAÇÃO DO CARÁCTER DO ADOLESCENTE SOB A PERSPECTIVA DE EDITH STEIN

INTRODUCAO
Considerando que a adolescência é o primeiro momento onde a liberdade para a autodeterminação pode acontecer e, contrapondo a isto, estando sujeita aos
conflitos e vulnerabilidades, o pensamento da filósofa Edith Stein pode contribuir justamente para sua compreensão, pois desvelará uma antropologia integral, ao
agregar os estratos do corpo, alma e espírito e como eles se organizam para uma vida psíquica saudável.

OBJETIVOS
Compreender o processo de formação integral do carácter do adolescente sob a perspectiva da antropologia de Edith Stein, especialmente sua identidade, dinâmica
emocional e valores.

METODOLOGIA
Realizar uma revisão bibliográfica integrativa sobre a obra de Edith Stein e a psicologia da adolescência, juntamente com uma análise crítica do filme norte
americano Blackboard Jungle, de 1955, cujo tema é a educação de jovens estudantes, com recorte temático das cenas em: identidade, emoção e valores.

RESULTADOS

O eu empírico é objeto da psicologia e, portanto, não pode desacompanhar o fluxo de vivencias e, sendo assim, a possibilidade de apreendê-lo é através da abertura
da dimensão do "eu". Edith Stein não está traçando um determinismo psíquico, pois a realidade causal psíquica recebe influencias de diferentes instâncias e aspectos
espirituais (geistige) – por exemplo os valores positivos - tem tanta força ou mais que somente os sensíveis – por exemplo, as emoções - na corrente de
consciência. Não é a presença de um ambiente, de ações e exemplos bons meramente observáveis que vão formar propriamente uma pessoa, mas existe uma
circularidade entre os conceitos razão e afetividade, na medida em que a primeira reconhece ou apropria os valores enquanto a ultima provê o tônus para sua
efetivação no mundo concreto. O que permite se criar uma base para o indivíduo em si não é o fluxo contínuo de suas vivências, mas a reflexão ou um olhar dirigido
para a interioridade.

CONCLUSOES
As vulnerabilidades que comportam a adolescência podem ser melhor entendidas e tratadas se uma forma de educação priorize a estrutura da pessoa humana em
um correto ordenamento das emoções, representações e hierarquia de valores. Isso ocorre quando se recorre à individualidade e à interioridade, e quando se
reconhece pela reflexão das vivências que o ambiente e as determinações externas ou internas podem ceder lugar a liberdade.

REFERENCIAS

PAPALIA, Diane E; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. Trad: Carla Filomena Marques Pinto Vercesi, et al.; 12. Ed. Porto Alegre, AMGH, 2013. SBERGA,
Adair A. A Formação da Pessoa em Edith Stein. 1. Ed. São Paulo, Paulus, 2015. STEIN, Edith. Contribuciones a la fundamentacion filosófica de la psicología y de las
ciencias del espíritu. In: Obras completas II: escritos filosóficos. Org. Julen Urkiza e Francisco Javier Sancho, Trad. Constantino Ruiz Garrido e José Luis Caballero
Bono. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 2006
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli Aparecida Monaco

TITULO Contribuições do Lúdico na Educação Infantil

INTRODUCAO

Esse estudo surgiu depois de uma reflexão sobre a crescente demanda de alfabetização em crianças com idade menor de 4 (quatro)anos, onde muitos pais viam
como um benefício a alfabetização precoce, sem saber a verdadeira importância que o lúdico pode oferecer para os seus filhos. O brincar para os pesquisadores
Hansen, Macarini, Martins, Wanderlind e Vieira (2007) revela cada vez mais a sua verdadeira importância para o desenvolvimento, sendo comportamentos
observados tanto em mamíferos quanto em crianças. Mendes, Lima e Araújo (2018) não acham errado ensinar as crianças em idade pré-escolar, desde que não seja
algo de forma forçada e utilize o conhecimento que já foi pré-adquirido.

OBJETIVOS O objetivo é analisar a importância que o lúdico tem na educação infantil sob as perspectivas de Jean Piaget e Lev Vygotsky.

METODOLOGIA

Com base na metodologia de revisão bibliográfica integrativa, serão analisadas as obras de Jean Piaget e Lev Vygotsky, onde ambos ressaltam a importância do
desenvolvimento infantil adequado, mesmo cada um possuindo uma metodologia diferente, onde Piaget divide em quatro categorias, sendo elas a Sensório Motor,
Pré-Operatorio, Operatório Concreto e Operatório Formal. Já Vygotsky divide em duas categorias, denominadas de Nível de Desenvolvimento Real e Zona de
Desenvolvimento Proximal (potencial). Essa análise é feita por meio de artigos acadêmicos e livros, que ressaltam a importância da contação de histórias,
brincadeiras de faz de conta, entre outros métodos que auxiliam na aprendizagem das crianças.

RESULTADOS
A leitura de artigos sobre a experiência de educadores para a introdução do lúdico na educação infantil e a análise a partir das perspectivas teóricas de tanto Piaget
quanto de Vygotsky veem a importância do bom desenvolvimento infantil. Outros autores como Mendes, Lima e Araújo (2018) acreditam que não existem problemas
em continuar desenvolvendo uma criança, desde que dentro das suas limitações, para que não aconteça uma sobrecarga para eles

CONCLUSOES

Com isso pode-se concluir então a importância de oferecer atividades lúdicas como contação de histórias, brincadeiras de faz de conta, brincadeiras tradicionais e
outras para que as crianças possam entender o mundo ao seu redor e consequentemente o letramento. Sendo assim tornar obrigatório que crianças menores de
quatro comecem a aprender algo que não está dentro da sua capacidade traz inumeros malefícios para o seu desenvolvimento, podendo tornar traumático o
processo de alfabetização.

REFERENCIAS

Hansen, Janete; Macarini, Samira M.; Martins, Gabriela D. F.; Wanderlind, Fernanda H.; Vieira, Mauro L. O brincar e suas implicações para o desenvolvimento infantil a
partir da psicologia evolucionista. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano. São Paulo, v.17, n°2, 133-143, 2007
https://www.revistas.usp.br/jhgd/article/view/19840 Lima, Débora G.; Mendes, Rafaela S.; Araújo, Michell P.: Alfabetização na Educação Infantil: O que aprontam as
práticas? Revista Cientifica Intelletto. Venda Nova do Imigrante, v.3, n.1, p.94-102, 2018
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3567915 - MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paula Oliveira Silva

TITULO MALADAPTIVE DAYDREAMING (MD) OU SÍNDROME DO DEVANEIO EXCESSIVO: UMA REVISAO DA LITERATURA.

INTRODUCAO

Maladaptive Daydreaming ou Devaneio Excessivo representa um fenômeno clínico pouco reconhecido, que difere dos devaneios normativos em termos de
quantidade, conteúdo, experiência, controlabilidade, angústia e interferência no funcionamento da vida. É pouco conhecido, até mesmo por profissionais da saúde e
por isso requer atenção cientifica e clínica. A Síndrome do Devaneio Excessivo é uma atividade de fantasia extensa que substitui a interação humana e que pode
interferir no funcionamento acadêmico, interpessoal ou vocacional (SOMER, 2002).

OBJETIVOS
Identificar as causas prováveis para o diagnóstico do Devaneio Excessivo. Identificar critérios de avaliação que possam contribuir para esse diagnóstico. Conhecer o
que até o momento está sendo utilizado para amenizar os sintomas de quem sofre com essa condição.

METODOLOGIA
: Revisão Narrativa da literatura científica com buscas nas seguintes bases cientificas: Scielo, Science direct, PubMed e Google Acadêmico. Também foram
consultados sites de periódicos científicos, Revistas cientificas eletrônicas (Journal of Contemporary Psychotherapy), bem como sites como o Instituto do Cérebro
de Brasília (ICB), que abordavam sobre assuntos pertinentes ao tema aqui proposto.

RESULTADOS

Verificou-se com esse trabalho que o Devaneio Excessivo é de fato um transtorno ainda pouco conhecido. Que seu diagnóstico pode ser feito através de critérios de
avaliação que o diferenciam de um devaneio normativo, ou de outros transtornos. Além de uma Escala de Avaliação (MDS16) que também pode contribuir para esse
diagnóstico. No entanto sua causa pode estar associada a diversos fatores, sendo um recurso inato que poderia ser utilizado como uma saída para lidar com alguns
eventos (abuso infantil, por exemplo). Constatou-se um aumento significativo de estudos e pesquisas acerca desse tema. Que até o momento não se tem
conhecimento de um tratamento que seja efetivo, mas que se vem utilizando de alguns recursos da TCC que amenizam o sofrimento dos MDs (como vem sendo
conhecido os que sofrem de Maladaptive Daydreaming).

CONCLUSOES
A importância de ampliar os estudos e trazer mais debates sobre esse transtorno auxiliando aqueles que sofrem a encontrar estratégias para melhor conviver com
os sintomas descritos. Conhecer para reconhecer.

REFERENCIAS

1. Somer E, Lehrfeld J, Bigelsen J, Jopp DS. Desenvolvimento e validação da Escala de Sonho Devaneios Mal adaptivo (MDS). Cogn. Consciente 2016 Jan; 39:77-91.
doi:10.1016/j.concog.2015.12.001. Epub 2015 Dez 17. 26707384. 2. Schimmenti A, Sideli L, La Marca L, Gori A, Terrone G. Confiabilidade, Validade e Estrutura
fatorada da Escala de Sonho de Maladaptive Daydreaming (MDS-16) em uma Amostra Italiana. J Pers Avaliar. 2020 Set-Out;102(5):689-701.
doi:10.1080/00223891.2019.1594240. Epub 2019 Abr 23. 31012744. 3. Somer E, Somer L, Jopp DS. Vidas paralelas: Estudo fenomenológico da experiência vivida de
devaneio Maladaptive. J Dissociação de Trauma. 2016 Out-Dez;17(5):561-576. doi:10.1080/15299732.2016.1160463. Epub 2016 Mar 4. 26943233.
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3617785 - JEANNE BARROS DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paula Oliveira Silva

TITULO MALADAPTIVE DAYDREAMING (MD) OU SÍNDROME DO DEVANEIO EXCESSIVO: UMA REVISAO DA LITERATURA.

INTRODUCAO

Maladaptive Daydreaming ou Devaneio Excessivo representa um fenômeno clínico pouco reconhecido, que difere dos devaneios normativos em termos de
quantidade, conteúdo, experiência, controlabilidade, angústia e interferência no funcionamento da vida. É pouco conhecido, até mesmo por profissionais da saúde e
por isso requer atenção cientifica e clínica. A Síndrome do Devaneio Excessivo é uma atividade de fantasia extensa que substitui a interação humana e que pode
interferir no funcionamento acadêmico, interpessoal ou vocacional (SOMER, 2002).

OBJETIVOS
Identificar as causas prováveis para o diagnóstico do Devaneio Excessivo. Identificar critérios de avaliação que possam contribuir para esse diagnóstico. Conhecer o
que até o momento está sendo utilizado para amenizar os sintomas de quem sofre com essa condição.

METODOLOGIA
: Revisão Narrativa da literatura científica com buscas nas seguintes bases cientificas: Scielo, Science direct, PubMed e Google Acadêmico. Também foram
consultados sites de periódicos científicos, Revistas cientificas eletrônicas (Journal of Contemporary Psychotherapy), bem como sites como o Instituto do Cérebro
de Brasília (ICB), que abordavam sobre assuntos pertinentes ao tema aqui proposto.

RESULTADOS

Verificou-se com esse trabalho que o Devaneio Excessivo é de fato um transtorno ainda pouco conhecido. Que seu diagnóstico pode ser feito através de critérios de
avaliação que o diferenciam de um devaneio normativo, ou de outros transtornos. Além de uma Escala de Avaliação (MDS16) que também pode contribuir para esse
diagnóstico. No entanto sua causa pode estar associada a diversos fatores, sendo um recurso inato que poderia ser utilizado como uma saída para lidar com alguns
eventos (abuso infantil, por exemplo). Constatou-se um aumento significativo de estudos e pesquisas acerca desse tema. Que até o momento não se tem
conhecimento de um tratamento que seja efetivo, mas que se vem utilizando de alguns recursos da TCC que amenizam o sofrimento dos MDs (como vem sendo
conhecido os que sofrem de Maladaptive Daydreaming).

CONCLUSOES
A importância de ampliar os estudos e trazer mais debates sobre esse transtorno auxiliando aqueles que sofrem a encontrar estratégias para melhor conviver com
os sintomas descritos. Conhecer para reconhecer.

REFERENCIAS

1. Somer E, Lehrfeld J, Bigelsen J, Jopp DS. Desenvolvimento e validação da Escala de Sonho Devaneios Mal adaptivo (MDS). Cogn. Consciente 2016 Jan; 39:77-91.
doi:10.1016/j.concog.2015.12.001. Epub 2015 Dez 17. 26707384. 2. Schimmenti A, Sideli L, La Marca L, Gori A, Terrone G. Confiabilidade, Validade e Estrutura
fatorada da Escala de Sonho de Maladaptive Daydreaming (MDS-16) em uma Amostra Italiana. J Pers Avaliar. 2020 Set-Out;102(5):689-701.
doi:10.1080/00223891.2019.1594240. Epub 2019 Abr 23. 31012744. 3. Somer E, Somer L, Jopp DS. Vidas paralelas: Estudo fenomenológico da experiência vivida de
devaneio Maladaptive. J Dissociação de Trauma. 2016 Out-Dez;17(5):561-576. doi:10.1080/15299732.2016.1160463. Epub 2016 Mar 4. 26943233.
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Marilia Gomes Ghizzi Godoy

TITULO A identidade na obra de Clarice Lispector: A hora da estrela (1977)

INTRODUCAO
Clarice Lispector (1920-1977), foi percursora da terceira geração do modernismo brasileiro. Através de marcas literárias e epifanias, uma de suas obras pontuam a
expressão icônica da literatura feminina do século XX. Emerge uma representação da mulher, evidenciando-se a temática feminina de um movimento cultural.

OBJETIVOS
Analisar a estilística do feminismo literário e a obra A hora da estrela; compreender a realidade do enfrentamento da imigrante nordestina no ambiente de trabalho;
observar a identidade feminina na personagem Macabéa, como expressiva de um olhar sobre o outro, em um sentido próprio de espelhamento da autora.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com base em livros e artigos, enfatizando-se o uso da obra de Clarice Lispector: Hora da estrela [1977], além de trabalhos científicos sobre o
tema.

RESULTADOS

Constatou-se um espaço de identidade na construção da literatura brasileira que se expressa na obra e personalidade da autora. Representa-se a formação de
valores expressivos da mulher, os quais se constroem como uma raiz para situar o movimento feminista, nos anos 60-70. A personagem Macabéa preenche um
momento de reflexão sobre a mulher, a mulher nordestina. Emergem focos para o debate emancipatório da mulher, tanto na literatura, como na realidade política do
movimento feminista.

CONCLUSOES
Criou-se um espaço de representação do mundo feminino na Literatura que possibilitou o incentivo nas obras ligadas ao mundo feminino. A pesquisa atual permitiu
observar com maior amplitude as contribuições de Clarice Lispector no âmbito literário, mostrando sua identidade propriamente representada em sua vida e obra.

REFERENCIAS
1.LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. 23º edição. Rio de janeiro: Editora Rocco, 1977. 2. PERROT, Michelle. Ecos de uma história silenciosa das mulheres, in “As
mulheres ou os silêncios da história”. Bauru: Edusc, 2005, p 253-256. 3. PRAZERES, Lílian Lima Gonçalves Dos. Feminismo, identidades e trânsitos de Clarice
Lispector. Espírito Santo: UFES, 2015. Dissertação: programa de pós grad. em Letras.
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3574512 - SAMELA FURTADO BATISTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Claudio Bido

TITULO Uso de material onírico na arte e na ciência: Compreensão junguiana de relatos dos criadores

INTRODUCAO

Há na história vários artistas e cientistas que relatam terem usado o conteúdo de seus sonhos na criação de suas obras, transformando o material onírico em
trabalho criativo. O presente trabalho busca entender os processos psíquicos dos sonhos e explicar como a criatividade pode se manifestar oniricamente e
compreender de que forma os arquétipos podem agir através dos sonhos como uma força de criação, considerando que produzem enorme impacto na mente
humana, influenciando emoções, atitudes e criatividade.

OBJETIVOS
Definir o sonho como ferramenta da criatividade e mecanismo de acesso aos conteúdos inconscientes, explicando o processo criativo a partir da análise de relatos
dos criadores.

METODOLOGIA

O presente estudo parte dos conceitos e pressupostos da Psicologia Analítica fundada por C.G. Jung com o intuito de compreender o que são os sonhos.
Escolhemos sete criadores - entre artistas e cientistas - que declararam publicamente terem utilizado seu conteúdo onírico como matéria prima para produção de
sua obra artística ou científica acabada e publicamente reconhecida. Descrevemos o processo criativo e procuramos estabelecer a relação entre a obra gerada e as
imagens oníricas despertadas do inconsciente do criador.

RESULTADOS

O conteúdo da inspiração dos sonhos não é fruto de uma busca ativa e consciente do Ego, mas sim de uma atitude receptiva e de legitimação do conteúdo fornecido
pelo inconsciente. O Ego é responsável por toda relação entre os fatores conscientes tais como experiências, ações, sentimentos e lembranças. Assim, ele pode
reprimir conteúdos, ou recuperá-los da armazenagem inconsciente (STEIN, 2006). Por outro lado, como possibilidade de acesso aos conteúdos inconscientes, o
sonho é dotado de numinosidade e causa espanto por permitir expressar conteúdos totalmente inacessíveis ao arbítrio consciente e pondo o indivíduo em “estado
de comoção” (JACOBI, 2016, pág. 21). O processo criativo está relacionado às experiências vivenciadas através dos sonhos, em que se tem um breve acesso aos
conteúdos inconscientes, de forma a integrá-los à consciência na medida em que são expressos. (BARONE, 2014).

CONCLUSOES

O sonho traz uma mensagem do inconsciente, através de imagens arquetípicas. Essas imagens são primordialmente ligadas às experiências culturalmente
acumuladas por toda a humanidade, manifestadas no inconsciente coletivo. Todavia, tais conteúdos são expressos de forma individual e com significados diferentes
para cada pessoa, considerando suas próprias experiências e contexto de vida. O complexo do ego capta esses conteúdos, que então passam a ser representados
conscientemente. O processo criativo é a manifestação consciente das experiências representadas por conteúdos oníricos, que, ao serem integrados à consciência,
se tornam potencial criativo, e são expressos, tendo o Ego como responsável por essa expressão.

REFERENCIAS
1. STEIN, Murray. Jung: o mapa da alma: uma introdução. Tradução Álvaro Cabral. revisão técnica Mareia Tabone. — 5a ed. — São Paulo: Cultrix, 2006. 2. JACOBI,
Jolande. Complexo, arquétipo e símbolo na psicologia de CG Jung. Editora Vozes Limitada, 2016. 3. BARONE, Luciana. {Inconsciente, subjetividade e processo de
criação}. Faculdade de Artes do Paraná(#62) UNESPAR. Paraná, 2014.
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3585107 - DANIELA NEVES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Claudio Bido

TITULO Uso de material onírico na arte e na ciência: Compreensão junguiana de relatos dos criadores

INTRODUCAO

Há na história vários artistas e cientistas que relatam terem usado o conteúdo de seus sonhos na criação de suas obras, transformando o material onírico em
trabalho criativo. O presente trabalho busca entender os processos psíquicos dos sonhos e explicar como a criatividade pode se manifestar oniricamente e
compreender de que forma os arquétipos podem agir através dos sonhos como uma força de criação, considerando que produzem enorme impacto na mente
humana, influenciando emoções, atitudes e criatividade.

OBJETIVOS
Definir o sonho como ferramenta da criatividade e mecanismo de acesso aos conteúdos inconscientes, explicando o processo criativo a partir da análise de relatos
dos criadores.

METODOLOGIA

O presente estudo parte dos conceitos e pressupostos da Psicologia Analítica fundada por C.G. Jung com o intuito de compreender o que são os sonhos.
Escolhemos sete criadores - entre artistas e cientistas - que declararam publicamente terem utilizado seu conteúdo onírico como matéria prima para produção de
sua obra artística ou científica acabada e publicamente reconhecida. Descrevemos o processo criativo e procuramos estabelecer a relação entre a obra gerada e as
imagens oníricas despertadas do inconsciente do criador.

RESULTADOS

O conteúdo da inspiração dos sonhos não é fruto de uma busca ativa e consciente do Ego, mas sim de uma atitude receptiva e de legitimação do conteúdo fornecido
pelo inconsciente. O Ego é responsável por toda relação entre os fatores conscientes tais como experiências, ações, sentimentos e lembranças. Assim, ele pode
reprimir conteúdos, ou recuperá-los da armazenagem inconsciente (STEIN, 2006). Por outro lado, como possibilidade de acesso aos conteúdos inconscientes, o
sonho é dotado de numinosidade e causa espanto por permitir expressar conteúdos totalmente inacessíveis ao arbítrio consciente e pondo o indivíduo em “estado
de comoção” (JACOBI, 2016, pág. 21). O processo criativo está relacionado às experiências vivenciadas através dos sonhos, em que se tem um breve acesso aos
conteúdos inconscientes, de forma a integrá-los à consciência na medida em que são expressos. (BARONE, 2014).

CONCLUSOES

O sonho traz uma mensagem do inconsciente, através de imagens arquetípicas. Essas imagens são primordialmente ligadas às experiências culturalmente
acumuladas por toda a humanidade, manifestadas no inconsciente coletivo. Todavia, tais conteúdos são expressos de forma individual e com significados diferentes
para cada pessoa, considerando suas próprias experiências e contexto de vida. O complexo do ego capta esses conteúdos, que então passam a ser representados
conscientemente. O processo criativo é a manifestação consciente das experiências representadas por conteúdos oníricos, que, ao serem integrados à consciência,
se tornam potencial criativo, e são expressos, tendo o Ego como responsável por essa expressão.

REFERENCIAS
1. STEIN, Murray. Jung: o mapa da alma: uma introdução. Tradução Álvaro Cabral. revisão técnica Mareia Tabone. — 5a ed. — São Paulo: Cultrix, 2006. 2. JACOBI,
Jolande. Complexo, arquétipo e símbolo na psicologia de CG Jung. Editora Vozes Limitada, 2016. 3. BARONE, Luciana. {Inconsciente, subjetividade e processo de
criação}. Faculdade de Artes do Paraná(#62) UNESPAR. Paraná, 2014.
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3397718 - DEBORA LUCIANA FARIAS DE MAGALHÃES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO EMPRESA SIGMA ALDRICH LTDA: Organização do Estoque.

INTRODUCAO
A empresa Sigma Aldrich Brasil LTDA, uma empresa que trabalha com distribuição e armazenamento de insumos farmacêuticos e químicos a empresa que exerce a
atividade de importar, distribuir, expedir, armazenar insumos farmacêuticos, correlatos e produtos utilizados para pesquisa científica e laboratórios de controle de
qualidade e desenvolvimento, com tudo isso a empresa vem enfrentado dificuldades na organização do estoque.

OBJETIVOS
Viabilizar e melhorar os processos de Gestão de Estoque através de um plano de ação. Implantar um acompanhamento das movimentações do setor de estoque
com o auxílio da tecnologia (possibilitando uma melhor gestão) e do treinamento pessoal, reduzindo a ocorrência de erros nas movimentações assim facilitando
para seus colaboradores o processo que a empresa utiliza no seu ciclo de armazenamento e distribuição.

METODOLOGIA

O artigo e(#38)#769; do tipo exploratório com análise qualitativa, que Segundo Gil (2007): “a pesquisa exploratória é uma metodologia análise de exemplos que
estimulem a compreensão”. E segundo Lakatos (2001) “uma análise qualitativa e(#38)#769; mais informal do que uma quantitativa, pois prevê(#38)#770; mais a
concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana”. A base de dados é secundária, os dados coletados foram
observados na empresa para uma finalidade específica no caso o Estoque, a base de dados secundários é disponível em vários meios de divulgação de dados que
não seja um contato direto com a empresa.

RESULTADOS
Com essas dificuldades surgem então ideias que podem ajudar a solucionar o problema, criar um modo de separar os produtos na hora do recebimento que fique
mais ágil para guardar nas prateleiras, criar posições que se adequam os produtos de acordo com seu tamanho para ter maior facilidade na hora de separar os
produtos, e colocar em todas as prateleiras identificações com código de barra para assim utilizar leitores ópticos.

CONCLUSOES

Concluímos que a gestão de estoque e(#38)#769; de extrema importância para qualquer organização, visto que pode ser tornar um diferencial competitivo, por meio
da redução de itens faltantes e pedidos com atraso, sem prejuízos ao nível de serviço oferecido ao cliente O plano de ações aplicado para melhoria de gestão de
estoque envolve as seguintes ações: (#38)#61692; Aplicação nas prateleiras, às divisórias, com posições bem especificas e pequenas que ajuda na hora do picking,
aplicando uma proposta de Classificação e Codificação que tem como objetivo a melhoria da Gestão Empresarial. (#38)#61692; Otimização e identificação e a
localização dos itens em estoque, facilitando a comunicação interna na empresa, evitar a duplicidade de itens; facilitar a padronização de materiais, permitindo as
atividades de gestão de estoques.

REFERENCIAS
GIL, A.Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 2007. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia cienti(#38)#769;fica. 4.ed.
Sa(#38)#771;o Paulo: Atlas, 2001. BALLOU, R. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1991.
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3397734 - FERNANDA DE SOUZA MOREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO EMPRESA SIGMA ALDRICH LTDA: Organização do Estoque.

INTRODUCAO
A empresa Sigma Aldrich Brasil LTDA, uma empresa que trabalha com distribuição e armazenamento de insumos farmacêuticos e químicos a empresa que exerce a
atividade de importar, distribuir, expedir, armazenar insumos farmacêuticos, correlatos e produtos utilizados para pesquisa científica e laboratórios de controle de
qualidade e desenvolvimento, com tudo isso a empresa vem enfrentado dificuldades na organização do estoque.

OBJETIVOS
Viabilizar e melhorar os processos de Gestão de Estoque através de um plano de ação. Implantar um acompanhamento das movimentações do setor de estoque
com o auxílio da tecnologia (possibilitando uma melhor gestão) e do treinamento pessoal, reduzindo a ocorrência de erros nas movimentações assim facilitando
para seus colaboradores o processo que a empresa utiliza no seu ciclo de armazenamento e distribuição.

METODOLOGIA

O artigo e(#38)#769; do tipo exploratório com análise qualitativa, que Segundo Gil (2007): “a pesquisa exploratória é uma metodologia análise de exemplos que
estimulem a compreensão”. E segundo Lakatos (2001) “uma análise qualitativa e(#38)#769; mais informal do que uma quantitativa, pois prevê(#38)#770; mais a
concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana”. A base de dados é secundária, os dados coletados foram
observados na empresa para uma finalidade específica no caso o Estoque, a base de dados secundários é disponível em vários meios de divulgação de dados que
não seja um contato direto com a empresa.

RESULTADOS
Com essas dificuldades surgem então ideias que podem ajudar a solucionar o problema, criar um modo de separar os produtos na hora do recebimento que fique
mais ágil para guardar nas prateleiras, criar posições que se adequam os produtos de acordo com seu tamanho para ter maior facilidade na hora de separar os
produtos, e colocar em todas as prateleiras identificações com código de barra para assim utilizar leitores ópticos.

CONCLUSOES

Concluímos que a gestão de estoque e(#38)#769; de extrema importância para qualquer organização, visto que pode ser tornar um diferencial competitivo, por meio
da redução de itens faltantes e pedidos com atraso, sem prejuízos ao nível de serviço oferecido ao cliente O plano de ações aplicado para melhoria de gestão de
estoque envolve as seguintes ações: (#38)#61692; Aplicação nas prateleiras, às divisórias, com posições bem especificas e pequenas que ajuda na hora do picking,
aplicando uma proposta de Classificação e Codificação que tem como objetivo a melhoria da Gestão Empresarial. (#38)#61692; Otimização e identificação e a
localização dos itens em estoque, facilitando a comunicação interna na empresa, evitar a duplicidade de itens; facilitar a padronização de materiais, permitindo as
atividades de gestão de estoques.

REFERENCIAS
GIL, A.Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 2007. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia cienti(#38)#769;fica. 4.ed.
Sa(#38)#771;o Paulo: Atlas, 2001. BALLOU, R. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1991.
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4362799 - PABLO CHRISTIAN BORGES DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO EMPRESA NIVETEC INTRUMENTAÇÃO E CONTROLE

INTRODUCAO
A empresa Nivetec desde 1991 vem oferecendo novas e completas soluções em instrumentação para controle e medição de nível, Vazão, Qualidade de Água e
Efluentes, Pressão, Temperatura e Sistemas de Comunicação e Telemetria, nos mais diversos segmentos do mercado nacional, além de prestar serviços de medição
de vazão, consultoria técnica especializada, manutenção e suporte técnico pós-venda. O problema investigado da Nivetec é a falta de planejamento interno.

OBJETIVOS
Identificar as causas, formar equipes qualificadas e fazer planejamentos e definir metas e objetivos para que as equipes em uma só missão pensem
antecipadamente o que será preciso alcançar no futuro. Criar um documento que servirá como um guia para cumprir os objetivos do negócio para melhor atender os
clientes.

METODOLOGIA
A pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo elaborado com uma
precisão e solução do problema. Foram utilizados dados secundários, que são resultados da discussão das fontes dos problemas. Segundo Lakatos (2010) realizar
levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Através da ferramenta 5W2H desenvolvemos o planejamento estratégico de empresas. Ela foi uma parte de uma meta para organizar as ações e determinar o que
será feito para alcançá-la, por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. Em geral proposta na forma de planilha ou
tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam executadas com clareza e excelência por todos
os envolvidos. Assim foi proposto um sistema de gestão da qualidade definido no documento, denominado perfil profissional, aplicável a todos os cargos da
empresa, conforme instrução específica, onde está definida a competência necessária para as atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto.

CONCLUSOES

O planejamento e controle de capacidade são importantes, pois permitem examinar as mudanças de longo prazo na demanda e as estratégias alternativas a serem
adotadas bem como a gestão da qualidade que foi ciada para administrar as diferenças de ritmos entre fornecimento e demanda para que o trabalho seja executado
com mais eficácia, pois seguindo o procedimento interno da empresa garantimos que as mercadorias sejam armazenadas de forma adequada e que estejam sempre
disponíveis para atender à demanda da produção. Por fim, a gestão de pessoas é sempre necessária para que haja a interação entre os diferentes processos da
empresa e que a comunicação seja eficaz para o aumento da capacidade produtiva.

REFERENCIAS
Slack, Nigel. Administração da Produção. Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston; tradução Henrique Luiz Corrêa. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2009. Cantu,
Carlos César. Ferramentas de Análise de Riscos – Metodologia. Carlos César Micalli cantu. – 1. ed. – São Paulo: Biblioteca 24 horas, 2015. FALCONI, V.
Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Belo Horizonte: Editora INDG, 2013.
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4385021 - KAIQUE MARTINS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO EMPRESA NIVETEC INTRUMENTAÇÃO E CONTROLE

INTRODUCAO
A empresa Nivetec desde 1991 vem oferecendo novas e completas soluções em instrumentação para controle e medição de nível, Vazão, Qualidade de Água e
Efluentes, Pressão, Temperatura e Sistemas de Comunicação e Telemetria, nos mais diversos segmentos do mercado nacional, além de prestar serviços de medição
de vazão, consultoria técnica especializada, manutenção e suporte técnico pós-venda. O problema investigado da Nivetec é a falta de planejamento interno.

OBJETIVOS
Identificar as causas, formar equipes qualificadas e fazer planejamentos e definir metas e objetivos para que as equipes em uma só missão pensem
antecipadamente o que será preciso alcançar no futuro. Criar um documento que servirá como um guia para cumprir os objetivos do negócio para melhor atender os
clientes.

METODOLOGIA
A pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo elaborado com uma
precisão e solução do problema. Foram utilizados dados secundários, que são resultados da discussão das fontes dos problemas. Segundo Lakatos (2010) realizar
levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Através da ferramenta 5W2H desenvolvemos o planejamento estratégico de empresas. Ela foi uma parte de uma meta para organizar as ações e determinar o que
será feito para alcançá-la, por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. Em geral proposta na forma de planilha ou
tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam executadas com clareza e excelência por todos
os envolvidos. Assim foi proposto um sistema de gestão da qualidade definido no documento, denominado perfil profissional, aplicável a todos os cargos da
empresa, conforme instrução específica, onde está definida a competência necessária para as atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto.

CONCLUSOES

O planejamento e controle de capacidade são importantes, pois permitem examinar as mudanças de longo prazo na demanda e as estratégias alternativas a serem
adotadas bem como a gestão da qualidade que foi ciada para administrar as diferenças de ritmos entre fornecimento e demanda para que o trabalho seja executado
com mais eficácia, pois seguindo o procedimento interno da empresa garantimos que as mercadorias sejam armazenadas de forma adequada e que estejam sempre
disponíveis para atender à demanda da produção. Por fim, a gestão de pessoas é sempre necessária para que haja a interação entre os diferentes processos da
empresa e que a comunicação seja eficaz para o aumento da capacidade produtiva.

REFERENCIAS
Slack, Nigel. Administração da Produção. Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston; tradução Henrique Luiz Corrêa. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2009. Cantu,
Carlos César. Ferramentas de Análise de Riscos – Metodologia. Carlos César Micalli cantu. – 1. ed. – São Paulo: Biblioteca 24 horas, 2015. FALCONI, V.
Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Belo Horizonte: Editora INDG, 2013.
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4393856 - LEANDRO TEIXAIRA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO EMPRESA NIVETEC INTRUMENTAÇÃO E CONTROLE

INTRODUCAO
A empresa Nivetec desde 1991 vem oferecendo novas e completas soluções em instrumentação para controle e medição de nível, Vazão, Qualidade de Água e
Efluentes, Pressão, Temperatura e Sistemas de Comunicação e Telemetria, nos mais diversos segmentos do mercado nacional, além de prestar serviços de medição
de vazão, consultoria técnica especializada, manutenção e suporte técnico pós-venda. O problema investigado da Nivetec é a falta de planejamento interno.

OBJETIVOS
Identificar as causas, formar equipes qualificadas e fazer planejamentos e definir metas e objetivos para que as equipes em uma só missão pensem
antecipadamente o que será preciso alcançar no futuro. Criar um documento que servirá como um guia para cumprir os objetivos do negócio para melhor atender os
clientes.

METODOLOGIA
A pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo elaborado com uma
precisão e solução do problema. Foram utilizados dados secundários, que são resultados da discussão das fontes dos problemas. Segundo Lakatos (2010) realizar
levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Através da ferramenta 5W2H desenvolvemos o planejamento estratégico de empresas. Ela foi uma parte de uma meta para organizar as ações e determinar o que
será feito para alcançá-la, por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. Em geral proposta na forma de planilha ou
tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam executadas com clareza e excelência por todos
os envolvidos. Assim foi proposto um sistema de gestão da qualidade definido no documento, denominado perfil profissional, aplicável a todos os cargos da
empresa, conforme instrução específica, onde está definida a competência necessária para as atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto.

CONCLUSOES

O planejamento e controle de capacidade são importantes, pois permitem examinar as mudanças de longo prazo na demanda e as estratégias alternativas a serem
adotadas bem como a gestão da qualidade que foi ciada para administrar as diferenças de ritmos entre fornecimento e demanda para que o trabalho seja executado
com mais eficácia, pois seguindo o procedimento interno da empresa garantimos que as mercadorias sejam armazenadas de forma adequada e que estejam sempre
disponíveis para atender à demanda da produção. Por fim, a gestão de pessoas é sempre necessária para que haja a interação entre os diferentes processos da
empresa e que a comunicação seja eficaz para o aumento da capacidade produtiva.

REFERENCIAS
Slack, Nigel. Administração da Produção. Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston; tradução Henrique Luiz Corrêa. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2009. Cantu,
Carlos César. Ferramentas de Análise de Riscos – Metodologia. Carlos César Micalli cantu. – 1. ed. – São Paulo: Biblioteca 24 horas, 2015. FALCONI, V.
Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Belo Horizonte: Editora INDG, 2013.
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4443004 - RENAN HENRIQUE LOPES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO EMPRESA NIVETEC INTRUMENTAÇÃO E CONTROLE

INTRODUCAO
A empresa Nivetec desde 1991 vem oferecendo novas e completas soluções em instrumentação para controle e medição de nível, Vazão, Qualidade de Água e
Efluentes, Pressão, Temperatura e Sistemas de Comunicação e Telemetria, nos mais diversos segmentos do mercado nacional, além de prestar serviços de medição
de vazão, consultoria técnica especializada, manutenção e suporte técnico pós-venda. O problema investigado da Nivetec é a falta de planejamento interno.

OBJETIVOS
Identificar as causas, formar equipes qualificadas e fazer planejamentos e definir metas e objetivos para que as equipes em uma só missão pensem
antecipadamente o que será preciso alcançar no futuro. Criar um documento que servirá como um guia para cumprir os objetivos do negócio para melhor atender os
clientes.

METODOLOGIA
A pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo elaborado com uma
precisão e solução do problema. Foram utilizados dados secundários, que são resultados da discussão das fontes dos problemas. Segundo Lakatos (2010) realizar
levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Através da ferramenta 5W2H desenvolvemos o planejamento estratégico de empresas. Ela foi uma parte de uma meta para organizar as ações e determinar o que
será feito para alcançá-la, por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. Em geral proposta na forma de planilha ou
tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam executadas com clareza e excelência por todos
os envolvidos. Assim foi proposto um sistema de gestão da qualidade definido no documento, denominado perfil profissional, aplicável a todos os cargos da
empresa, conforme instrução específica, onde está definida a competência necessária para as atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto.

CONCLUSOES

O planejamento e controle de capacidade são importantes, pois permitem examinar as mudanças de longo prazo na demanda e as estratégias alternativas a serem
adotadas bem como a gestão da qualidade que foi ciada para administrar as diferenças de ritmos entre fornecimento e demanda para que o trabalho seja executado
com mais eficácia, pois seguindo o procedimento interno da empresa garantimos que as mercadorias sejam armazenadas de forma adequada e que estejam sempre
disponíveis para atender à demanda da produção. Por fim, a gestão de pessoas é sempre necessária para que haja a interação entre os diferentes processos da
empresa e que a comunicação seja eficaz para o aumento da capacidade produtiva.

REFERENCIAS
Slack, Nigel. Administração da Produção. Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston; tradução Henrique Luiz Corrêa. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2009. Cantu,
Carlos César. Ferramentas de Análise de Riscos – Metodologia. Carlos César Micalli cantu. – 1. ed. – São Paulo: Biblioteca 24 horas, 2015. FALCONI, V.
Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Belo Horizonte: Editora INDG, 2013.
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4420489 - LEANDRO VIANA COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO Marfrig : Distribuição dos CDs aos seus fornecedores

INTRODUCAO

A empresa Marfrig que foi fundada nos anos 2000, que atua no segmento no setor de alimentos, esse frigorífico que já está no mercado a mais de 20 anos. A sede
principal da Marfrig fica localizada em Itupeva São Paulo, e foi dali que começou os primeiros passos de um dos maiores distribuidores de carnes bovinas do nosso
país, e também de alguns países vizinhos. O problema investigado envolve a parte dos CDs de distribuições para algumas regiões, onde o acesso das entregas fica
prejudicado.

OBJETIVOS
O objetivo é identificar, e apresentar uma proposta para solucionar o problema através de um plano de ações, envolvendo as empresas terceirizadas para que
possam fazer as entregas nas regiões com mais dificuldade, podendo assim melhorar a distribuição dos produtos nas áreas não atendidas.

METODOLOGIA

O artigo é do tipo exploratório com análise qualitativa, que segundo Gil (2008), esse tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema. Identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade,
porque explica a razão, o porquê das coisas, por isso, é o tipo mais complexo e delicado. Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conhecer
instrumentos adequados ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos
pesquisadores ou dos pesquisado. Deste modo, podemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos
alcançar.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela parte de uma meta para organizar as ações, e determinar o que será
feito para alcança-la, por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. Em geral proposta na forma de planilha ou
tabela, funciona como uma espécie de guia, permitindo elencar passo a passo a estratégia e adotar. Não por acaso, é uma excelente alternativa para elaborar um
plano de ação, seja qual for a necessidade ou problema. Com essa ferramenta foi estabelecido um plano de ações para melhorar a distribuição nas regiões com
dificuldades de entregas com base em uma planilha de controle com os dias e horários das entregas no determinado mês.

CONCLUSOES
Concluímos que a gestão da logística da empresa precisa de novos métodos para ter um melhor desempenho, a Marfrig é uma empresa grande, procura sempre se
manter de acordo a política de responsabilidades dos funcionários. Sendo assim ficou constatado que o uso da ferramenta citada neste artigo foi vital para a
melhoria do problema aqui investigado.

REFERENCIAS
BALLOU, R. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, Distribuição física. São Paulo: Atlas, 1991. CHIAVENATO, IDALBERTO. O Capital humano
das Organizações. São Paulo: Atlas 2008. GIL, A. C. Métodos e Técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas 2007.
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4441915 - DANIELI MARIA VENANCIO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO Marfrig : Distribuição dos CDs aos seus fornecedores

INTRODUCAO

A empresa Marfrig que foi fundada nos anos 2000, que atua no segmento no setor de alimentos, esse frigorífico que já está no mercado a mais de 20 anos. A sede
principal da Marfrig fica localizada em Itupeva São Paulo, e foi dali que começou os primeiros passos de um dos maiores distribuidores de carnes bovinas do nosso
país, e também de alguns países vizinhos. O problema investigado envolve a parte dos CDs de distribuições para algumas regiões, onde o acesso das entregas fica
prejudicado.

OBJETIVOS
O objetivo é identificar, e apresentar uma proposta para solucionar o problema através de um plano de ações, envolvendo as empresas terceirizadas para que
possam fazer as entregas nas regiões com mais dificuldade, podendo assim melhorar a distribuição dos produtos nas áreas não atendidas.

METODOLOGIA

O artigo é do tipo exploratório com análise qualitativa, que segundo Gil (2008), esse tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema. Identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade,
porque explica a razão, o porquê das coisas, por isso, é o tipo mais complexo e delicado. Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conhecer
instrumentos adequados ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos
pesquisadores ou dos pesquisado. Deste modo, podemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos
alcançar.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela parte de uma meta para organizar as ações, e determinar o que será
feito para alcança-la, por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. Em geral proposta na forma de planilha ou
tabela, funciona como uma espécie de guia, permitindo elencar passo a passo a estratégia e adotar. Não por acaso, é uma excelente alternativa para elaborar um
plano de ação, seja qual for a necessidade ou problema. Com essa ferramenta foi estabelecido um plano de ações para melhorar a distribuição nas regiões com
dificuldades de entregas com base em uma planilha de controle com os dias e horários das entregas no determinado mês.

CONCLUSOES
Concluímos que a gestão da logística da empresa precisa de novos métodos para ter um melhor desempenho, a Marfrig é uma empresa grande, procura sempre se
manter de acordo a política de responsabilidades dos funcionários. Sendo assim ficou constatado que o uso da ferramenta citada neste artigo foi vital para a
melhoria do problema aqui investigado.

REFERENCIAS
BALLOU, R. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, Distribuição física. São Paulo: Atlas, 1991. CHIAVENATO, IDALBERTO. O Capital humano
das Organizações. São Paulo: Atlas 2008. GIL, A. C. Métodos e Técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas 2007.
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4557131 - RENATO IGNACIO JUNIOR 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho Marcos de Oliveira Morais

TITULO Marfrig : Distribuição dos CDs aos seus fornecedores

INTRODUCAO

A empresa Marfrig que foi fundada nos anos 2000, que atua no segmento no setor de alimentos, esse frigorífico que já está no mercado a mais de 20 anos. A sede
principal da Marfrig fica localizada em Itupeva São Paulo, e foi dali que começou os primeiros passos de um dos maiores distribuidores de carnes bovinas do nosso
país, e também de alguns países vizinhos. O problema investigado envolve a parte dos CDs de distribuições para algumas regiões, onde o acesso das entregas fica
prejudicado.

OBJETIVOS
O objetivo é identificar, e apresentar uma proposta para solucionar o problema através de um plano de ações, envolvendo as empresas terceirizadas para que
possam fazer as entregas nas regiões com mais dificuldade, podendo assim melhorar a distribuição dos produtos nas áreas não atendidas.

METODOLOGIA

O artigo é do tipo exploratório com análise qualitativa, que segundo Gil (2008), esse tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema. Identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade,
porque explica a razão, o porquê das coisas, por isso, é o tipo mais complexo e delicado. Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conhecer
instrumentos adequados ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos
pesquisadores ou dos pesquisado. Deste modo, podemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos
alcançar.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela parte de uma meta para organizar as ações, e determinar o que será
feito para alcança-la, por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. Em geral proposta na forma de planilha ou
tabela, funciona como uma espécie de guia, permitindo elencar passo a passo a estratégia e adotar. Não por acaso, é uma excelente alternativa para elaborar um
plano de ação, seja qual for a necessidade ou problema. Com essa ferramenta foi estabelecido um plano de ações para melhorar a distribuição nas regiões com
dificuldades de entregas com base em uma planilha de controle com os dias e horários das entregas no determinado mês.

CONCLUSOES
Concluímos que a gestão da logística da empresa precisa de novos métodos para ter um melhor desempenho, a Marfrig é uma empresa grande, procura sempre se
manter de acordo a política de responsabilidades dos funcionários. Sendo assim ficou constatado que o uso da ferramenta citada neste artigo foi vital para a
melhoria do problema aqui investigado.

REFERENCIAS
BALLOU, R. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, Distribuição física. São Paulo: Atlas, 1991. CHIAVENATO, IDALBERTO. O Capital humano
das Organizações. São Paulo: Atlas 2008. GIL, A. C. Métodos e Técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas 2007.
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4558413 - LINDALVA APARECIDA DA SILVA LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Osvaldo da Silva

TITULO Utilização da logística reversa: Uma alternativa para a reutilização do óleo de cozinha

INTRODUCAO
A alternativa para descarte correto e reutilização do óleo de cozinha tem sido algo com bastante relevância, tendo em vista a problemática causada ao meio
ambiente. Estes processos são amplos e difusos, potencializando os problemas ambientais bem como os princípios fundamentais da sustentabilidade, onde por
meio da logística reversa torna-se possível diminuir os impactos ambientais.

OBJETIVOS
Por meio desta pesquisa pretende-se desenvolver uma discussão de conscientização minimizando os impactos negativos ao meio ambiente por conta do descarte
inadequado do resíduo de óleo de cozinha. Abordar os resíduos sólidos bem como a sua correta destinação sempre foi e será um tema atual e necessário para a
sobrevivência, não somente das organizações mas também do ser humano.

METODOLOGIA
A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, metodologia que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer
para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS
A utilização da logística reversa possibilita com que o descarte do óleo de cozinha realizado corretamente possa ser reutilizado como matéria prima na fabricação de
sabão em pedra para ser aplicado na limpeza de modo geral, além de proporcionar renda para famílias que adotam esta prática, favorecendo também as questões
ambientais.

CONCLUSOES
Conclui-se, que embora o processo de logística reversa seja aplicada cada vez mais nas organizações, esta ferramenta pode e deve ser introduzidas nas questões do
nosso dia a dia agregando valor as famílias bem como potencializando as questões sócio ambientais.

REFERENCIAS

1. DE OLIVEIRA MORAIS, Marcos et al. Dez anos da política nacional de resíduos sólidos: um estudo comparativo entre 2011 e 2020 sobre o entendimento dos
consumidores referente ao descarte de equipamentos eletroeletrônicos. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 11, p. 91851-91873, 2020. 2. LAKATOS, Eva Maria;
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. reimpr. São Paulo: Atlas, 2010. 3. PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação
ambiental e sustentabilidade. In: Educação ambiental e sustentabilidade. 2005. p. 878-878.
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4648773 - MILENA SILVA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Osvaldo da Silva

TITULO Utilização da logística reversa: Uma alternativa para a reutilização do óleo de cozinha

INTRODUCAO
A alternativa para descarte correto e reutilização do óleo de cozinha tem sido algo com bastante relevância, tendo em vista a problemática causada ao meio
ambiente. Estes processos são amplos e difusos, potencializando os problemas ambientais bem como os princípios fundamentais da sustentabilidade, onde por
meio da logística reversa torna-se possível diminuir os impactos ambientais.

OBJETIVOS
Por meio desta pesquisa pretende-se desenvolver uma discussão de conscientização minimizando os impactos negativos ao meio ambiente por conta do descarte
inadequado do resíduo de óleo de cozinha. Abordar os resíduos sólidos bem como a sua correta destinação sempre foi e será um tema atual e necessário para a
sobrevivência, não somente das organizações mas também do ser humano.

METODOLOGIA
A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, metodologia que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer
para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS
A utilização da logística reversa possibilita com que o descarte do óleo de cozinha realizado corretamente possa ser reutilizado como matéria prima na fabricação de
sabão em pedra para ser aplicado na limpeza de modo geral, além de proporcionar renda para famílias que adotam esta prática, favorecendo também as questões
ambientais.

CONCLUSOES
Conclui-se, que embora o processo de logística reversa seja aplicada cada vez mais nas organizações, esta ferramenta pode e deve ser introduzidas nas questões do
nosso dia a dia agregando valor as famílias bem como potencializando as questões sócio ambientais.

REFERENCIAS

1. DE OLIVEIRA MORAIS, Marcos et al. Dez anos da política nacional de resíduos sólidos: um estudo comparativo entre 2011 e 2020 sobre o entendimento dos
consumidores referente ao descarte de equipamentos eletroeletrônicos. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 11, p. 91851-91873, 2020. 2. LAKATOS, Eva Maria;
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. reimpr. São Paulo: Atlas, 2010. 3. PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação
ambiental e sustentabilidade. In: Educação ambiental e sustentabilidade. 2005. p. 878-878.
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Luiz Claudio Bido

TITULO HADES: A MORTE COMO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO E RENASCIMENTO NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA ANALÍTICA

INTRODUCAO
O presente trabalho buscou compreender no arquétipo do deus Hades, que na mítica grega representa tanto a experiência da morte quanto o local para onde são
encaminhadas as almas dos mortos. O tema tem relevância também para a psicologia, pois a está ligado à vivência de enlutamento. Não é possível elaborar o luto
sem visitar as imagens de morte e do morrer tanto do ponto de vista da sociedade quanto dos indivíduos.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo compreender o papel da morte no desenvolvimento da personalidade, a partir da perspectiva da Psicologia Analítica. Procura
também considerar as associações culturais, imagéticas, históricas, sociais e psicológicas da morte, sintetizadas no arquétipo da figura mítica grega do Hades.

METODOLOGIA
A fim de atingir os objetivos supracitados, utilizou-se o método da pesquisa com revisão bibliográfica com os descritores “morte”, “psicologia analítica”, “mitologia
grega” e “Hades”. A pesquisa bibliográfica tem por objetivo utilizar documentos já elaborados, tais como livros, artigos, periódicos, etc, para que se proponha um
melhor conhecimento e aprofundamento do tema selecionado (BARROS, 2009).

RESULTADOS

O mito de “Hades – deus do mundo dos mortos” será utilizado nesse trabalho para refletir e ilustrar como funciona o processo de “morte, renascimento e
transformação”, que todo ser humano irá passar em sua vida, tanto no contexto físico propriamente dito, quanto simbólico, como meio para conquistar a
individuação. Ao consideramos a morte como arquétipo, cada homem terá dentro de si uma imagem mental do que é morrer. Essa imagem se manifesta de
diferentes formas, dependendo da sua história de vida, da cultura, etc. Na mitologia grega, há variados exemplos de deuses e heróis que necessitaram enfrentar
literalmente a descida ao submundo (catábase), ao obterem consciência e refletirem sobre, retornam (anábase) para finalizar seu processo de individuação.
Alvarenga (2010), afirma que a descida ao submundo como experiência de morte, pode significar o confronto com a sombra, pelo qual possui as polaridades
simbólicas que afastam do campo da consciência, dessa forma, impossibilita falsificar a identidade. A transformação que a morte causa é a mais dolorosa, ao passo
que iniciado o retorno do submundo, precisa organizar seu centro de consciência, sendo a individualidade com o desconhecido.

CONCLUSOES
O mito de “Hades” é então um intermediador que encoraja e incentiva todos para o processo de individuação, caminho pelo qual todos são chamados – a descida
aos ínferos É necessário que se encontre dentro do próprio ser, o lugar para a sombra, pois é dessa forma que o ser humano, atingira o equilíbrio e vivenciaria
totalmente sua personalidade.

REFERENCIAS
ALVARENGA, M. Z. et. al. Mitologia simbólica: estruturas da psique e regências míticas. 2. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. BARROS, J. A. A revisão
bibliográfica – uma dimensão fundamental para o planejamento da pesquisa. Instrumento: R. Est. Pesq. Educ. Juiz de Fora. v. 11, n. 2, jul-dez, 2009. Disponível em:
file:///C:/Users/mcipriano/Downloads/18708-Texto%20do%20artigo-77906-1-10-20110711.pdf. Acesso em: 12 de abril de 2021.
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TITULO Requisitos da Norma ISO 45001:2018: Estudo para Implantação e Aprimoramento Técnico das Empresas

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO O Brasil é a 4ª nação do mundo que mais registra acidentes de trabalho, conforme dados da Previdência Social e do Ministério do Trabalho. Com isso,
é importante desenvolver ações para melhorar a saúde e segurança ocupacional no Brasil, aderindo preceitos da ISO 45001:2018, que é a norma mais atual de
Sistema de Gestão em Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO).

OBJETIVOS
OBJETIVO: Evidenciar o atendimento aos requisitos da ISO 45001:2018, parcialmente ou integralmente, sem a obrigatoriedade da obtenção da certificação, citando
formas operacionais para sua implantação e aprimoramento de acordo com cada requisito.

METODOLOGIA METODOLOGIA: Estudo realizado através da análise de requisitos da Norma ISO 45001 e obras relacionados ao tema.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Análise de Requisitos. O Requisito nº 4 - Contexto da Organização, se encarrega de determinar quais questões são relevantes e
poderiam ser atendidas. O Requisito nº 5 - Liderança e Participação dos Trabalhadores, demostra que o sucesso do sistema depende da atuação da alta direção e
dos trabalhadores de todos os níveis da organização. O Requisito nº 6 – Planejamento, deve ser realizado para atender os objetivos traçados, com base no
levantamento dos riscos e oportunidades. O Requisito nº 7 – Suporte, determina a disponibilidade dos recursos financeiros, humanos, insumos, equipamentos e
ferramentas para implantação, manutenção e aprimoramento contínuo do sistema. O Requisito nº 8 – Operação, visa planejar, implementar, controlar e manter os
processos com objetivo de eliminar os perigos e reduzir os riscos. O Requisito nº 9 – Avaliação de Desempenho, pode ser feito através de auditoria interna, com a
busca de evidências do cumprimento dos requisitos, através da taxa de frequência de acidentes e do número de dias de afastamento por motivos de saúde. O
Requisito nº 10 – Melhoria, deve determinar as oportunidades de melhoria e implementa-las.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: O estudo comprova que os requisitos da norma ISO 45001 servem de aprimoramento para processos já em andamento relativos a segurança do
trabalho e contribuem expressivamente na redução do quadro de acidentes e doenças ocupacionais, ao mesmo tempo que promove o cumprimento das exigências
legais vigentes e consequentemente oferecem inúmeros outros benefícios à empresa. Á medida que a empresa aderir as ações para atender aos requisitos da
norma, e obter seus benefícios, a tendência é que a mesma busque pela implantação integral da norma.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS 1. ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 45001 - Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional – Requisitos.
2018. 2. BRANT, Fabiana Gonçalves Félix. ISO 45001:2018: A utilização de mapa conceitual como ferramenta didática no processo de ensino-aprendizagem.125 f.
Dissertação (Mestrado) - Ensino de Ciências e Matemática, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. 3. GUEDES, Anna Karyne Arruda.
Proposta de implantação de um sistema gestão administrativa em segurança e saúde no trabalho em duas agroindústrias do município de Sousa, PB. 96 f.
Dissertação (Mestrado) - Sistemas Agroindústrias, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 2018.
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TITULO A PANDEMIA E SEUS IMPACTOS NOS COMÉRCIOS ALIMENTÍCIOS VEGETARIANOS

INTRODUCAO

A pandemia da Covid-19 trouxe muitos impactos e um foi que comércios tiveram que fechar as portas ou aplicar restrições impactando diretamente no financeiro e
nas relações com os consumidores. As empresas mais atingidas foram as prestadoras de serviços pois “as Micro e Pequenas Empresas, constituem mais de 90%
das organizações da área de comércio e serviços e geram 27% do PIB brasileiro” (DORION, 2021) e dependem da comunicação direta com o consumidor
(CARVALHO, TAVARES, SILVA, 2021). Dentro deste setor encontram-se os restaurantes que ficaram com suas portas fechadas por um longo período. Associado a
esse fechamento muitas empresas fecharam adotando a rotina de home office. Se por um lado a pandemia causou transtornos empresariais e sociais, por outro
trouxe algumas reflexões e oportunidades para empresas e consumidores. O ato de realizar as refeições em casa, ao invés de restaurantes, durante a semana, fez
com que as pessoas começassem a refletir sobre uma alimentação mais saudável. Diante desse cenário, qual o impacto da pandemia no aumento de pessoas a
adotarem o vegetarianismo e oportunidades de negócios para restaurantes na cidade de São Paulo?

OBJETIVOS Relacionar o aumento de vegetarianos na cidade de São Paulo e as estratégias dos restaurantes para atingir esse público.

METODOLOGIA
Utilizou-se os métodos de pesquisa bibliográfica que procura explicar ou retratar um problema com referências teóricas e descritiva que observa, registra, analisa e
correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los, utilizando dados secundários.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Houve um grande impacto nos comércios como bares, restaurantes e lanchonetes, e mudanças no comportamento das pessoas. Com o “home office”, muitas
pessoas recorreram a uma alimentação saudável para não prejudicar o corpo e se manter mais saudável diante dos perigos da pandemia. Compreende-se que o
comércio alimentício não só conseguiu aproveitar a demanda dos consumidores por uma alimentação saudável, mas como bônus alavancaram estratégias para
ampliar o alcance de atendimento com o serviço de entrega, transformando-se em uma dependência muito forte. Em alguns estudos de caso observou-se uma
grande dificuldade encontrada por restaurantes, demonstrando a necessidade de se reinventar e criar estratégias inovadoras.

REFERENCIAS

Desafios e oportunidades da pandemia para o setor de bares e restaurantes, Abrasel, 2021. Disponível em: https://abrasel.com.br/revista/gestao-do-setor/desafios-
e-oportunidades-da-pandemia-para-o-setor-de-bares-e-restaurantes/. Acesso em: 28 de set. de 2021. DORION, Eric Charles Henri. Reflexão sobre os impactos da
pandemia covid-19 no setor de serviços e comércio e as perspectivas de retomada e mudanças para a sociedade. Ministério da Educação, Universidade Federal de
Santa Maria, Observatório Socioeconômico da COVID-19. FAPERGS. 25/02/2021. Disponível em (#60) https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/820/2021/03/Textos-
para-Discussao-25-Reflexao-sobre-os-impactos-da-pandemia-COVID-19-no-setor-de-Servicos-e-Comercio.pdf(#62) Acesso em 01/09/2021.

Página 302



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12260 Mercadologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3898598 - RAPHAEL VASCONCELOS DE ARAUJO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO A PANDEMIA E SEUS IMPACTOS NOS COMÉRCIOS ALIMENTÍCIOS VEGETARIANOS

INTRODUCAO

A pandemia da Covid-19 trouxe muitos impactos e um foi que comércios tiveram que fechar as portas ou aplicar restrições impactando diretamente no financeiro e
nas relações com os consumidores. As empresas mais atingidas foram as prestadoras de serviços pois “as Micro e Pequenas Empresas, constituem mais de 90%
das organizações da área de comércio e serviços e geram 27% do PIB brasileiro” (DORION, 2021) e dependem da comunicação direta com o consumidor
(CARVALHO, TAVARES, SILVA, 2021). Dentro deste setor encontram-se os restaurantes que ficaram com suas portas fechadas por um longo período. Associado a
esse fechamento muitas empresas fecharam adotando a rotina de home office. Se por um lado a pandemia causou transtornos empresariais e sociais, por outro
trouxe algumas reflexões e oportunidades para empresas e consumidores. O ato de realizar as refeições em casa, ao invés de restaurantes, durante a semana, fez
com que as pessoas começassem a refletir sobre uma alimentação mais saudável. Diante desse cenário, qual o impacto da pandemia no aumento de pessoas a
adotarem o vegetarianismo e oportunidades de negócios para restaurantes na cidade de São Paulo?

OBJETIVOS Relacionar o aumento de vegetarianos na cidade de São Paulo e as estratégias dos restaurantes para atingir esse público.

METODOLOGIA
Utilizou-se os métodos de pesquisa bibliográfica que procura explicar ou retratar um problema com referências teóricas e descritiva que observa, registra, analisa e
correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los, utilizando dados secundários.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Houve um grande impacto nos comércios como bares, restaurantes e lanchonetes, e mudanças no comportamento das pessoas. Com o “home office”, muitas
pessoas recorreram a uma alimentação saudável para não prejudicar o corpo e se manter mais saudável diante dos perigos da pandemia. Compreende-se que o
comércio alimentício não só conseguiu aproveitar a demanda dos consumidores por uma alimentação saudável, mas como bônus alavancaram estratégias para
ampliar o alcance de atendimento com o serviço de entrega, transformando-se em uma dependência muito forte. Em alguns estudos de caso observou-se uma
grande dificuldade encontrada por restaurantes, demonstrando a necessidade de se reinventar e criar estratégias inovadoras.

REFERENCIAS

Desafios e oportunidades da pandemia para o setor de bares e restaurantes, Abrasel, 2021. Disponível em: https://abrasel.com.br/revista/gestao-do-setor/desafios-
e-oportunidades-da-pandemia-para-o-setor-de-bares-e-restaurantes/. Acesso em: 28 de set. de 2021. DORION, Eric Charles Henri. Reflexão sobre os impactos da
pandemia covid-19 no setor de serviços e comércio e as perspectivas de retomada e mudanças para a sociedade. Ministério da Educação, Universidade Federal de
Santa Maria, Observatório Socioeconômico da COVID-19. FAPERGS. 25/02/2021. Disponível em (#60) https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/820/2021/03/Textos-
para-Discussao-25-Reflexao-sobre-os-impactos-da-pandemia-COVID-19-no-setor-de-Servicos-e-Comercio.pdf(#62) Acesso em 01/09/2021.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO A PANDEMIA E SEUS IMPACTOS NOS COMÉRCIOS ALIMENTÍCIOS VEGETARIANOS

INTRODUCAO

A pandemia da Covid-19 trouxe muitos impactos e um foi que comércios tiveram que fechar as portas ou aplicar restrições impactando diretamente no financeiro e
nas relações com os consumidores. As empresas mais atingidas foram as prestadoras de serviços pois “as Micro e Pequenas Empresas, constituem mais de 90%
das organizações da área de comércio e serviços e geram 27% do PIB brasileiro” (DORION, 2021) e dependem da comunicação direta com o consumidor
(CARVALHO, TAVARES, SILVA, 2021). Dentro deste setor encontram-se os restaurantes que ficaram com suas portas fechadas por um longo período. Associado a
esse fechamento muitas empresas fecharam adotando a rotina de home office. Se por um lado a pandemia causou transtornos empresariais e sociais, por outro
trouxe algumas reflexões e oportunidades para empresas e consumidores. O ato de realizar as refeições em casa, ao invés de restaurantes, durante a semana, fez
com que as pessoas começassem a refletir sobre uma alimentação mais saudável. Diante desse cenário, qual o impacto da pandemia no aumento de pessoas a
adotarem o vegetarianismo e oportunidades de negócios para restaurantes na cidade de São Paulo?

OBJETIVOS Relacionar o aumento de vegetarianos na cidade de São Paulo e as estratégias dos restaurantes para atingir esse público.

METODOLOGIA
Utilizou-se os métodos de pesquisa bibliográfica que procura explicar ou retratar um problema com referências teóricas e descritiva que observa, registra, analisa e
correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los, utilizando dados secundários.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Houve um grande impacto nos comércios como bares, restaurantes e lanchonetes, e mudanças no comportamento das pessoas. Com o “home office”, muitas
pessoas recorreram a uma alimentação saudável para não prejudicar o corpo e se manter mais saudável diante dos perigos da pandemia. Compreende-se que o
comércio alimentício não só conseguiu aproveitar a demanda dos consumidores por uma alimentação saudável, mas como bônus alavancaram estratégias para
ampliar o alcance de atendimento com o serviço de entrega, transformando-se em uma dependência muito forte. Em alguns estudos de caso observou-se uma
grande dificuldade encontrada por restaurantes, demonstrando a necessidade de se reinventar e criar estratégias inovadoras.

REFERENCIAS

Desafios e oportunidades da pandemia para o setor de bares e restaurantes, Abrasel, 2021. Disponível em: https://abrasel.com.br/revista/gestao-do-setor/desafios-
e-oportunidades-da-pandemia-para-o-setor-de-bares-e-restaurantes/. Acesso em: 28 de set. de 2021. DORION, Eric Charles Henri. Reflexão sobre os impactos da
pandemia covid-19 no setor de serviços e comércio e as perspectivas de retomada e mudanças para a sociedade. Ministério da Educação, Universidade Federal de
Santa Maria, Observatório Socioeconômico da COVID-19. FAPERGS. 25/02/2021. Disponível em (#60) https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/820/2021/03/Textos-
para-Discussao-25-Reflexao-sobre-os-impactos-da-pandemia-COVID-19-no-setor-de-Servicos-e-Comercio.pdf(#62) Acesso em 01/09/2021.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO A PANDEMIA E SEUS IMPACTOS NOS COMÉRCIOS ALIMENTÍCIOS VEGETARIANOS

INTRODUCAO

A pandemia da Covid-19 trouxe muitos impactos e um foi que comércios tiveram que fechar as portas ou aplicar restrições impactando diretamente no financeiro e
nas relações com os consumidores. As empresas mais atingidas foram as prestadoras de serviços pois “as Micro e Pequenas Empresas, constituem mais de 90%
das organizações da área de comércio e serviços e geram 27% do PIB brasileiro” (DORION, 2021) e dependem da comunicação direta com o consumidor
(CARVALHO, TAVARES, SILVA, 2021). Dentro deste setor encontram-se os restaurantes que ficaram com suas portas fechadas por um longo período. Associado a
esse fechamento muitas empresas fecharam adotando a rotina de home office. Se por um lado a pandemia causou transtornos empresariais e sociais, por outro
trouxe algumas reflexões e oportunidades para empresas e consumidores. O ato de realizar as refeições em casa, ao invés de restaurantes, durante a semana, fez
com que as pessoas começassem a refletir sobre uma alimentação mais saudável. Diante desse cenário, qual o impacto da pandemia no aumento de pessoas a
adotarem o vegetarianismo e oportunidades de negócios para restaurantes na cidade de São Paulo?

OBJETIVOS Relacionar o aumento de vegetarianos na cidade de São Paulo e as estratégias dos restaurantes para atingir esse público.

METODOLOGIA
Utilizou-se os métodos de pesquisa bibliográfica que procura explicar ou retratar um problema com referências teóricas e descritiva que observa, registra, analisa e
correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los, utilizando dados secundários.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Houve um grande impacto nos comércios como bares, restaurantes e lanchonetes, e mudanças no comportamento das pessoas. Com o “home office”, muitas
pessoas recorreram a uma alimentação saudável para não prejudicar o corpo e se manter mais saudável diante dos perigos da pandemia. Compreende-se que o
comércio alimentício não só conseguiu aproveitar a demanda dos consumidores por uma alimentação saudável, mas como bônus alavancaram estratégias para
ampliar o alcance de atendimento com o serviço de entrega, transformando-se em uma dependência muito forte. Em alguns estudos de caso observou-se uma
grande dificuldade encontrada por restaurantes, demonstrando a necessidade de se reinventar e criar estratégias inovadoras.

REFERENCIAS

Desafios e oportunidades da pandemia para o setor de bares e restaurantes, Abrasel, 2021. Disponível em: https://abrasel.com.br/revista/gestao-do-setor/desafios-
e-oportunidades-da-pandemia-para-o-setor-de-bares-e-restaurantes/. Acesso em: 28 de set. de 2021. DORION, Eric Charles Henri. Reflexão sobre os impactos da
pandemia covid-19 no setor de serviços e comércio e as perspectivas de retomada e mudanças para a sociedade. Ministério da Educação, Universidade Federal de
Santa Maria, Observatório Socioeconômico da COVID-19. FAPERGS. 25/02/2021. Disponível em (#60) https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/820/2021/03/Textos-
para-Discussao-25-Reflexao-sobre-os-impactos-da-pandemia-COVID-19-no-setor-de-Servicos-e-Comercio.pdf(#62) Acesso em 01/09/2021.
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Fabiola Assumpção Barrella

TITULO A PANDEMIA E SEUS IMPACTOS NOS COMÉRCIOS ALIMENTÍCIOS VEGETARIANOS

INTRODUCAO

A pandemia da Covid-19 trouxe muitos impactos e um foi que comércios tiveram que fechar as portas ou aplicar restrições impactando diretamente no financeiro e
nas relações com os consumidores. As empresas mais atingidas foram as prestadoras de serviços pois “as Micro e Pequenas Empresas, constituem mais de 90%
das organizações da área de comércio e serviços e geram 27% do PIB brasileiro” (DORION, 2021) e dependem da comunicação direta com o consumidor
(CARVALHO, TAVARES, SILVA, 2021). Dentro deste setor encontram-se os restaurantes que ficaram com suas portas fechadas por um longo período. Associado a
esse fechamento muitas empresas fecharam adotando a rotina de home office. Se por um lado a pandemia causou transtornos empresariais e sociais, por outro
trouxe algumas reflexões e oportunidades para empresas e consumidores. O ato de realizar as refeições em casa, ao invés de restaurantes, durante a semana, fez
com que as pessoas começassem a refletir sobre uma alimentação mais saudável. Diante desse cenário, qual o impacto da pandemia no aumento de pessoas a
adotarem o vegetarianismo e oportunidades de negócios para restaurantes na cidade de São Paulo?

OBJETIVOS Relacionar o aumento de vegetarianos na cidade de São Paulo e as estratégias dos restaurantes para atingir esse público.

METODOLOGIA
Utilizou-se os métodos de pesquisa bibliográfica que procura explicar ou retratar um problema com referências teóricas e descritiva que observa, registra, analisa e
correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los, utilizando dados secundários.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Houve um grande impacto nos comércios como bares, restaurantes e lanchonetes, e mudanças no comportamento das pessoas. Com o “home office”, muitas
pessoas recorreram a uma alimentação saudável para não prejudicar o corpo e se manter mais saudável diante dos perigos da pandemia. Compreende-se que o
comércio alimentício não só conseguiu aproveitar a demanda dos consumidores por uma alimentação saudável, mas como bônus alavancaram estratégias para
ampliar o alcance de atendimento com o serviço de entrega, transformando-se em uma dependência muito forte. Em alguns estudos de caso observou-se uma
grande dificuldade encontrada por restaurantes, demonstrando a necessidade de se reinventar e criar estratégias inovadoras.

REFERENCIAS

Desafios e oportunidades da pandemia para o setor de bares e restaurantes, Abrasel, 2021. Disponível em: https://abrasel.com.br/revista/gestao-do-setor/desafios-
e-oportunidades-da-pandemia-para-o-setor-de-bares-e-restaurantes/. Acesso em: 28 de set. de 2021. DORION, Eric Charles Henri. Reflexão sobre os impactos da
pandemia covid-19 no setor de serviços e comércio e as perspectivas de retomada e mudanças para a sociedade. Ministério da Educação, Universidade Federal de
Santa Maria, Observatório Socioeconômico da COVID-19. FAPERGS. 25/02/2021. Disponível em (#60) https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/820/2021/03/Textos-
para-Discussao-25-Reflexao-sobre-os-impactos-da-pandemia-COVID-19-no-setor-de-Servicos-e-Comercio.pdf(#62) Acesso em 01/09/2021.
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Luciana Gotardo

TITULO Microagulamento associado ao ácido hialurônico e a vitamina c nano em pele madura e pele com sequelas de acne

INTRODUCAO
É importante observar que a cada dia cresce o número de pessoas em busca de tratamento estético com objetivo de que pode trazer benefícios a esse desconforto e
melhoria de autoestima. Sendo assim, o tratamento que é utilizado para este fim, é o microagulhamento, que se tornou uma técnica bastante utilizada nos últimos
tempos

OBJETIVOS Apresentar a potencialização do microagulhamento em peles maduras e sequelas de acne.

METODOLOGIA Trata se de uma revisão bibliográfica

RESULTADOS

A pesquisa constou-se com 23 artigos; 5 deles foram selecionados e alocados em tabela para melhor compreensão dos estudos, os outros 17 artigos por serem de
caráter experimental, de revisão,e dissertação de trabalhos e conclusão de curso, não foram incluídos na tabela, porém por apresentarem conteúdo relevante foram
utilizados para o estudo, da mesma forma que mais um livro. o microagulhamento surge com uma boa opção terapêutica, por ser pouco invasiva e de baixo custo,
visto que, os efeitos fisiológicos do microagulhamento estão diretamente relacionados à resposta imunológica que ocorre em um processo inflamatório, podendo
apresentar resultados promissores, entretanto, estes resultados dependerão do estímulo feito, dos cuidados pré e pós procedimento, das associações cosméticas e
sobretudo da análise da pele feita pelo profissional.

CONCLUSOES

O microagulhamento tem se mostrado eficiente no tratamento de rejuvenescimento e pele acneica, ou seja, na indução de colágeno, e também em outras disfunções
que estão associadas à alterações da derme como oleosidade excessiva, acne, hipercromias, flacidez tissular como mostram os gráficos e figuras abaixo, porém
ainda são necessários ensaios clínicos para garantir a eficiência do tratamento. Os efeitos fisiológicos do microagulhamento estão diretamente relacionados à
resposta imunológica que ocorre em um processo inflamatório. A injúria provocada pelas microagulhas força uma resposta celular na derme, que pode ser muito
benéfica ou não. Tudo dependerá do estímulo feito, dos cuidados pré e pós procedimento, das associações cosméticas e sobretudo da análise da pele feita pelo
profissional.

REFERENCIAS

GOTARDO L. Isabella Dias Gino e Lilian Francisca da Silva Os Efeitos do Peeling Químico no Rejuvenescimento Facial. Revista Brasileira de Estética, volume 6 nº 1,
São Paulo - 2018. Souza, B. F, Modelo de impedância de orde Barbosa AG, Oliveira AJ, Carvalho LL, Cristine STT Envelhecimento cutâneo precoce e seus fatores
desencadeantes em mulheres de 20 e 30 anos. Conic Semesp, 16º Congresso Nacional de Iniciação Científica m fracional para a resposta inflamatória cutânea
[Internet], Copre UFRJ Cláudia ABOM , Lourdes PBSM, Baroni RVE , Influência do envelhecimento na qualidade da pele de mulheres brancas: o papel do colágeno, da
densidade de material elástico e da vascularização [ Internet], Scielo - -51752013000100008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#38)tlng=en Costa PCS, Noções de anatomia e
histologia da pele [Internet], Capitulo 02 Dermatologia-1-pdf- Barbosa AG, Oliveira AJ, Carvalho LL, Cristine STT Envelhecimento cutâneo precoce e seus fatores
desencadeantes em mulheres de 20 e 30 anos.

Página 307



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12263 Saúde Coletiva 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4387325 - THAIS SILVA BRITO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO Microagulamento associado ao ácido hialurônico e a vitamina c nano em pele madura e pele com sequelas de acne

INTRODUCAO
É importante observar que a cada dia cresce o número de pessoas em busca de tratamento estético com objetivo de que pode trazer benefícios a esse desconforto e
melhoria de autoestima. Sendo assim, o tratamento que é utilizado para este fim, é o microagulhamento, que se tornou uma técnica bastante utilizada nos últimos
tempos

OBJETIVOS Apresentar a potencialização do microagulhamento em peles maduras e sequelas de acne.

METODOLOGIA Trata se de uma revisão bibliográfica

RESULTADOS

A pesquisa constou-se com 23 artigos; 5 deles foram selecionados e alocados em tabela para melhor compreensão dos estudos, os outros 17 artigos por serem de
caráter experimental, de revisão,e dissertação de trabalhos e conclusão de curso, não foram incluídos na tabela, porém por apresentarem conteúdo relevante foram
utilizados para o estudo, da mesma forma que mais um livro. o microagulhamento surge com uma boa opção terapêutica, por ser pouco invasiva e de baixo custo,
visto que, os efeitos fisiológicos do microagulhamento estão diretamente relacionados à resposta imunológica que ocorre em um processo inflamatório, podendo
apresentar resultados promissores, entretanto, estes resultados dependerão do estímulo feito, dos cuidados pré e pós procedimento, das associações cosméticas e
sobretudo da análise da pele feita pelo profissional.

CONCLUSOES

O microagulhamento tem se mostrado eficiente no tratamento de rejuvenescimento e pele acneica, ou seja, na indução de colágeno, e também em outras disfunções
que estão associadas à alterações da derme como oleosidade excessiva, acne, hipercromias, flacidez tissular como mostram os gráficos e figuras abaixo, porém
ainda são necessários ensaios clínicos para garantir a eficiência do tratamento. Os efeitos fisiológicos do microagulhamento estão diretamente relacionados à
resposta imunológica que ocorre em um processo inflamatório. A injúria provocada pelas microagulhas força uma resposta celular na derme, que pode ser muito
benéfica ou não. Tudo dependerá do estímulo feito, dos cuidados pré e pós procedimento, das associações cosméticas e sobretudo da análise da pele feita pelo
profissional.

REFERENCIAS

GOTARDO L. Isabella Dias Gino e Lilian Francisca da Silva Os Efeitos do Peeling Químico no Rejuvenescimento Facial. Revista Brasileira de Estética, volume 6 nº 1,
São Paulo - 2018. Souza, B. F, Modelo de impedância de orde Barbosa AG, Oliveira AJ, Carvalho LL, Cristine STT Envelhecimento cutâneo precoce e seus fatores
desencadeantes em mulheres de 20 e 30 anos. Conic Semesp, 16º Congresso Nacional de Iniciação Científica m fracional para a resposta inflamatória cutânea
[Internet], Copre UFRJ Cláudia ABOM , Lourdes PBSM, Baroni RVE , Influência do envelhecimento na qualidade da pele de mulheres brancas: o papel do colágeno, da
densidade de material elástico e da vascularização [ Internet], Scielo - -51752013000100008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#38)tlng=en Costa PCS, Noções de anatomia e
histologia da pele [Internet], Capitulo 02 Dermatologia-1-pdf- Barbosa AG, Oliveira AJ, Carvalho LL, Cristine STT Envelhecimento cutâneo precoce e seus fatores
desencadeantes em mulheres de 20 e 30 anos.
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3574512 - SAMELA FURTADO BATISTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Luiz Claudio Bido

TITULO Uso de material onírico na arte e na ciência: compreensão junguiana de relatos dos criadores

INTRODUCAO

Os arquétipos podem agir através dos sonhos como uma força de criação, quando compreendidos de forma adequada, considerando que produzem enorme impacto
em nossa mente, influenciando nossas emoções e perspectivas, se tornando um potencial criativo, para isso, utilizamos relatos de artistas e criadores que utilizaram
o material onírico para criação de uma obra acabada. Buscamos entender alguns conceitos propostos por Carl Gustav Jung como: ego, complexo, energia psíquica e
sincronicidade para explicar o mecanismo dos sonhos e de que forma se dá esse processo de criação a partir das experiências vivenciadas por cada pessoa.

OBJETIVOS
Definir o sonho como ferramenta da criatividade e mecanismo de acesso aos conteúdos inconscientes, explicando o processo criativo a partir da análise de relatos
dos criadores.

METODOLOGIA

O presente estudo utilizará como método a Revisão Integrativa da Literatura. Partimos dos conceitos e pressupostos da Psicologia Analítica fundada por Jung para
compreender o que são os sonhos. Optamos por escolher sete criadores, entre artistas e cientistas, que declararam publicamente terem utilizado seu conteúdo
onírico como matéria prima para produção de sua obra artística ou científica. Buscou-se nas ferramentas Google acadêmico e Scielo artigos em língua portuguesa
que abordassem os presentes temas: sonhos, análise dos sonhos, força criativa, criatividade e psicologia analítica.

RESULTADOS

O conteúdo da inspiração dos sonhos não é fruto de uma busca ativa e consciente do Ego, mas sim de uma atitude receptiva e de legitimação do conteúdo fornecido
pelo inconsciente. O Ego é responsável por toda relação entre os fatores conscientes tais como experiências, ações, sentimentos e lembranças. Assim, ele pode
reprimir conteúdos, ou recuperá-los da armazenagem inconsciente (STEIN, 2006). Por outro lado, como possibilidade de acesso aos conteúdos inconscientes, o
sonho é dotado de numinosidade e causa espanto por permitir expressar conteúdos totalmente inacessíveis ao arbítrio consciente e pondo o indivíduo em “estado
de comoção” (JACOBI, 2016, pág. 21). O processo criativo está relacionado às experiências vivenciadas através dos sonhos, em que se tem um breve acesso aos
conteúdos inconscientes, de forma a integrá-los à consciência na medida em que são expressos. (BARONE, 2014).

CONCLUSOES

O sonho traz uma mensagem do inconsciente, através de imagens arquetípicas. Essas imagens são primordialmente ligadas às experiências culturalmente
acumuladas por toda a humanidade, manifestadas no inconsciente coletivo. Todavia, tais conteúdos são expressos de forma individual e com significados diferentes
para cada pessoa, considerando suas próprias experiências e contexto de vida. O complexo do ego capta esses conteúdos, que então passam a ser representados
conscientemente. O processo criativo é a manifestação consciente das experiências representadas por conteúdos oníricos, que, ao serem integrados à consciência,
se tornam potencial criativo, e são expressos, tendo o Ego como responsável por essa expressão.

REFERENCIAS
1. STEIN, Murray. Jung: o mapa da alma: uma introdução. Tradução Álvaro Cabral. revisão técnica Mareia Tabone. — 5a ed. — São Paulo: Cultrix, 2006. 2. JACOBI,
Jolande. Complexo, arquétipo e símbolo na psicologia de CG Jung. Editora Vozes Limitada, 2016. 3. BARONE, Luciana. {Inconsciente, subjetividade e processo de
criação}. Faculdade de Artes do Paraná(#62) UNESPAR. Paraná, 2014.
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3585107 - DANIELA NEVES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Claudio Bido

TITULO Uso de material onírico na arte e na ciência: compreensão junguiana de relatos dos criadores

INTRODUCAO

Os arquétipos podem agir através dos sonhos como uma força de criação, quando compreendidos de forma adequada, considerando que produzem enorme impacto
em nossa mente, influenciando nossas emoções e perspectivas, se tornando um potencial criativo, para isso, utilizamos relatos de artistas e criadores que utilizaram
o material onírico para criação de uma obra acabada. Buscamos entender alguns conceitos propostos por Carl Gustav Jung como: ego, complexo, energia psíquica e
sincronicidade para explicar o mecanismo dos sonhos e de que forma se dá esse processo de criação a partir das experiências vivenciadas por cada pessoa.

OBJETIVOS
Definir o sonho como ferramenta da criatividade e mecanismo de acesso aos conteúdos inconscientes, explicando o processo criativo a partir da análise de relatos
dos criadores.

METODOLOGIA

O presente estudo utilizará como método a Revisão Integrativa da Literatura. Partimos dos conceitos e pressupostos da Psicologia Analítica fundada por Jung para
compreender o que são os sonhos. Optamos por escolher sete criadores, entre artistas e cientistas, que declararam publicamente terem utilizado seu conteúdo
onírico como matéria prima para produção de sua obra artística ou científica. Buscou-se nas ferramentas Google acadêmico e Scielo artigos em língua portuguesa
que abordassem os presentes temas: sonhos, análise dos sonhos, força criativa, criatividade e psicologia analítica.

RESULTADOS

O conteúdo da inspiração dos sonhos não é fruto de uma busca ativa e consciente do Ego, mas sim de uma atitude receptiva e de legitimação do conteúdo fornecido
pelo inconsciente. O Ego é responsável por toda relação entre os fatores conscientes tais como experiências, ações, sentimentos e lembranças. Assim, ele pode
reprimir conteúdos, ou recuperá-los da armazenagem inconsciente (STEIN, 2006). Por outro lado, como possibilidade de acesso aos conteúdos inconscientes, o
sonho é dotado de numinosidade e causa espanto por permitir expressar conteúdos totalmente inacessíveis ao arbítrio consciente e pondo o indivíduo em “estado
de comoção” (JACOBI, 2016, pág. 21). O processo criativo está relacionado às experiências vivenciadas através dos sonhos, em que se tem um breve acesso aos
conteúdos inconscientes, de forma a integrá-los à consciência na medida em que são expressos. (BARONE, 2014).

CONCLUSOES

O sonho traz uma mensagem do inconsciente, através de imagens arquetípicas. Essas imagens são primordialmente ligadas às experiências culturalmente
acumuladas por toda a humanidade, manifestadas no inconsciente coletivo. Todavia, tais conteúdos são expressos de forma individual e com significados diferentes
para cada pessoa, considerando suas próprias experiências e contexto de vida. O complexo do ego capta esses conteúdos, que então passam a ser representados
conscientemente. O processo criativo é a manifestação consciente das experiências representadas por conteúdos oníricos, que, ao serem integrados à consciência,
se tornam potencial criativo, e são expressos, tendo o Ego como responsável por essa expressão.

REFERENCIAS
1. STEIN, Murray. Jung: o mapa da alma: uma introdução. Tradução Álvaro Cabral. revisão técnica Mareia Tabone. — 5a ed. — São Paulo: Cultrix, 2006. 2. JACOBI,
Jolande. Complexo, arquétipo e símbolo na psicologia de CG Jung. Editora Vozes Limitada, 2016. 3. BARONE, Luciana. {Inconsciente, subjetividade e processo de
criação}. Faculdade de Artes do Paraná(#62) UNESPAR. Paraná, 2014.
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Carolina Nunes Franca Marina Tiemi Shio

TITULO BAIXA PREVALÊNCIA DE SARS-CoV-2 EM CRECHES DURANTE O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES: CONSIDERAÇÕES PARA UM RETORNO SEGURO

INTRODUCAO

O SARS-CoV-2 já infectou mais de 215 milhões de pessoas e levou a morte 4,5 milhões. As entidades governamentais adotaram medidas preventivas para , o
fechamento das escolas ocorreu na maioria dos locais. Em São Paulo, a reabertura foi autorizada em fevereiro de 2021, com algumas regras. O retorno se deu em
um período em que o país apresentava altas taxas de contaminações e mortes, especialmente devido a circulação da variante gamma (P.1). O monitoramento de
SARS-CoV-2 nas creches era feito por meio de autorrelato de casos e suspeitas. No entanto, como muitas crianças podem se apresentar assintomáticas a verdadeira
prevalência de SARS-CoV-2 nas creches não foi avaliada.

OBJETIVOS Investigar a prevalência de SARS-CoV-2 nas creches e o efeito das medidas preventivas adotadas no retorno das atividades escolares durante a pandemia.

METODOLOGIA
Sete creches foram convidadas a participar do estudo. Amostras de swab da região de nasofaringe e foram coletadas. O RNA viral foi extraído utilizando o kit de
purificação de RNA da Invitrogen. O diagnóstico viral foi obtido por meio da utilização do RT-qPCR, através do sistema TaqMan. Para o diagnóstico viral utilizou-se o
painel da Seegene, Allplex TM 2019-nCoV Assay.

RESULTADOS

Foram coletadas 201 amostras, sendo 40,3% (81/201) adultos e 59,7% (120/201) crianças com média de idade 40 e 3 anos respectivamente. Somente uma amostra
testou positivo para a presença de SARS-CoV-2. A amostra positiva pertence a um participante adulto, o que representa 1,2% dos adultos do estudo e 0,5% de todos
os participantes. As medidas de prevenção seguidas pelas creches incluíam o atendimento a somente 35% das crianças, obrigatoriedade do uso de máscaras por
adultos e crianças com mais de 3 anos de idade, o distanciamento social deveria se mantido em todas as ocasiões como durante as refeições, recreação ou o
descanso das crianças, os brinquedos não poderiam ser compartilhados e a lavagem frequente das mão e limpeza dos ambientes era estimulada.

CONCLUSOES
A baixa prevalência de SARS-CoV-2 observada pode ser indicativo da efetividade das medidas de prevenção adotadas para o combate ao avanço da pandemia em
andamento. Ainda que a abertura das creches tenha ocorrido durante um período de alta no número de casos de mortes devido a COVID-19 em todo o país.

REFERENCIAS

Educação, S. da (2021) ‘VOLTA ÀS AULAS 2021’, Governo do Estado de São Paulo. Liu, Y. et al. (2021) ‘The impact of non-pharmaceutical interventions on SARS-
CoV-2 transmission across 130 countries and territories’, BMC Medicine. BioMed Central, 19(1). Nugroho, D. P. R. A. D. (no date) ‘CONTEXT AND RATIONALE FOR
REOPENING SCHOOLS’, UNICEF. Swann, O. V. et al. (2020) ‘Clinical characteristics of children and young people admitted to hospital with covid-19 in United
Kingdom: Prospective multicentre observational cohort study’, The BMJ., 370. Wu, F. et al. (2020) ‘A new coronavirus associated with human respiratory disease in
China’, Nature.

Página 311



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12265 Microbiologia Médica 7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3560261 - KEVIN CEZAR NASCIMENTO SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carolina Nunes Franca Marina Tiemi Shio

TITULO BAIXA PREVALÊNCIA DE SARS-CoV-2 EM CRECHES DURANTE O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES: CONSIDERAÇÕES PARA UM RETORNO SEGURO

INTRODUCAO

O SARS-CoV-2 já infectou mais de 215 milhões de pessoas e levou a morte 4,5 milhões. As entidades governamentais adotaram medidas preventivas para , o
fechamento das escolas ocorreu na maioria dos locais. Em São Paulo, a reabertura foi autorizada em fevereiro de 2021, com algumas regras. O retorno se deu em
um período em que o país apresentava altas taxas de contaminações e mortes, especialmente devido a circulação da variante gamma (P.1). O monitoramento de
SARS-CoV-2 nas creches era feito por meio de autorrelato de casos e suspeitas. No entanto, como muitas crianças podem se apresentar assintomáticas a verdadeira
prevalência de SARS-CoV-2 nas creches não foi avaliada.

OBJETIVOS Investigar a prevalência de SARS-CoV-2 nas creches e o efeito das medidas preventivas adotadas no retorno das atividades escolares durante a pandemia.

METODOLOGIA
Sete creches foram convidadas a participar do estudo. Amostras de swab da região de nasofaringe e foram coletadas. O RNA viral foi extraído utilizando o kit de
purificação de RNA da Invitrogen. O diagnóstico viral foi obtido por meio da utilização do RT-qPCR, através do sistema TaqMan. Para o diagnóstico viral utilizou-se o
painel da Seegene, Allplex TM 2019-nCoV Assay.

RESULTADOS

Foram coletadas 201 amostras, sendo 40,3% (81/201) adultos e 59,7% (120/201) crianças com média de idade 40 e 3 anos respectivamente. Somente uma amostra
testou positivo para a presença de SARS-CoV-2. A amostra positiva pertence a um participante adulto, o que representa 1,2% dos adultos do estudo e 0,5% de todos
os participantes. As medidas de prevenção seguidas pelas creches incluíam o atendimento a somente 35% das crianças, obrigatoriedade do uso de máscaras por
adultos e crianças com mais de 3 anos de idade, o distanciamento social deveria se mantido em todas as ocasiões como durante as refeições, recreação ou o
descanso das crianças, os brinquedos não poderiam ser compartilhados e a lavagem frequente das mão e limpeza dos ambientes era estimulada.

CONCLUSOES
A baixa prevalência de SARS-CoV-2 observada pode ser indicativo da efetividade das medidas de prevenção adotadas para o combate ao avanço da pandemia em
andamento. Ainda que a abertura das creches tenha ocorrido durante um período de alta no número de casos de mortes devido a COVID-19 em todo o país.

REFERENCIAS

Educação, S. da (2021) ‘VOLTA ÀS AULAS 2021’, Governo do Estado de São Paulo. Liu, Y. et al. (2021) ‘The impact of non-pharmaceutical interventions on SARS-
CoV-2 transmission across 130 countries and territories’, BMC Medicine. BioMed Central, 19(1). Nugroho, D. P. R. A. D. (no date) ‘CONTEXT AND RATIONALE FOR
REOPENING SCHOOLS’, UNICEF. Swann, O. V. et al. (2020) ‘Clinical characteristics of children and young people admitted to hospital with covid-19 in United
Kingdom: Prospective multicentre observational cohort study’, The BMJ., 370. Wu, F. et al. (2020) ‘A new coronavirus associated with human respiratory disease in
China’, Nature.
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TITULO BAIXA PREVALÊNCIA DE SARS-CoV-2 EM CRECHES DURANTE O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES: CONSIDERAÇÕES PARA UM RETORNO SEGURO

INTRODUCAO

O SARS-CoV-2 já infectou mais de 215 milhões de pessoas e levou a morte 4,5 milhões. As entidades governamentais adotaram medidas preventivas para , o
fechamento das escolas ocorreu na maioria dos locais. Em São Paulo, a reabertura foi autorizada em fevereiro de 2021, com algumas regras. O retorno se deu em
um período em que o país apresentava altas taxas de contaminações e mortes, especialmente devido a circulação da variante gamma (P.1). O monitoramento de
SARS-CoV-2 nas creches era feito por meio de autorrelato de casos e suspeitas. No entanto, como muitas crianças podem se apresentar assintomáticas a verdadeira
prevalência de SARS-CoV-2 nas creches não foi avaliada.

OBJETIVOS Investigar a prevalência de SARS-CoV-2 nas creches e o efeito das medidas preventivas adotadas no retorno das atividades escolares durante a pandemia.

METODOLOGIA
Sete creches foram convidadas a participar do estudo. Amostras de swab da região de nasofaringe e foram coletadas. O RNA viral foi extraído utilizando o kit de
purificação de RNA da Invitrogen. O diagnóstico viral foi obtido por meio da utilização do RT-qPCR, através do sistema TaqMan. Para o diagnóstico viral utilizou-se o
painel da Seegene, Allplex TM 2019-nCoV Assay.

RESULTADOS

Foram coletadas 201 amostras, sendo 40,3% (81/201) adultos e 59,7% (120/201) crianças com média de idade 40 e 3 anos respectivamente. Somente uma amostra
testou positivo para a presença de SARS-CoV-2. A amostra positiva pertence a um participante adulto, o que representa 1,2% dos adultos do estudo e 0,5% de todos
os participantes. As medidas de prevenção seguidas pelas creches incluíam o atendimento a somente 35% das crianças, obrigatoriedade do uso de máscaras por
adultos e crianças com mais de 3 anos de idade, o distanciamento social deveria se mantido em todas as ocasiões como durante as refeições, recreação ou o
descanso das crianças, os brinquedos não poderiam ser compartilhados e a lavagem frequente das mão e limpeza dos ambientes era estimulada.

CONCLUSOES
A baixa prevalência de SARS-CoV-2 observada pode ser indicativo da efetividade das medidas de prevenção adotadas para o combate ao avanço da pandemia em
andamento. Ainda que a abertura das creches tenha ocorrido durante um período de alta no número de casos de mortes devido a COVID-19 em todo o país.

REFERENCIAS

Educação, S. da (2021) ‘VOLTA ÀS AULAS 2021’, Governo do Estado de São Paulo. Liu, Y. et al. (2021) ‘The impact of non-pharmaceutical interventions on SARS-
CoV-2 transmission across 130 countries and territories’, BMC Medicine. BioMed Central, 19(1). Nugroho, D. P. R. A. D. (no date) ‘CONTEXT AND RATIONALE FOR
REOPENING SCHOOLS’, UNICEF. Swann, O. V. et al. (2020) ‘Clinical characteristics of children and young people admitted to hospital with covid-19 in United
Kingdom: Prospective multicentre observational cohort study’, The BMJ., 370. Wu, F. et al. (2020) ‘A new coronavirus associated with human respiratory disease in
China’, Nature.
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TITULO BAIXA PREVALÊNCIA DE SARS-CoV-2 EM CRECHES DURANTE O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES: CONSIDERAÇÕES PARA UM RETORNO SEGURO

INTRODUCAO

O SARS-CoV-2 já infectou mais de 215 milhões de pessoas e levou a morte 4,5 milhões. As entidades governamentais adotaram medidas preventivas para , o
fechamento das escolas ocorreu na maioria dos locais. Em São Paulo, a reabertura foi autorizada em fevereiro de 2021, com algumas regras. O retorno se deu em
um período em que o país apresentava altas taxas de contaminações e mortes, especialmente devido a circulação da variante gamma (P.1). O monitoramento de
SARS-CoV-2 nas creches era feito por meio de autorrelato de casos e suspeitas. No entanto, como muitas crianças podem se apresentar assintomáticas a verdadeira
prevalência de SARS-CoV-2 nas creches não foi avaliada.

OBJETIVOS Investigar a prevalência de SARS-CoV-2 nas creches e o efeito das medidas preventivas adotadas no retorno das atividades escolares durante a pandemia.

METODOLOGIA
Sete creches foram convidadas a participar do estudo. Amostras de swab da região de nasofaringe e foram coletadas. O RNA viral foi extraído utilizando o kit de
purificação de RNA da Invitrogen. O diagnóstico viral foi obtido por meio da utilização do RT-qPCR, através do sistema TaqMan. Para o diagnóstico viral utilizou-se o
painel da Seegene, Allplex TM 2019-nCoV Assay.

RESULTADOS

Foram coletadas 201 amostras, sendo 40,3% (81/201) adultos e 59,7% (120/201) crianças com média de idade 40 e 3 anos respectivamente. Somente uma amostra
testou positivo para a presença de SARS-CoV-2. A amostra positiva pertence a um participante adulto, o que representa 1,2% dos adultos do estudo e 0,5% de todos
os participantes. As medidas de prevenção seguidas pelas creches incluíam o atendimento a somente 35% das crianças, obrigatoriedade do uso de máscaras por
adultos e crianças com mais de 3 anos de idade, o distanciamento social deveria se mantido em todas as ocasiões como durante as refeições, recreação ou o
descanso das crianças, os brinquedos não poderiam ser compartilhados e a lavagem frequente das mão e limpeza dos ambientes era estimulada.

CONCLUSOES
A baixa prevalência de SARS-CoV-2 observada pode ser indicativo da efetividade das medidas de prevenção adotadas para o combate ao avanço da pandemia em
andamento. Ainda que a abertura das creches tenha ocorrido durante um período de alta no número de casos de mortes devido a COVID-19 em todo o país.

REFERENCIAS

Educação, S. da (2021) ‘VOLTA ÀS AULAS 2021’, Governo do Estado de São Paulo. Liu, Y. et al. (2021) ‘The impact of non-pharmaceutical interventions on SARS-
CoV-2 transmission across 130 countries and territories’, BMC Medicine. BioMed Central, 19(1). Nugroho, D. P. R. A. D. (no date) ‘CONTEXT AND RATIONALE FOR
REOPENING SCHOOLS’, UNICEF. Swann, O. V. et al. (2020) ‘Clinical characteristics of children and young people admitted to hospital with covid-19 in United
Kingdom: Prospective multicentre observational cohort study’, The BMJ., 370. Wu, F. et al. (2020) ‘A new coronavirus associated with human respiratory disease in
China’, Nature.
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TITULO BAIXA PREVALÊNCIA DE SARS-CoV-2 EM CRECHES DURANTE O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES: CONSIDERAÇÕES PARA UM RETORNO SEGURO

INTRODUCAO

O SARS-CoV-2 já infectou mais de 215 milhões de pessoas e levou a morte 4,5 milhões. As entidades governamentais adotaram medidas preventivas para , o
fechamento das escolas ocorreu na maioria dos locais. Em São Paulo, a reabertura foi autorizada em fevereiro de 2021, com algumas regras. O retorno se deu em
um período em que o país apresentava altas taxas de contaminações e mortes, especialmente devido a circulação da variante gamma (P.1). O monitoramento de
SARS-CoV-2 nas creches era feito por meio de autorrelato de casos e suspeitas. No entanto, como muitas crianças podem se apresentar assintomáticas a verdadeira
prevalência de SARS-CoV-2 nas creches não foi avaliada.

OBJETIVOS Investigar a prevalência de SARS-CoV-2 nas creches e o efeito das medidas preventivas adotadas no retorno das atividades escolares durante a pandemia.

METODOLOGIA
Sete creches foram convidadas a participar do estudo. Amostras de swab da região de nasofaringe e foram coletadas. O RNA viral foi extraído utilizando o kit de
purificação de RNA da Invitrogen. O diagnóstico viral foi obtido por meio da utilização do RT-qPCR, através do sistema TaqMan. Para o diagnóstico viral utilizou-se o
painel da Seegene, Allplex TM 2019-nCoV Assay.

RESULTADOS

Foram coletadas 201 amostras, sendo 40,3% (81/201) adultos e 59,7% (120/201) crianças com média de idade 40 e 3 anos respectivamente. Somente uma amostra
testou positivo para a presença de SARS-CoV-2. A amostra positiva pertence a um participante adulto, o que representa 1,2% dos adultos do estudo e 0,5% de todos
os participantes. As medidas de prevenção seguidas pelas creches incluíam o atendimento a somente 35% das crianças, obrigatoriedade do uso de máscaras por
adultos e crianças com mais de 3 anos de idade, o distanciamento social deveria se mantido em todas as ocasiões como durante as refeições, recreação ou o
descanso das crianças, os brinquedos não poderiam ser compartilhados e a lavagem frequente das mão e limpeza dos ambientes era estimulada.

CONCLUSOES
A baixa prevalência de SARS-CoV-2 observada pode ser indicativo da efetividade das medidas de prevenção adotadas para o combate ao avanço da pandemia em
andamento. Ainda que a abertura das creches tenha ocorrido durante um período de alta no número de casos de mortes devido a COVID-19 em todo o país.

REFERENCIAS

Educação, S. da (2021) ‘VOLTA ÀS AULAS 2021’, Governo do Estado de São Paulo. Liu, Y. et al. (2021) ‘The impact of non-pharmaceutical interventions on SARS-
CoV-2 transmission across 130 countries and territories’, BMC Medicine. BioMed Central, 19(1). Nugroho, D. P. R. A. D. (no date) ‘CONTEXT AND RATIONALE FOR
REOPENING SCHOOLS’, UNICEF. Swann, O. V. et al. (2020) ‘Clinical characteristics of children and young people admitted to hospital with covid-19 in United
Kingdom: Prospective multicentre observational cohort study’, The BMJ., 370. Wu, F. et al. (2020) ‘A new coronavirus associated with human respiratory disease in
China’, Nature.
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TITULO Movimento Antivacina e Responsabilidade Civil

INTRODUCAO

Tomar uma vacina não é uma decisão individual e isolada, principalmente porque o indivíduo vive em sociedade. A consequência da falta de vacinação é vasta e
destruidora, pois impede a imunidade coletiva e coloca os indivíduos mais vulneráveis diretamente em contato com doenças que poderiam ser evitadas e extirpadas
do meio social. Trata-se de relevante questão de saúde pública, e inclusive glogal, a manutenção da vacinação a toda população. Quando as campanhas antivacinas
são apoiadas e divulgadas por agentes públicos, mesmo sendo médicos ou profissionais da saúde, o prejuízo é inestimável, pois são geradores de opinião, o que
acarreta maior gasto do governo e maior prejuízo da população, razão pela qual, necessária reprimenda por parte das autoridades para impedir a continuidade desta
conduta. Daí a importância de se levar a questão ao judiciário e aplicar critérios jurídicos capazes de coibir danos na saúde global. O presente estudo procura
analisar a responsabilidade civil daquele que propaga tais campanhas antivacina em prejuízo da ciência.

OBJETIVOS
demonstrar que agentes públicos que assumem responsabilidade com a ciência da saúde, podem ser réus em um processo em que se objetiva a responsabilidade
civil com função punitiva em razão do descaso e indiferença com a responsabilidade social, na medida em que negam a ciência e movimentam indivíduos contra a
vacinação

METODOLOGIA
O trabalho se baseou em pesquisa bibliográfica sobre responsabilidade civil e seus critérios punitivos e preventivos, e na pesquisa sobre a fixação da
responsabilidade civil. Análise do dever ético desses profissionais. Estudos de casos concretos onde houve condenação em ressarcimento civil relacionado ao tema
vacinação e propagação de campanhas negativas.

RESULTADOS

Restou demonstrado que a crítica ou opinião individual do agente público, ainda que médico ou profissional da saúde não podem ser veiculadas sem
responsabilidade social, notadamente quando tal se dá em detrimento de todo um sistema comprovado cientificamente, com grande aporte financeiro do governo, e
que traz resultados positivos. Demonstrou-se ainda, que tal conduta pode colocar em risco a humanidade como um todo. Assim, a propositura de ação judicial para
coibir tais condutas, por meio da responsabilidade civil punitiva por dano social, resultou ser uma alternativa para frenar tais comportamentos negacionistas ou ao
menos diminuir sua ocorrência.

CONCLUSOES é possível a responsabilização civil de agentes públicos em razão de campanhas antivacinação.

REFERENCIAS

1. Maia, Maria de Lourdes de Souza; Ballalai, Isabella; Nehab, Márcio. Movimento antivacina e suas ameaças. Repositório Institucional da Fiocruz.
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/33659. 2019. 2. Moreno,Carlos. Movimento antivacina na Web, por que ele é ameaça à saúde pública. Uol – Revista
Vivabem. https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/29/movimento-antivacina-avanca-online-por-que-ele-e-ameaca-a-saude-publica.htm.
29.10.2020. 3. Bulos, Jaime Leandro. Da reparação civil dos danos sociais através de instrumentos processuais coletivos, Unaerp.
https://www.unaerp.br/documentos/1633-jaime-leandro-bulos/file. 2014.
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TITULO Transexualidade e seus impactos emocionais: uma compreensão Cognitivo-comportamental do filme

INTRODUCAO

A transexualidade é definida pela incongruência entre o sexo biológico e identificação de gênero. A identificação do sexo é definida por características biológicas
(FONTANARI, 2019). A identificação de gênero é a forma como a pessoa se identifica no mundo, nem sempre em acordo com o sexo biológico. (NASCIMENTO,
ET.AL, 2020). A orientação sexual está diretamente relacionada às formas de atração afetiva e sexual (FONTANARI, 2019). Esta incongruência pode trazer
sofrimento e a terapia cognitivo-comportamental (TCC) terá como objetivo colaborar para que o indivíduo transexual consiga desenvolver estabilidade, satisfação e
aceitação. (SOUZA, apud HAKEEM, 2012).

OBJETIVOS
O trabalho tem como objetivo analisar através da perspectiva da abordagem cognitivo-comportamental a personagem (Romana), do filme “Meu nome é Ray”
salientando impactos emocionais designados a sua percepção de identidade de gênero.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo qualitativo de análise de conteúdo sobre o filme “Meu nome é Ray” – enfocando o personagem Ray para isso será utilizada a abordagem
cognitivo-comportamental.

RESULTADOS

Por meio da conceituação cognitivo-comportamental do caso Ray, um adolescente que não se senti pertencente ao corpo feminino, no qual nasceu, pode-se
considerar a hipótese diagnóstica de Disforia de Gênero, visto cumprir o critério de incongruência acentuada entre o gênero de origem e o gênero
experimentado/expresso, que gerou a necessidade de realizar a redesignação sexual, porém isso gerou sintomas emocionais e comportamentais em resposta a um
estressor identificável (conseguir o consentimento do pai), o que pode o ter levado ao transtorno de adaptação. (APA, 2014). A compreensão cognitivo-
comportamental identificou um comportamento associado a disforia de gênero, que foi o de colocar uma faixa para cobrir os seios para que pudesse se apresentar
como um garoto, visto pensar “estou condenado a um corpo que não reconheço” o que indica a provável suposição “se eu fizer as mudanças físicas, então serei
reconhecido como sou”, e uma ideia central sobre si “Sou defeituoso e estranho”, gerando frustração, sofrimento sintomas de depressão e ansiedade.

CONCLUSOES
Os impactos emocionas vivenciados pelos transexuais tem dimensão multifatorial, devendo ser levando em consideração a auto discriminação, empregabilidade
preconizada e relação familiar conflituosa.

REFERENCIAS

APA, Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. DSM-5- (Quinta edição). Porto Alegre: Artmed, 2014. FONTANARI, A. Fatores associados a
saúde mental de jovens transgêneros e/ ou não binários. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/204129.
Acesso em:01 de out de 2021. NASCIMENTO, F. K. et al. Brazilian transgender children and adolescents: attributes associated with quality of life. Revista Latino-
Americana de Enfermagem, São Paulo, v. 28. 2020. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: https://doi.org/10.1590/1518-8345.3504.3351. Acesso em: 01 de out de
2021. SOUZA, M. F. e et al. Atendimento para disforia de gênero em terapia cognitivo-comportamental. Anais III JOIN / Edição Brasil. Campina Grande: Realize
Editora, 2017. Disponível em: https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/49584. Acesso em: 01 de out de 2021.
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TITULO Transexualidade e seus impactos emocionais: uma compreensão Cognitivo-comportamental do filme

INTRODUCAO

A transexualidade é definida pela incongruência entre o sexo biológico e identificação de gênero. A identificação do sexo é definida por características biológicas
(FONTANARI, 2019). A identificação de gênero é a forma como a pessoa se identifica no mundo, nem sempre em acordo com o sexo biológico. (NASCIMENTO,
ET.AL, 2020). A orientação sexual está diretamente relacionada às formas de atração afetiva e sexual (FONTANARI, 2019). Esta incongruência pode trazer
sofrimento e a terapia cognitivo-comportamental (TCC) terá como objetivo colaborar para que o indivíduo transexual consiga desenvolver estabilidade, satisfação e
aceitação. (SOUZA, apud HAKEEM, 2012).

OBJETIVOS
O trabalho tem como objetivo analisar através da perspectiva da abordagem cognitivo-comportamental a personagem (Romana), do filme “Meu nome é Ray”
salientando impactos emocionais designados a sua percepção de identidade de gênero.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo qualitativo de análise de conteúdo sobre o filme “Meu nome é Ray” – enfocando o personagem Ray para isso será utilizada a abordagem
cognitivo-comportamental.

RESULTADOS

Por meio da conceituação cognitivo-comportamental do caso Ray, um adolescente que não se senti pertencente ao corpo feminino, no qual nasceu, pode-se
considerar a hipótese diagnóstica de Disforia de Gênero, visto cumprir o critério de incongruência acentuada entre o gênero de origem e o gênero
experimentado/expresso, que gerou a necessidade de realizar a redesignação sexual, porém isso gerou sintomas emocionais e comportamentais em resposta a um
estressor identificável (conseguir o consentimento do pai), o que pode o ter levado ao transtorno de adaptação. (APA, 2014). A compreensão cognitivo-
comportamental identificou um comportamento associado a disforia de gênero, que foi o de colocar uma faixa para cobrir os seios para que pudesse se apresentar
como um garoto, visto pensar “estou condenado a um corpo que não reconheço” o que indica a provável suposição “se eu fizer as mudanças físicas, então serei
reconhecido como sou”, e uma ideia central sobre si “Sou defeituoso e estranho”, gerando frustração, sofrimento sintomas de depressão e ansiedade.

CONCLUSOES
Os impactos emocionas vivenciados pelos transexuais tem dimensão multifatorial, devendo ser levando em consideração a auto discriminação, empregabilidade
preconizada e relação familiar conflituosa.

REFERENCIAS

APA, Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. DSM-5- (Quinta edição). Porto Alegre: Artmed, 2014. FONTANARI, A. Fatores associados a
saúde mental de jovens transgêneros e/ ou não binários. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/204129.
Acesso em:01 de out de 2021. NASCIMENTO, F. K. et al. Brazilian transgender children and adolescents: attributes associated with quality of life. Revista Latino-
Americana de Enfermagem, São Paulo, v. 28. 2020. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: https://doi.org/10.1590/1518-8345.3504.3351. Acesso em: 01 de out de
2021. SOUZA, M. F. e et al. Atendimento para disforia de gênero em terapia cognitivo-comportamental. Anais III JOIN / Edição Brasil. Campina Grande: Realize
Editora, 2017. Disponível em: https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/49584. Acesso em: 01 de out de 2021.
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TITULO Transexualidade e seus impactos emocionais: uma compreensão Cognitivo-comportamental do filme

INTRODUCAO

A transexualidade é definida pela incongruência entre o sexo biológico e identificação de gênero. A identificação do sexo é definida por características biológicas
(FONTANARI, 2019). A identificação de gênero é a forma como a pessoa se identifica no mundo, nem sempre em acordo com o sexo biológico. (NASCIMENTO,
ET.AL, 2020). A orientação sexual está diretamente relacionada às formas de atração afetiva e sexual (FONTANARI, 2019). Esta incongruência pode trazer
sofrimento e a terapia cognitivo-comportamental (TCC) terá como objetivo colaborar para que o indivíduo transexual consiga desenvolver estabilidade, satisfação e
aceitação. (SOUZA, apud HAKEEM, 2012).

OBJETIVOS
O trabalho tem como objetivo analisar através da perspectiva da abordagem cognitivo-comportamental a personagem (Romana), do filme “Meu nome é Ray”
salientando impactos emocionais designados a sua percepção de identidade de gênero.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo qualitativo de análise de conteúdo sobre o filme “Meu nome é Ray” – enfocando o personagem Ray para isso será utilizada a abordagem
cognitivo-comportamental.

RESULTADOS

Por meio da conceituação cognitivo-comportamental do caso Ray, um adolescente que não se senti pertencente ao corpo feminino, no qual nasceu, pode-se
considerar a hipótese diagnóstica de Disforia de Gênero, visto cumprir o critério de incongruência acentuada entre o gênero de origem e o gênero
experimentado/expresso, que gerou a necessidade de realizar a redesignação sexual, porém isso gerou sintomas emocionais e comportamentais em resposta a um
estressor identificável (conseguir o consentimento do pai), o que pode o ter levado ao transtorno de adaptação. (APA, 2014). A compreensão cognitivo-
comportamental identificou um comportamento associado a disforia de gênero, que foi o de colocar uma faixa para cobrir os seios para que pudesse se apresentar
como um garoto, visto pensar “estou condenado a um corpo que não reconheço” o que indica a provável suposição “se eu fizer as mudanças físicas, então serei
reconhecido como sou”, e uma ideia central sobre si “Sou defeituoso e estranho”, gerando frustração, sofrimento sintomas de depressão e ansiedade.

CONCLUSOES
Os impactos emocionas vivenciados pelos transexuais tem dimensão multifatorial, devendo ser levando em consideração a auto discriminação, empregabilidade
preconizada e relação familiar conflituosa.

REFERENCIAS

APA, Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. DSM-5- (Quinta edição). Porto Alegre: Artmed, 2014. FONTANARI, A. Fatores associados a
saúde mental de jovens transgêneros e/ ou não binários. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/204129.
Acesso em:01 de out de 2021. NASCIMENTO, F. K. et al. Brazilian transgender children and adolescents: attributes associated with quality of life. Revista Latino-
Americana de Enfermagem, São Paulo, v. 28. 2020. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: https://doi.org/10.1590/1518-8345.3504.3351. Acesso em: 01 de out de
2021. SOUZA, M. F. e et al. Atendimento para disforia de gênero em terapia cognitivo-comportamental. Anais III JOIN / Edição Brasil. Campina Grande: Realize
Editora, 2017. Disponível em: https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/49584. Acesso em: 01 de out de 2021.
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Marcia Bianchi

TITULO CONDUTA E DESAFIOS DO CIRURGIÃO-DENTISTA FRENTE AOS MAUS- TRATOS INFANTIS

INTRODUCAO

Os maus-tratos infantis não é um assunto novo na sociedade pois desde as antigas civilizações já existiam formas de castigo e tortura para adultos e crianças. Na
atualidade surgiram diversas pesquisas sobre a violência contra a criança mostrando a importância do cirurgião-dentista como um dos profissionais da linha de
frente para a denúncia dos maus-tratos existindo ainda uma grande dificuldade em relação às delações desse tipo de violência, tendo a incerteza do diagnóstico
como principal motivo.

OBJETIVOS
Alertar o cirurgião-dentista sobre a problemática da violência contra a criança e a possibilidade de auxiliar no diagnóstico precoce e na conduta adequada frente à
situação.

METODOLOGIA
Para o estudo foi realizada revisão de literatura sobre a conduta e desafios do cirurgião-dentista frente aos maus-tratos infantis. Os artigos utilizados foram
selecionados nas bases de dados da BVS, Pubmed, Scielo e Google acadêmico nos anos 2015 a 2021.

RESULTADOS

A violência contra crianças e adolescentes é um problema de saúde pública que geralmente ocorre dentro de casa sendo os agressores, em sua maioria, parentes
próximos. Existem diversos tipos de abuso e o diagnóstico pode ser feito através dos sinais e sintomas decorrentes da violência portanto, a observação começa
quando a criança chega ao consultório odontológico. Na avaliação odontológica, pode-se observar sinais como traumas nos tecidos duros e moles decorrentes de
abuso físico; comportamento sexual precoce para a idade, indicativo de abuso sexual; privação de necessidades básicas relacionada à negligência e abuso
psicológico, quando o responsável prejudica a autoestima, identidade de gênero ou o desenvolvimento da criança. Em qualquer desses casos a conduta é proceder à
uma anamnese e exame físico detalhados e, caso a suspeita de maus-tratos persista, deve ser registrada no prontuário juntamente com fotografias e radiografias e
uma cópia dessa documentação deve ser encaminhada ao conselho tutelar da região que a vítima reside.

CONCLUSOES

Pode-se se concluir por meio dessa revisão de literatura que mesmo com o avanço da sociedade e do conhecimento sobre o tema, os maus-tratos às crianças ainda
persistem e o cirurgião-dentista surge como um dos principais profissionais que pode diagnosticar, na prática, tais casos de violência. Por outro lado, observa-se
que muitos casos são omitidos e não notificados devido à incerteza quanto ao diagnóstico e aos procedimentos a serem tomados. Não é possível esquecer que a
abordagem do tema, por mais difícil e delicado, se mostra necessária desde a graduação em Odontologia devido à sua relevância na proteção da população infantil
mais vulnerável.

REFERENCIAS

Alves, M A, Importância do cirurgião-dentista no diagnóstico de abuso sexual infantil: revisão literatura. Orientador: Bianca Andrade da Fonseca et al, 2016.
Monografia (Graduação em odontologia) – Universidade de odontologia, Universidade Salgado de Oliveira, Rio de Janeiro, 2016. Losso, E M. et al. Maus-tratos
infantis: o papel dos cirurgiões-dentistas na proteção das crianças e adolescentes. Faculdade de odontologia- Universidade Positivo. Paraná, 2015. Vanrell, J P.
Odontologia legal e antropologia forense. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O USO DA TELEMEDICINA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL

INTRODUCAO

A pandemia da COVID-19 ocasionou enormes desafios aos sistemas de saúde globais, o que demandou novas perspectivas de entendimento a respeito dos cenários
sanitários a nível mundial. A telemedicina apresenta uma forma de auxiliar no controle da situação, uma vez que permite a prática da medicina permeada por
tecnologias, a fim de assistir pacientes, garantir a continuidade de tratamentos, bem como contribuir ao combate da pandemia atenuando dos impactos aos
cuidados de saúde indiretamente relacionados à COVID-19

OBJETIVOS O objetivo foi avaliar a percepção sobre a ferramenta de telemedicina, buscando avaliar o uso e a demanda deste tipo de serviço pela população.

METODOLOGIA
As informações foram coletadas por meio de um formulário padronizado autoaplicável pela internet. Foram coletadas informações sobre como os brasileiros
utilizaram a ferramenta da telemedicina, buscando avaliar o uso e a demanda deste tipo de serviço pela população.

RESULTADOS

Participaram 324 voluntários, sendo 216 pessoas do gênero feminino e 108 pessoas do gênero masculino. As faixas etárias corresponderam às idades entre 18 à 94
anos, sendo a idade média dos voluntários de 35 anos. Entre os voluntários, 96,9% residem no Estado de São Paulo, sendo que 265 pessoas (81,8%) moram na região
da Capital. A prevalência de voluntários que apresentou satisfação com a experiência da utilização da telemedicina foi de 35,8%. Dos voluntários da amostra, 88,6%
foram favoráveis à telemedicina e 57,7% indicariam o seu uso. Constatou-se que 39,8% dos voluntários não apresentaram dificuldade com o uso da telemedicina. O
presente estudo possibilitou conhecer sobre a utilização da telemedicina no enfrentamento à pandemia de COVID-19, sendo possível saber a opinião dos voluntários,
se tiveram contato com a ferramenta, qual a experiência a esse tipo de atendimento e quais perspectivas futuras essas pessoas têm frente a esse novo modo de
contato médico. Mostrou também a eficácia e os efeitos positivos que a telemedicina apresentou como ferramenta no atendimento médico.

CONCLUSOES
Este estudo revelou os efeitos positivos que a telemedicina apresentou como ferramenta no atendimento médico. Concluiu-se que, embora a telemedicina não
substitua o atendimento presencial, ela é uma alternativa para o momento de pandemia e os voluntários mostraram-se confortáveis usando o serviço, portanto o
treinamento nas ferramentas de telemedicina se faz necessário na formação dos estudantes de medicina atualmente.

REFERENCIAS

Caetano R, Silva AB, Guedes ACCM, De Paiva CCN, Ribeiro GR, Sant DL, Da Silva RM. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-
19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. Cad. Saúde Pública 2020; 36(5): e00088920. Du Toit M, Malau-aduli B, Vangaveti V, Sabe-san
S, Ray RA. Use of telehealth in the manage ment of non-critical emergencies in rural or remote emergency departments: a systematic review. J Telemed Telecare
2019; 25:3-16. Kieling D, da Silva D, Witt F, Magnagnagno O. A importância da telemedicina no contexto da pandemia de covid-19. Fag Journal of health (FJH), v. 3, n.
1, p. 90-97, 2 mar. 2021.
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TITULO O USO DA TELEMEDICINA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL

INTRODUCAO

A pandemia da COVID-19 ocasionou enormes desafios aos sistemas de saúde globais, o que demandou novas perspectivas de entendimento a respeito dos cenários
sanitários a nível mundial. A telemedicina apresenta uma forma de auxiliar no controle da situação, uma vez que permite a prática da medicina permeada por
tecnologias, a fim de assistir pacientes, garantir a continuidade de tratamentos, bem como contribuir ao combate da pandemia atenuando dos impactos aos
cuidados de saúde indiretamente relacionados à COVID-19

OBJETIVOS O objetivo foi avaliar a percepção sobre a ferramenta de telemedicina, buscando avaliar o uso e a demanda deste tipo de serviço pela população.

METODOLOGIA
As informações foram coletadas por meio de um formulário padronizado autoaplicável pela internet. Foram coletadas informações sobre como os brasileiros
utilizaram a ferramenta da telemedicina, buscando avaliar o uso e a demanda deste tipo de serviço pela população.

RESULTADOS

Participaram 324 voluntários, sendo 216 pessoas do gênero feminino e 108 pessoas do gênero masculino. As faixas etárias corresponderam às idades entre 18 à 94
anos, sendo a idade média dos voluntários de 35 anos. Entre os voluntários, 96,9% residem no Estado de São Paulo, sendo que 265 pessoas (81,8%) moram na região
da Capital. A prevalência de voluntários que apresentou satisfação com a experiência da utilização da telemedicina foi de 35,8%. Dos voluntários da amostra, 88,6%
foram favoráveis à telemedicina e 57,7% indicariam o seu uso. Constatou-se que 39,8% dos voluntários não apresentaram dificuldade com o uso da telemedicina. O
presente estudo possibilitou conhecer sobre a utilização da telemedicina no enfrentamento à pandemia de COVID-19, sendo possível saber a opinião dos voluntários,
se tiveram contato com a ferramenta, qual a experiência a esse tipo de atendimento e quais perspectivas futuras essas pessoas têm frente a esse novo modo de
contato médico. Mostrou também a eficácia e os efeitos positivos que a telemedicina apresentou como ferramenta no atendimento médico.

CONCLUSOES
Este estudo revelou os efeitos positivos que a telemedicina apresentou como ferramenta no atendimento médico. Concluiu-se que, embora a telemedicina não
substitua o atendimento presencial, ela é uma alternativa para o momento de pandemia e os voluntários mostraram-se confortáveis usando o serviço, portanto o
treinamento nas ferramentas de telemedicina se faz necessário na formação dos estudantes de medicina atualmente.

REFERENCIAS

Caetano R, Silva AB, Guedes ACCM, De Paiva CCN, Ribeiro GR, Sant DL, Da Silva RM. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-
19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. Cad. Saúde Pública 2020; 36(5): e00088920. Du Toit M, Malau-aduli B, Vangaveti V, Sabe-san
S, Ray RA. Use of telehealth in the manage ment of non-critical emergencies in rural or remote emergency departments: a systematic review. J Telemed Telecare
2019; 25:3-16. Kieling D, da Silva D, Witt F, Magnagnagno O. A importância da telemedicina no contexto da pandemia de covid-19. Fag Journal of health (FJH), v. 3, n.
1, p. 90-97, 2 mar. 2021.
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TITULO O USO DA TELEMEDICINA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL

INTRODUCAO

A pandemia da COVID-19 ocasionou enormes desafios aos sistemas de saúde globais, o que demandou novas perspectivas de entendimento a respeito dos cenários
sanitários a nível mundial. A telemedicina apresenta uma forma de auxiliar no controle da situação, uma vez que permite a prática da medicina permeada por
tecnologias, a fim de assistir pacientes, garantir a continuidade de tratamentos, bem como contribuir ao combate da pandemia atenuando dos impactos aos
cuidados de saúde indiretamente relacionados à COVID-19

OBJETIVOS O objetivo foi avaliar a percepção sobre a ferramenta de telemedicina, buscando avaliar o uso e a demanda deste tipo de serviço pela população.

METODOLOGIA
As informações foram coletadas por meio de um formulário padronizado autoaplicável pela internet. Foram coletadas informações sobre como os brasileiros
utilizaram a ferramenta da telemedicina, buscando avaliar o uso e a demanda deste tipo de serviço pela população.

RESULTADOS

Participaram 324 voluntários, sendo 216 pessoas do gênero feminino e 108 pessoas do gênero masculino. As faixas etárias corresponderam às idades entre 18 à 94
anos, sendo a idade média dos voluntários de 35 anos. Entre os voluntários, 96,9% residem no Estado de São Paulo, sendo que 265 pessoas (81,8%) moram na região
da Capital. A prevalência de voluntários que apresentou satisfação com a experiência da utilização da telemedicina foi de 35,8%. Dos voluntários da amostra, 88,6%
foram favoráveis à telemedicina e 57,7% indicariam o seu uso. Constatou-se que 39,8% dos voluntários não apresentaram dificuldade com o uso da telemedicina. O
presente estudo possibilitou conhecer sobre a utilização da telemedicina no enfrentamento à pandemia de COVID-19, sendo possível saber a opinião dos voluntários,
se tiveram contato com a ferramenta, qual a experiência a esse tipo de atendimento e quais perspectivas futuras essas pessoas têm frente a esse novo modo de
contato médico. Mostrou também a eficácia e os efeitos positivos que a telemedicina apresentou como ferramenta no atendimento médico.

CONCLUSOES
Este estudo revelou os efeitos positivos que a telemedicina apresentou como ferramenta no atendimento médico. Concluiu-se que, embora a telemedicina não
substitua o atendimento presencial, ela é uma alternativa para o momento de pandemia e os voluntários mostraram-se confortáveis usando o serviço, portanto o
treinamento nas ferramentas de telemedicina se faz necessário na formação dos estudantes de medicina atualmente.

REFERENCIAS

Caetano R, Silva AB, Guedes ACCM, De Paiva CCN, Ribeiro GR, Sant DL, Da Silva RM. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-
19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. Cad. Saúde Pública 2020; 36(5): e00088920. Du Toit M, Malau-aduli B, Vangaveti V, Sabe-san
S, Ray RA. Use of telehealth in the manage ment of non-critical emergencies in rural or remote emergency departments: a systematic review. J Telemed Telecare
2019; 25:3-16. Kieling D, da Silva D, Witt F, Magnagnagno O. A importância da telemedicina no contexto da pandemia de covid-19. Fag Journal of health (FJH), v. 3, n.
1, p. 90-97, 2 mar. 2021.
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TITULO O USO DA TELEMEDICINA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL

INTRODUCAO

A pandemia da COVID-19 ocasionou enormes desafios aos sistemas de saúde globais, o que demandou novas perspectivas de entendimento a respeito dos cenários
sanitários a nível mundial. A telemedicina apresenta uma forma de auxiliar no controle da situação, uma vez que permite a prática da medicina permeada por
tecnologias, a fim de assistir pacientes, garantir a continuidade de tratamentos, bem como contribuir ao combate da pandemia atenuando dos impactos aos
cuidados de saúde indiretamente relacionados à COVID-19

OBJETIVOS O objetivo foi avaliar a percepção sobre a ferramenta de telemedicina, buscando avaliar o uso e a demanda deste tipo de serviço pela população.

METODOLOGIA
As informações foram coletadas por meio de um formulário padronizado autoaplicável pela internet. Foram coletadas informações sobre como os brasileiros
utilizaram a ferramenta da telemedicina, buscando avaliar o uso e a demanda deste tipo de serviço pela população.

RESULTADOS

Participaram 324 voluntários, sendo 216 pessoas do gênero feminino e 108 pessoas do gênero masculino. As faixas etárias corresponderam às idades entre 18 à 94
anos, sendo a idade média dos voluntários de 35 anos. Entre os voluntários, 96,9% residem no Estado de São Paulo, sendo que 265 pessoas (81,8%) moram na região
da Capital. A prevalência de voluntários que apresentou satisfação com a experiência da utilização da telemedicina foi de 35,8%. Dos voluntários da amostra, 88,6%
foram favoráveis à telemedicina e 57,7% indicariam o seu uso. Constatou-se que 39,8% dos voluntários não apresentaram dificuldade com o uso da telemedicina. O
presente estudo possibilitou conhecer sobre a utilização da telemedicina no enfrentamento à pandemia de COVID-19, sendo possível saber a opinião dos voluntários,
se tiveram contato com a ferramenta, qual a experiência a esse tipo de atendimento e quais perspectivas futuras essas pessoas têm frente a esse novo modo de
contato médico. Mostrou também a eficácia e os efeitos positivos que a telemedicina apresentou como ferramenta no atendimento médico.

CONCLUSOES
Este estudo revelou os efeitos positivos que a telemedicina apresentou como ferramenta no atendimento médico. Concluiu-se que, embora a telemedicina não
substitua o atendimento presencial, ela é uma alternativa para o momento de pandemia e os voluntários mostraram-se confortáveis usando o serviço, portanto o
treinamento nas ferramentas de telemedicina se faz necessário na formação dos estudantes de medicina atualmente.

REFERENCIAS

Caetano R, Silva AB, Guedes ACCM, De Paiva CCN, Ribeiro GR, Sant DL, Da Silva RM. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-
19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. Cad. Saúde Pública 2020; 36(5): e00088920. Du Toit M, Malau-aduli B, Vangaveti V, Sabe-san
S, Ray RA. Use of telehealth in the manage ment of non-critical emergencies in rural or remote emergency departments: a systematic review. J Telemed Telecare
2019; 25:3-16. Kieling D, da Silva D, Witt F, Magnagnagno O. A importância da telemedicina no contexto da pandemia de covid-19. Fag Journal of health (FJH), v. 3, n.
1, p. 90-97, 2 mar. 2021.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O USO DA TELEMEDICINA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL

INTRODUCAO

A pandemia da COVID-19 ocasionou enormes desafios aos sistemas de saúde globais, o que demandou novas perspectivas de entendimento a respeito dos cenários
sanitários a nível mundial. A telemedicina apresenta uma forma de auxiliar no controle da situação, uma vez que permite a prática da medicina permeada por
tecnologias, a fim de assistir pacientes, garantir a continuidade de tratamentos, bem como contribuir ao combate da pandemia atenuando dos impactos aos
cuidados de saúde indiretamente relacionados à COVID-19

OBJETIVOS O objetivo foi avaliar a percepção sobre a ferramenta de telemedicina, buscando avaliar o uso e a demanda deste tipo de serviço pela população.

METODOLOGIA
As informações foram coletadas por meio de um formulário padronizado autoaplicável pela internet. Foram coletadas informações sobre como os brasileiros
utilizaram a ferramenta da telemedicina, buscando avaliar o uso e a demanda deste tipo de serviço pela população.

RESULTADOS

Participaram 324 voluntários, sendo 216 pessoas do gênero feminino e 108 pessoas do gênero masculino. As faixas etárias corresponderam às idades entre 18 à 94
anos, sendo a idade média dos voluntários de 35 anos. Entre os voluntários, 96,9% residem no Estado de São Paulo, sendo que 265 pessoas (81,8%) moram na região
da Capital. A prevalência de voluntários que apresentou satisfação com a experiência da utilização da telemedicina foi de 35,8%. Dos voluntários da amostra, 88,6%
foram favoráveis à telemedicina e 57,7% indicariam o seu uso. Constatou-se que 39,8% dos voluntários não apresentaram dificuldade com o uso da telemedicina. O
presente estudo possibilitou conhecer sobre a utilização da telemedicina no enfrentamento à pandemia de COVID-19, sendo possível saber a opinião dos voluntários,
se tiveram contato com a ferramenta, qual a experiência a esse tipo de atendimento e quais perspectivas futuras essas pessoas têm frente a esse novo modo de
contato médico. Mostrou também a eficácia e os efeitos positivos que a telemedicina apresentou como ferramenta no atendimento médico.

CONCLUSOES
Este estudo revelou os efeitos positivos que a telemedicina apresentou como ferramenta no atendimento médico. Concluiu-se que, embora a telemedicina não
substitua o atendimento presencial, ela é uma alternativa para o momento de pandemia e os voluntários mostraram-se confortáveis usando o serviço, portanto o
treinamento nas ferramentas de telemedicina se faz necessário na formação dos estudantes de medicina atualmente.

REFERENCIAS

Caetano R, Silva AB, Guedes ACCM, De Paiva CCN, Ribeiro GR, Sant DL, Da Silva RM. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-
19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. Cad. Saúde Pública 2020; 36(5): e00088920. Du Toit M, Malau-aduli B, Vangaveti V, Sabe-san
S, Ray RA. Use of telehealth in the manage ment of non-critical emergencies in rural or remote emergency departments: a systematic review. J Telemed Telecare
2019; 25:3-16. Kieling D, da Silva D, Witt F, Magnagnagno O. A importância da telemedicina no contexto da pandemia de covid-19. Fag Journal of health (FJH), v. 3, n.
1, p. 90-97, 2 mar. 2021.
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Elaine Toledo Risso

TITULO LUTO ANTECIPATÓRIO: PACIENTES COM CÂNCER, CONTRIBUIÇÃO DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA

INTRODUCAO

Ao receber o diagnóstico oncológico, tanto o enfermo quanto seus familiares passam por grande tensão, esse momento é carregado de sentimentos de impotência,
fragilidade, tristeza, raiva, depressão, culpa e o medo da perda, tal fator é conhecido como luto antecipatório, diferente do luto propriamente dito, que é quando
ocorre de fato uma perda. Pensando nisso, de que forma a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) poderia então contribuir nesse momento? Através de seus
facilitadores, que são a aceitação incondicional positiva, congruência e a compreensão empática, dá a oportunidade de que a pessoa reorganize o seu mundo,
enxergando uma nova maneira de vivenciar sua experiência e ressignificar.

OBJETIVOS
Investigar o processo do luto antecipatório e sua elaboração. Verificar de que forma a Abordagem Centrada na Pessoa pode facilitar nesse processo de luto
antecipatório.

METODOLOGIA
Esse trabalho é de caráter exploratório e foi realizado através de uma revisão bibliográfica, foram analisados dez artigos encontrados nas bases de dados Google
Acadêmico, Pepsic e SciELO.

RESULTADOS

Foi possível analisar como ocorre o processo do luto antecipatório a partir do diagnóstico do câncer e o impacto ocasionado na vida dos pacientes, familiares e
cuidadores. O diagnóstico oncológico, é um dos maiores fatores que ocasiona à vivência do luto antecipado, impactando em diversas dimensões na vida de todos os
envolvidos, entretanto, ainda é um assunto pouco investigado. Constatamos o quanto o clima facilitador da Abordagem Centrada na Pessoa, pode tornar esse
momento mais leve,pois há a possibilidade de acessar suas vivências buscando ser congruente e autentico, pois o processo de atualização pode ser facilitado
quando o sujeito se sente acolhido, auxiliando na conexão da capacidade para adaptar-se a diversas situações de sua vida.

CONCLUSOES

É perceptível que há carência em artigos que contribuem para compreender como a abordagem centrada na pessoa, auxilia seus clientes no contexto do luto
antecipatório. Percebemos a importância de uma equipe multiprofissional no contexto de adoecimento por câncer, todos exercem um papel fundamental, tanto na
administração medicamentosa da qual o sujeito é submetido, como o profissional capaz de auxiliá-lo e acolhe-lo nas suas questões emocionais, que possam aliviar
de alguma maneira aquele momento.

REFERENCIAS

CARDOSO, Érika Arantes de Oliveira et al. Luto antecipatório/preparatório em pacientes com câncer: análise da produção científica. Rev. SPAGESP, Ribeirão Preto, v.
19, n. 2, p. 110-122, 2018. Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
29702018000200009(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 maio 2021. SANTIAGO, Mauro. Abordagem Centrada na Pessoa Ante o Luto. Trabalho de
conclusão de curso. Universidade Federal Fluminense Instituto do Nordeste Fluminense de Educação. Volta Redonda, 2017. SILVA, Breno César de Almeida da;
SANTOS, Manoel Antônio dos; OLIVEIRA-CARDOSO, Érika Arantes de. Vivências de familiares de pacientes com câncer: revisitando a literatura. Rev. SPAGESP,
Ribeirão Preto, v. 20, n. 1, p. 140-153, jan. 2019. Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
29702019000100011(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 maio 2021.
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Elaine Toledo Risso

TITULO LUTO ANTECIPATÓRIO: PACIENTES COM CÂNCER, CONTRIBUIÇÃO DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA

INTRODUCAO

Ao receber o diagnóstico oncológico, tanto o enfermo quanto seus familiares passam por grande tensão, esse momento é carregado de sentimentos de impotência,
fragilidade, tristeza, raiva, depressão, culpa e o medo da perda, tal fator é conhecido como luto antecipatório, diferente do luto propriamente dito, que é quando
ocorre de fato uma perda. Pensando nisso, de que forma a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) poderia então contribuir nesse momento? Através de seus
facilitadores, que são a aceitação incondicional positiva, congruência e a compreensão empática, dá a oportunidade de que a pessoa reorganize o seu mundo,
enxergando uma nova maneira de vivenciar sua experiência e ressignificar.

OBJETIVOS
Investigar o processo do luto antecipatório e sua elaboração. Verificar de que forma a Abordagem Centrada na Pessoa pode facilitar nesse processo de luto
antecipatório.

METODOLOGIA
Esse trabalho é de caráter exploratório e foi realizado através de uma revisão bibliográfica, foram analisados dez artigos encontrados nas bases de dados Google
Acadêmico, Pepsic e SciELO.

RESULTADOS

Foi possível analisar como ocorre o processo do luto antecipatório a partir do diagnóstico do câncer e o impacto ocasionado na vida dos pacientes, familiares e
cuidadores. O diagnóstico oncológico, é um dos maiores fatores que ocasiona à vivência do luto antecipado, impactando em diversas dimensões na vida de todos os
envolvidos, entretanto, ainda é um assunto pouco investigado. Constatamos o quanto o clima facilitador da Abordagem Centrada na Pessoa, pode tornar esse
momento mais leve,pois há a possibilidade de acessar suas vivências buscando ser congruente e autentico, pois o processo de atualização pode ser facilitado
quando o sujeito se sente acolhido, auxiliando na conexão da capacidade para adaptar-se a diversas situações de sua vida.

CONCLUSOES

É perceptível que há carência em artigos que contribuem para compreender como a abordagem centrada na pessoa, auxilia seus clientes no contexto do luto
antecipatório. Percebemos a importância de uma equipe multiprofissional no contexto de adoecimento por câncer, todos exercem um papel fundamental, tanto na
administração medicamentosa da qual o sujeito é submetido, como o profissional capaz de auxiliá-lo e acolhe-lo nas suas questões emocionais, que possam aliviar
de alguma maneira aquele momento.

REFERENCIAS

CARDOSO, Érika Arantes de Oliveira et al. Luto antecipatório/preparatório em pacientes com câncer: análise da produção científica. Rev. SPAGESP, Ribeirão Preto, v.
19, n. 2, p. 110-122, 2018. Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
29702018000200009(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 maio 2021. SANTIAGO, Mauro. Abordagem Centrada na Pessoa Ante o Luto. Trabalho de
conclusão de curso. Universidade Federal Fluminense Instituto do Nordeste Fluminense de Educação. Volta Redonda, 2017. SILVA, Breno César de Almeida da;
SANTOS, Manoel Antônio dos; OLIVEIRA-CARDOSO, Érika Arantes de. Vivências de familiares de pacientes com câncer: revisitando a literatura. Rev. SPAGESP,
Ribeirão Preto, v. 20, n. 1, p. 140-153, jan. 2019. Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
29702019000100011(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 24 maio 2021.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO Desafios para a saúde pública e privada no enfrentamento da pandemia de COVID-19 em 2020

INTRODUCAO
A pandemia de COVID-19 que atingiu o Brasil em março de 2020 levou a uma enorme pressão na demanda por serviços de saúde, tanto públicos quanto privados.
Diferenças na estrutura dos serviços de saúde pública e privadas no Brasil são históricas e a situação de pandemia as destacou ainda mais. Dificuldades como
fornecimento de EPIs, falta de leitos e contaminação de profissionais surgiram como grandes preocupações para a sociedade em geral.

OBJETIVOS Comparar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde das redes públicas e privadas durante a pandemia de COVID-19

METODOLOGIA

A partir de um formulário padronizado autoaplicável e disponibilizado via online para profissionais de saúde do sistema público e privado no estado de São Paulo
durante os meses de outubro e novembro de 2020, foi questionado quais as principais dificuldades no enfrentamento da pandemia de COVID-19 como: falta de EPIs,
falta de leitos, falta de profissionais, número elevado de pacientes, falta de recebimento de treinamento especializado. Os dados foram tabulados e comparados
com o teste estatístico do Chi-quadrado para identificar diferenças entre dificuldades nos dois tipos de sistema de saúde.

RESULTADOS

Foram obtidas 389 respostas. Entre as pessoas que o preencheram, 256 eram pertencentes apenas ao setor público e 82 apenas ao setor privado, sendo que 52
delas trabalhavam em ambos. Foi possível perceber a desproporcionalidade de dificuldades encontradas nos dois setores, tendo os profissionais da rede pública se
deparado com mais problemas. A falta de EPIs, por exemplo, se demonstrou maior no setor público. 42,6% dos seus integrantes que responderam à pesquisa
relataram sua escassez em algum momento, sendo que apenas 17,1% dos integrantes da rede privada o fizeram (p(#60)0,05) Quanto ao número de profissionais
infectados, o âmbito público também apresentou desvantagens, uma vez que 33,6% dos participantes da rede pública foram infectados, um número maior que o
20,7% resultante do âmbito privado (p(#60)0,05). A diferença na falta de leitos, entretanto, não foi estatisticamente relevante pelo Chi-quadrado entre os dois tipos
de serviços.

CONCLUSOES

Concluímos que em muitos quesitos, os profissionais integrantes da rede pública estão em desvantagem em relação aos da rede privada. Fatores como a falta de
EPIs e número de profissionais infectados se mostraram altamente desproporcionais em ambos os setores, mostrando a necessidade de fortalecer e investir ainda
mais nos serviços de saúde públicos, para que possam fornecer qualidade de atendimento aos pacientes e de trabalho para seus profissionais nos mesmos níveis
pelo menos que os serviços privados.

REFERENCIAS

Harapan H. et al. Coronavirus disease 2019: A literature review. Journal Infect Public Health; 2020; 13(5): 667-673. Lotfi M., Hamblin M.R. e Rezaei N. COVID-19:
Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clinica Chimica Acta; 508 (2020): 252-266 Dias, L.N.S. et al. Fatores associados ao desperdício de
recursos da saúde repassados pela união aos municípios auditados pela Controladoria Geral da União. Rev. contab. finanç. São Paulo, v. 24, n. 63, p. 206-218, Dec.
2013.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO Desafios para a saúde pública e privada no enfrentamento da pandemia de COVID-19 em 2020

INTRODUCAO
A pandemia de COVID-19 que atingiu o Brasil em março de 2020 levou a uma enorme pressão na demanda por serviços de saúde, tanto públicos quanto privados.
Diferenças na estrutura dos serviços de saúde pública e privadas no Brasil são históricas e a situação de pandemia as destacou ainda mais. Dificuldades como
fornecimento de EPIs, falta de leitos e contaminação de profissionais surgiram como grandes preocupações para a sociedade em geral.

OBJETIVOS Comparar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde das redes públicas e privadas durante a pandemia de COVID-19

METODOLOGIA

A partir de um formulário padronizado autoaplicável e disponibilizado via online para profissionais de saúde do sistema público e privado no estado de São Paulo
durante os meses de outubro e novembro de 2020, foi questionado quais as principais dificuldades no enfrentamento da pandemia de COVID-19 como: falta de EPIs,
falta de leitos, falta de profissionais, número elevado de pacientes, falta de recebimento de treinamento especializado. Os dados foram tabulados e comparados
com o teste estatístico do Chi-quadrado para identificar diferenças entre dificuldades nos dois tipos de sistema de saúde.

RESULTADOS

Foram obtidas 389 respostas. Entre as pessoas que o preencheram, 256 eram pertencentes apenas ao setor público e 82 apenas ao setor privado, sendo que 52
delas trabalhavam em ambos. Foi possível perceber a desproporcionalidade de dificuldades encontradas nos dois setores, tendo os profissionais da rede pública se
deparado com mais problemas. A falta de EPIs, por exemplo, se demonstrou maior no setor público. 42,6% dos seus integrantes que responderam à pesquisa
relataram sua escassez em algum momento, sendo que apenas 17,1% dos integrantes da rede privada o fizeram (p(#60)0,05) Quanto ao número de profissionais
infectados, o âmbito público também apresentou desvantagens, uma vez que 33,6% dos participantes da rede pública foram infectados, um número maior que o
20,7% resultante do âmbito privado (p(#60)0,05). A diferença na falta de leitos, entretanto, não foi estatisticamente relevante pelo Chi-quadrado entre os dois tipos
de serviços.

CONCLUSOES

Concluímos que em muitos quesitos, os profissionais integrantes da rede pública estão em desvantagem em relação aos da rede privada. Fatores como a falta de
EPIs e número de profissionais infectados se mostraram altamente desproporcionais em ambos os setores, mostrando a necessidade de fortalecer e investir ainda
mais nos serviços de saúde públicos, para que possam fornecer qualidade de atendimento aos pacientes e de trabalho para seus profissionais nos mesmos níveis
pelo menos que os serviços privados.

REFERENCIAS

Harapan H. et al. Coronavirus disease 2019: A literature review. Journal Infect Public Health; 2020; 13(5): 667-673. Lotfi M., Hamblin M.R. e Rezaei N. COVID-19:
Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clinica Chimica Acta; 508 (2020): 252-266 Dias, L.N.S. et al. Fatores associados ao desperdício de
recursos da saúde repassados pela união aos municípios auditados pela Controladoria Geral da União. Rev. contab. finanç. São Paulo, v. 24, n. 63, p. 206-218, Dec.
2013.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO Desafios para a saúde pública e privada no enfrentamento da pandemia de COVID-19 em 2020

INTRODUCAO
A pandemia de COVID-19 que atingiu o Brasil em março de 2020 levou a uma enorme pressão na demanda por serviços de saúde, tanto públicos quanto privados.
Diferenças na estrutura dos serviços de saúde pública e privadas no Brasil são históricas e a situação de pandemia as destacou ainda mais. Dificuldades como
fornecimento de EPIs, falta de leitos e contaminação de profissionais surgiram como grandes preocupações para a sociedade em geral.

OBJETIVOS Comparar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde das redes públicas e privadas durante a pandemia de COVID-19

METODOLOGIA

A partir de um formulário padronizado autoaplicável e disponibilizado via online para profissionais de saúde do sistema público e privado no estado de São Paulo
durante os meses de outubro e novembro de 2020, foi questionado quais as principais dificuldades no enfrentamento da pandemia de COVID-19 como: falta de EPIs,
falta de leitos, falta de profissionais, número elevado de pacientes, falta de recebimento de treinamento especializado. Os dados foram tabulados e comparados
com o teste estatístico do Chi-quadrado para identificar diferenças entre dificuldades nos dois tipos de sistema de saúde.

RESULTADOS

Foram obtidas 389 respostas. Entre as pessoas que o preencheram, 256 eram pertencentes apenas ao setor público e 82 apenas ao setor privado, sendo que 52
delas trabalhavam em ambos. Foi possível perceber a desproporcionalidade de dificuldades encontradas nos dois setores, tendo os profissionais da rede pública se
deparado com mais problemas. A falta de EPIs, por exemplo, se demonstrou maior no setor público. 42,6% dos seus integrantes que responderam à pesquisa
relataram sua escassez em algum momento, sendo que apenas 17,1% dos integrantes da rede privada o fizeram (p(#60)0,05) Quanto ao número de profissionais
infectados, o âmbito público também apresentou desvantagens, uma vez que 33,6% dos participantes da rede pública foram infectados, um número maior que o
20,7% resultante do âmbito privado (p(#60)0,05). A diferença na falta de leitos, entretanto, não foi estatisticamente relevante pelo Chi-quadrado entre os dois tipos
de serviços.

CONCLUSOES

Concluímos que em muitos quesitos, os profissionais integrantes da rede pública estão em desvantagem em relação aos da rede privada. Fatores como a falta de
EPIs e número de profissionais infectados se mostraram altamente desproporcionais em ambos os setores, mostrando a necessidade de fortalecer e investir ainda
mais nos serviços de saúde públicos, para que possam fornecer qualidade de atendimento aos pacientes e de trabalho para seus profissionais nos mesmos níveis
pelo menos que os serviços privados.

REFERENCIAS

Harapan H. et al. Coronavirus disease 2019: A literature review. Journal Infect Public Health; 2020; 13(5): 667-673. Lotfi M., Hamblin M.R. e Rezaei N. COVID-19:
Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clinica Chimica Acta; 508 (2020): 252-266 Dias, L.N.S. et al. Fatores associados ao desperdício de
recursos da saúde repassados pela união aos municípios auditados pela Controladoria Geral da União. Rev. contab. finanç. São Paulo, v. 24, n. 63, p. 206-218, Dec.
2013.

Página 330



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12274 Medicina 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4318528 - GIOVANNA AYRES ROSSINI 2 - Aprovado 1 - Poster
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO Desafios para a saúde pública e privada no enfrentamento da pandemia de COVID-19 em 2020

INTRODUCAO
A pandemia de COVID-19 que atingiu o Brasil em março de 2020 levou a uma enorme pressão na demanda por serviços de saúde, tanto públicos quanto privados.
Diferenças na estrutura dos serviços de saúde pública e privadas no Brasil são históricas e a situação de pandemia as destacou ainda mais. Dificuldades como
fornecimento de EPIs, falta de leitos e contaminação de profissionais surgiram como grandes preocupações para a sociedade em geral.

OBJETIVOS Comparar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde das redes públicas e privadas durante a pandemia de COVID-19

METODOLOGIA

A partir de um formulário padronizado autoaplicável e disponibilizado via online para profissionais de saúde do sistema público e privado no estado de São Paulo
durante os meses de outubro e novembro de 2020, foi questionado quais as principais dificuldades no enfrentamento da pandemia de COVID-19 como: falta de EPIs,
falta de leitos, falta de profissionais, número elevado de pacientes, falta de recebimento de treinamento especializado. Os dados foram tabulados e comparados
com o teste estatístico do Chi-quadrado para identificar diferenças entre dificuldades nos dois tipos de sistema de saúde.

RESULTADOS

Foram obtidas 389 respostas. Entre as pessoas que o preencheram, 256 eram pertencentes apenas ao setor público e 82 apenas ao setor privado, sendo que 52
delas trabalhavam em ambos. Foi possível perceber a desproporcionalidade de dificuldades encontradas nos dois setores, tendo os profissionais da rede pública se
deparado com mais problemas. A falta de EPIs, por exemplo, se demonstrou maior no setor público. 42,6% dos seus integrantes que responderam à pesquisa
relataram sua escassez em algum momento, sendo que apenas 17,1% dos integrantes da rede privada o fizeram (p(#60)0,05) Quanto ao número de profissionais
infectados, o âmbito público também apresentou desvantagens, uma vez que 33,6% dos participantes da rede pública foram infectados, um número maior que o
20,7% resultante do âmbito privado (p(#60)0,05). A diferença na falta de leitos, entretanto, não foi estatisticamente relevante pelo Chi-quadrado entre os dois tipos
de serviços.

CONCLUSOES

Concluímos que em muitos quesitos, os profissionais integrantes da rede pública estão em desvantagem em relação aos da rede privada. Fatores como a falta de
EPIs e número de profissionais infectados se mostraram altamente desproporcionais em ambos os setores, mostrando a necessidade de fortalecer e investir ainda
mais nos serviços de saúde públicos, para que possam fornecer qualidade de atendimento aos pacientes e de trabalho para seus profissionais nos mesmos níveis
pelo menos que os serviços privados.

REFERENCIAS

Harapan H. et al. Coronavirus disease 2019: A literature review. Journal Infect Public Health; 2020; 13(5): 667-673. Lotfi M., Hamblin M.R. e Rezaei N. COVID-19:
Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clinica Chimica Acta; 508 (2020): 252-266 Dias, L.N.S. et al. Fatores associados ao desperdício de
recursos da saúde repassados pela união aos municípios auditados pela Controladoria Geral da União. Rev. contab. finanç. São Paulo, v. 24, n. 63, p. 206-218, Dec.
2013.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO Desafios para a saúde pública e privada no enfrentamento da pandemia de COVID-19 em 2020

INTRODUCAO
A pandemia de COVID-19 que atingiu o Brasil em março de 2020 levou a uma enorme pressão na demanda por serviços de saúde, tanto públicos quanto privados.
Diferenças na estrutura dos serviços de saúde pública e privadas no Brasil são históricas e a situação de pandemia as destacou ainda mais. Dificuldades como
fornecimento de EPIs, falta de leitos e contaminação de profissionais surgiram como grandes preocupações para a sociedade em geral.

OBJETIVOS Comparar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde das redes públicas e privadas durante a pandemia de COVID-19

METODOLOGIA

A partir de um formulário padronizado autoaplicável e disponibilizado via online para profissionais de saúde do sistema público e privado no estado de São Paulo
durante os meses de outubro e novembro de 2020, foi questionado quais as principais dificuldades no enfrentamento da pandemia de COVID-19 como: falta de EPIs,
falta de leitos, falta de profissionais, número elevado de pacientes, falta de recebimento de treinamento especializado. Os dados foram tabulados e comparados
com o teste estatístico do Chi-quadrado para identificar diferenças entre dificuldades nos dois tipos de sistema de saúde.

RESULTADOS

Foram obtidas 389 respostas. Entre as pessoas que o preencheram, 256 eram pertencentes apenas ao setor público e 82 apenas ao setor privado, sendo que 52
delas trabalhavam em ambos. Foi possível perceber a desproporcionalidade de dificuldades encontradas nos dois setores, tendo os profissionais da rede pública se
deparado com mais problemas. A falta de EPIs, por exemplo, se demonstrou maior no setor público. 42,6% dos seus integrantes que responderam à pesquisa
relataram sua escassez em algum momento, sendo que apenas 17,1% dos integrantes da rede privada o fizeram (p(#60)0,05) Quanto ao número de profissionais
infectados, o âmbito público também apresentou desvantagens, uma vez que 33,6% dos participantes da rede pública foram infectados, um número maior que o
20,7% resultante do âmbito privado (p(#60)0,05). A diferença na falta de leitos, entretanto, não foi estatisticamente relevante pelo Chi-quadrado entre os dois tipos
de serviços.

CONCLUSOES

Concluímos que em muitos quesitos, os profissionais integrantes da rede pública estão em desvantagem em relação aos da rede privada. Fatores como a falta de
EPIs e número de profissionais infectados se mostraram altamente desproporcionais em ambos os setores, mostrando a necessidade de fortalecer e investir ainda
mais nos serviços de saúde públicos, para que possam fornecer qualidade de atendimento aos pacientes e de trabalho para seus profissionais nos mesmos níveis
pelo menos que os serviços privados.

REFERENCIAS

Harapan H. et al. Coronavirus disease 2019: A literature review. Journal Infect Public Health; 2020; 13(5): 667-673. Lotfi M., Hamblin M.R. e Rezaei N. COVID-19:
Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clinica Chimica Acta; 508 (2020): 252-266 Dias, L.N.S. et al. Fatores associados ao desperdício de
recursos da saúde repassados pela união aos municípios auditados pela Controladoria Geral da União. Rev. contab. finanç. São Paulo, v. 24, n. 63, p. 206-218, Dec.
2013.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO Desafios para a saúde pública e privada no enfrentamento da pandemia de COVID-19 em 2020

INTRODUCAO
A pandemia de COVID-19 que atingiu o Brasil em março de 2020 levou a uma enorme pressão na demanda por serviços de saúde, tanto públicos quanto privados.
Diferenças na estrutura dos serviços de saúde pública e privadas no Brasil são históricas e a situação de pandemia as destacou ainda mais. Dificuldades como
fornecimento de EPIs, falta de leitos e contaminação de profissionais surgiram como grandes preocupações para a sociedade em geral.

OBJETIVOS Comparar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde das redes públicas e privadas durante a pandemia de COVID-19

METODOLOGIA

A partir de um formulário padronizado autoaplicável e disponibilizado via online para profissionais de saúde do sistema público e privado no estado de São Paulo
durante os meses de outubro e novembro de 2020, foi questionado quais as principais dificuldades no enfrentamento da pandemia de COVID-19 como: falta de EPIs,
falta de leitos, falta de profissionais, número elevado de pacientes, falta de recebimento de treinamento especializado. Os dados foram tabulados e comparados
com o teste estatístico do Chi-quadrado para identificar diferenças entre dificuldades nos dois tipos de sistema de saúde.

RESULTADOS

Foram obtidas 389 respostas. Entre as pessoas que o preencheram, 256 eram pertencentes apenas ao setor público e 82 apenas ao setor privado, sendo que 52
delas trabalhavam em ambos. Foi possível perceber a desproporcionalidade de dificuldades encontradas nos dois setores, tendo os profissionais da rede pública se
deparado com mais problemas. A falta de EPIs, por exemplo, se demonstrou maior no setor público. 42,6% dos seus integrantes que responderam à pesquisa
relataram sua escassez em algum momento, sendo que apenas 17,1% dos integrantes da rede privada o fizeram (p(#60)0,05) Quanto ao número de profissionais
infectados, o âmbito público também apresentou desvantagens, uma vez que 33,6% dos participantes da rede pública foram infectados, um número maior que o
20,7% resultante do âmbito privado (p(#60)0,05). A diferença na falta de leitos, entretanto, não foi estatisticamente relevante pelo Chi-quadrado entre os dois tipos
de serviços.

CONCLUSOES

Concluímos que em muitos quesitos, os profissionais integrantes da rede pública estão em desvantagem em relação aos da rede privada. Fatores como a falta de
EPIs e número de profissionais infectados se mostraram altamente desproporcionais em ambos os setores, mostrando a necessidade de fortalecer e investir ainda
mais nos serviços de saúde públicos, para que possam fornecer qualidade de atendimento aos pacientes e de trabalho para seus profissionais nos mesmos níveis
pelo menos que os serviços privados.

REFERENCIAS

Harapan H. et al. Coronavirus disease 2019: A literature review. Journal Infect Public Health; 2020; 13(5): 667-673. Lotfi M., Hamblin M.R. e Rezaei N. COVID-19:
Transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clinica Chimica Acta; 508 (2020): 252-266 Dias, L.N.S. et al. Fatores associados ao desperdício de
recursos da saúde repassados pela união aos municípios auditados pela Controladoria Geral da União. Rev. contab. finanç. São Paulo, v. 24, n. 63, p. 206-218, Dec.
2013.
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TITULO
A IMPORTÂNCIA DO PADRÃO DE COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO EM PESSOAS COM DEPRESSÃO OU TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR FISICAMENTE ATIVAS E
NÃO ATIVAS

INTRODUCAO

A mortalidade de pessoas com depressão (DEP) e transtorno afetivo bipolar (TAB) são duas a três vezes maiores do que na população em geral, sendo a falta de
atividade física (AF) e o elevado comportamento sedentário (CS) fatores de risco independente para mortalidade prematura. O CS (permanecer na posição deitada,
sentada ou reclinada em pessoas com DEP e TAB é elevado. Estudos recentes demonstram que períodos agudos de indução de CS prolongado e ininterrupto
provocam efeitos cardiometabólicos prejudiciais, sugerindo que não é apenas o tempo total de CS é relevante, mas também a maneira pela qual é acumulado ou
simplesmente o “padrão” de acúmulo.

OBJETIVOS
Avaliar pessoas com diagnóstico de DEP ou TAB fisicamente ativas ((#62)300’ AF moderada e vigorosa - AFMV) e não ativas ((#60)300’ AFMV) quanto ao padrão de
CS.

METODOLOGIA

Estudo observacional transversal, com 44 pessoas com DEP ou TAB, atendidas no ambulatório de psiquiatria da Unisa (CEP-3.742.120). O diagnóstico de DEP e TAB
foi confirmado pela M.I.N.I, e sintomas avaliados pela Escala MADRS e YMRS. Acelerômetros da marca Actigraph GT9X (Pensacola, USA) foi utilizado durante 7 dias,
fixado em uma cinta elástica ao lado direito da cintura e os dados foram validados no software Actilife. As medidas de padrão de CS analisadas foram: 1) número de
quebras de CS (número de breaks); 2) duração média desses breaks (tempo em minutos que duram); 3) tempo total dos breaks (soma do tempo de todos os breaks);
4) Número de CS maior que 30’. Os dados apresentaram distribuição não paramétrica, e são apresentados em mediana e o intervalo interquartil (25 - 75). A
comparação entre grupos foi feita teste de Mann-Whitney.

RESULTADOS

Comparando os Grupos: (#38)#8805;300’ AFMV (n=21) e (#60)300’ AFMV (n=23), verificamos: Número de breaks: grupo (#62)300’ AFMV = 648 (597-859) minutos
vs grupo (#60)300’ AFMV = 515 (393-706) minutos (p=0.001). Duração média dos breaks: grupo (#62)300’ AFMV = 11 (8-14) vs grupo (#60)300’ AFMV = 7 (5-10)
(p=0.006).Tempo total dos breaks: grupo (#62)300’ AFMV = 4263 (3756-5379) minutos vs grupo (#60)300’ AFMV = 3114 (2525-3608) minutos (p(#60)0.001).
Número de CS maior que 30’: grupo (#62)300’ AFMV = 8 (3-11) episódios grupo (#60)300’ AFMV = 7 (4-12) episódios (p(#60)0.759). Assim, pessoas com DEP e TAB
fisicamente ativas ((#62)300’ AFMV) e não ativas (300’ AFMV) apresentam diferenças no padrão de CS (número de breaks, duração média dos breaks e tempo total
dos breaks) o que pode ser importante para a elevada mortalidade nesta população.

CONCLUSOES O profissional de Educação Física que atua com esta população também deve abordar medidas do padrão de CS nas orientações de AF e CS.

REFERENCIAS
BAMES, J. et al. Letter to the Editor: Standardized use of the terms" sedentary" and" sedentary behaviours". 2012. BULL, Fiona C. et al. WHO 2020 guidelines on
physical activity and sedentary behaviour. 2020. VANCAMPFORT, Davy et al. Sedentary behavior and depression among community-dwelling adults aged(#38)#8805;
50 years: results from the Irish longitudinal study on ageing. 2020.
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Lucas Melo Neves

TITULO
A IMPORTÂNCIA DO PADRÃO DE COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO EM PESSOAS COM DEPRESSÃO OU TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR FISICAMENTE ATIVAS E
NÃO ATIVAS

INTRODUCAO

A mortalidade de pessoas com depressão (DEP) e transtorno afetivo bipolar (TAB) são duas a três vezes maiores do que na população em geral, sendo a falta de
atividade física (AF) e o elevado comportamento sedentário (CS) fatores de risco independente para mortalidade prematura. O CS (permanecer na posição deitada,
sentada ou reclinada em pessoas com DEP e TAB é elevado. Estudos recentes demonstram que períodos agudos de indução de CS prolongado e ininterrupto
provocam efeitos cardiometabólicos prejudiciais, sugerindo que não é apenas o tempo total de CS é relevante, mas também a maneira pela qual é acumulado ou
simplesmente o “padrão” de acúmulo.

OBJETIVOS
Avaliar pessoas com diagnóstico de DEP ou TAB fisicamente ativas ((#62)300’ AF moderada e vigorosa - AFMV) e não ativas ((#60)300’ AFMV) quanto ao padrão de
CS.

METODOLOGIA

Estudo observacional transversal, com 44 pessoas com DEP ou TAB, atendidas no ambulatório de psiquiatria da Unisa (CEP-3.742.120). O diagnóstico de DEP e TAB
foi confirmado pela M.I.N.I, e sintomas avaliados pela Escala MADRS e YMRS. Acelerômetros da marca Actigraph GT9X (Pensacola, USA) foi utilizado durante 7 dias,
fixado em uma cinta elástica ao lado direito da cintura e os dados foram validados no software Actilife. As medidas de padrão de CS analisadas foram: 1) número de
quebras de CS (número de breaks); 2) duração média desses breaks (tempo em minutos que duram); 3) tempo total dos breaks (soma do tempo de todos os breaks);
4) Número de CS maior que 30’. Os dados apresentaram distribuição não paramétrica, e são apresentados em mediana e o intervalo interquartil (25 - 75). A
comparação entre grupos foi feita teste de Mann-Whitney.

RESULTADOS

Comparando os Grupos: (#38)#8805;300’ AFMV (n=21) e (#60)300’ AFMV (n=23), verificamos: Número de breaks: grupo (#62)300’ AFMV = 648 (597-859) minutos
vs grupo (#60)300’ AFMV = 515 (393-706) minutos (p=0.001). Duração média dos breaks: grupo (#62)300’ AFMV = 11 (8-14) vs grupo (#60)300’ AFMV = 7 (5-10)
(p=0.006).Tempo total dos breaks: grupo (#62)300’ AFMV = 4263 (3756-5379) minutos vs grupo (#60)300’ AFMV = 3114 (2525-3608) minutos (p(#60)0.001).
Número de CS maior que 30’: grupo (#62)300’ AFMV = 8 (3-11) episódios grupo (#60)300’ AFMV = 7 (4-12) episódios (p(#60)0.759). Assim, pessoas com DEP e TAB
fisicamente ativas ((#62)300’ AFMV) e não ativas (300’ AFMV) apresentam diferenças no padrão de CS (número de breaks, duração média dos breaks e tempo total
dos breaks) o que pode ser importante para a elevada mortalidade nesta população.

CONCLUSOES O profissional de Educação Física que atua com esta população também deve abordar medidas do padrão de CS nas orientações de AF e CS.

REFERENCIAS
BAMES, J. et al. Letter to the Editor: Standardized use of the terms" sedentary" and" sedentary behaviours". 2012. BULL, Fiona C. et al. WHO 2020 guidelines on
physical activity and sedentary behaviour. 2020. VANCAMPFORT, Davy et al. Sedentary behavior and depression among community-dwelling adults aged(#38)#8805;
50 years: results from the Irish longitudinal study on ageing. 2020.
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Lucas Melo Neves

TITULO
A IMPORTÂNCIA DO PADRÃO DE COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO EM PESSOAS COM DEPRESSÃO OU TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR FISICAMENTE ATIVAS E
NÃO ATIVAS

INTRODUCAO

A mortalidade de pessoas com depressão (DEP) e transtorno afetivo bipolar (TAB) são duas a três vezes maiores do que na população em geral, sendo a falta de
atividade física (AF) e o elevado comportamento sedentário (CS) fatores de risco independente para mortalidade prematura. O CS (permanecer na posição deitada,
sentada ou reclinada em pessoas com DEP e TAB é elevado. Estudos recentes demonstram que períodos agudos de indução de CS prolongado e ininterrupto
provocam efeitos cardiometabólicos prejudiciais, sugerindo que não é apenas o tempo total de CS é relevante, mas também a maneira pela qual é acumulado ou
simplesmente o “padrão” de acúmulo.

OBJETIVOS
Avaliar pessoas com diagnóstico de DEP ou TAB fisicamente ativas ((#62)300’ AF moderada e vigorosa - AFMV) e não ativas ((#60)300’ AFMV) quanto ao padrão de
CS.

METODOLOGIA

Estudo observacional transversal, com 44 pessoas com DEP ou TAB, atendidas no ambulatório de psiquiatria da Unisa (CEP-3.742.120). O diagnóstico de DEP e TAB
foi confirmado pela M.I.N.I, e sintomas avaliados pela Escala MADRS e YMRS. Acelerômetros da marca Actigraph GT9X (Pensacola, USA) foi utilizado durante 7 dias,
fixado em uma cinta elástica ao lado direito da cintura e os dados foram validados no software Actilife. As medidas de padrão de CS analisadas foram: 1) número de
quebras de CS (número de breaks); 2) duração média desses breaks (tempo em minutos que duram); 3) tempo total dos breaks (soma do tempo de todos os breaks);
4) Número de CS maior que 30’. Os dados apresentaram distribuição não paramétrica, e são apresentados em mediana e o intervalo interquartil (25 - 75). A
comparação entre grupos foi feita teste de Mann-Whitney.

RESULTADOS

Comparando os Grupos: (#38)#8805;300’ AFMV (n=21) e (#60)300’ AFMV (n=23), verificamos: Número de breaks: grupo (#62)300’ AFMV = 648 (597-859) minutos
vs grupo (#60)300’ AFMV = 515 (393-706) minutos (p=0.001). Duração média dos breaks: grupo (#62)300’ AFMV = 11 (8-14) vs grupo (#60)300’ AFMV = 7 (5-10)
(p=0.006).Tempo total dos breaks: grupo (#62)300’ AFMV = 4263 (3756-5379) minutos vs grupo (#60)300’ AFMV = 3114 (2525-3608) minutos (p(#60)0.001).
Número de CS maior que 30’: grupo (#62)300’ AFMV = 8 (3-11) episódios grupo (#60)300’ AFMV = 7 (4-12) episódios (p(#60)0.759). Assim, pessoas com DEP e TAB
fisicamente ativas ((#62)300’ AFMV) e não ativas (300’ AFMV) apresentam diferenças no padrão de CS (número de breaks, duração média dos breaks e tempo total
dos breaks) o que pode ser importante para a elevada mortalidade nesta população.

CONCLUSOES O profissional de Educação Física que atua com esta população também deve abordar medidas do padrão de CS nas orientações de AF e CS.

REFERENCIAS
BAMES, J. et al. Letter to the Editor: Standardized use of the terms" sedentary" and" sedentary behaviours". 2012. BULL, Fiona C. et al. WHO 2020 guidelines on
physical activity and sedentary behaviour. 2020. VANCAMPFORT, Davy et al. Sedentary behavior and depression among community-dwelling adults aged(#38)#8805;
50 years: results from the Irish longitudinal study on ageing. 2020.
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Lucas Melo Neves

TITULO Efeito do treino de força na hipertrofia muscular em idosos saudáveis

INTRODUCAO

Uma maior expectativa de vida reflete idosos mais longevos, os quais sofrerão processos ligados ao envelhecimento, onde diversas alterações podem ser
destacadas. Dentre essas alterações, ocorre a redução da massa muscular, influenciado por fatores ambientais e genéticos, e diminuição da força muscular
(NASCIMENTO et al. 2019). Já foi demonstrado uma forte ligação entre a redução da massa muscular e a morbidade e mortalidade (LI et al., 2018) o que torna-se
altamente relevante reverter o quadro de redução da massa muscular no idoso.

OBJETIVOS A pesquisa teve como finalidade realizar uma revisão de literatura de estudos que abordam os efeitos do treinamento de força no volume muscular em idosos.

METODOLOGIA

Usamos a estratégia PICOS na plataforma PubMed, considerando estudos nos últimos 5 anos (01.01.2017 a 21.07.2021). Estudos em qualquer língua foram
considerados. Como critério de elegibilidade os estudos tinham que conter: (I) Estudos com humanos, (II) sujeitos idosos (acima de 60 anos de idade), (III) sem
doenças específicas (ex: câncer, HIV, lesão medular, etc), (IV) intervenção exclusiva com exercício físico na modalidade de exercício treinamento de força [tipo de
exercício que exige que a musculatura corporal se movimente ou tente se movimentar contra uma força oposta, geralmente exercida por algum tipo de equipamento
– Fleck (#38) Kraemer, (2017)], (V) desfechos com medidas de hipertrofia muscular (ressonância magnética, ultrassom, etc), (VI) se tratavam de invenções de
treinamentos de força. Estudos duplicados, estudos com crianças, adolescentes e adultos, estudos realizados com animais, estudos com protocolos aeróbios,
combinados ou outro treinamento físico, estudos combinados com suplementação alimentar/nutricional, estudos de revisão e estudos com desenhos que não eram
ensaios clínicos foram excluídos da presente pesquisa.

RESULTADOS

14 estudos foram incluídos, totalizando 470 indivíduos idosos (296 participantes no grupo experimental e a 174 participantes no grupo controle), com idades entre
60 a 80 anos. O período de intervenções de treinamento de força ocorreu entre 4 a 30 semanas, com sessões de 1 a 7 vezes por semana. Foram realizados também
testes de equilíbrio, mensuração de temperatura muscular, capacidade e desempenho funcional, e testes de força, o qual mais utilizado foi o teste de 1 repetição
máxima (1RM). Em suas medidas de hipertrofia, foram utilizadas raio-X de energia dupla (DXA), ultrassom, Impedância bioelétrica e tomografia computadorizada. Os
estudos analisados apresentaram aumento significativo do volume muscular quando comparado a grupos controle (acompanhamento ou comparação). Todavia, os
estudos com grupos comparação (outra estratégia ou protocolo de treino de força) também promoveram o aumento volume muscular, não havendo diferenças entre
os grupos.

CONCLUSOES O treinamento de força é eficaz para promover melhorias no volume muscular de idosos.

REFERENCIAS
1 - LEE, H. et al. Exercise training increases skeletal muscle strength independent of hypertrophy in older adults aged 75 years and older. 2019. 2 - NASCIMENTO, C.
M. et al. Sarcopenia, frailty and their prevention by exercise. 2019. 3 - LI, Ran et al. Associations of muscle mass and strength with all-cause mortality among US
older adults. 2018.
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Lucas Melo Neves

TITULO ATIVIDADE FÍSICA, COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E EXERCÍCIO FÍSICO: UMA REVISÃO NARRATIVA

INTRODUCAO

Embora atividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de maneira intercambiável, estes não são sinônimos. Atividade física é definida como
qualquer movimento corporal produzido pela contração de músculos esqueléticos que resulta em aumento substancial da necessidade calórica sobre o gasto
energético em repouso e exercício físico é um tipo de atividade física que consiste em um movimento corporal planejado, estruturado e repetitivo praticado para
melhorar e/ou manter um ou mais componentes de aptidão física. Adicionalmente a esses conceitos, o comportamento sedentário é definido como permanecer de
forma prolongada na posição sentada, reclinada ou deitada, com gasto energético (#60)1,5mets.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa na temática atividade física, comportamento sedentário e exercício físico.

METODOLOGIA
Consideramos como fonte de dados as plataformas: Scielo, Google acadêmico, Lilacs, Pubmed, além da biblioteca virtual da Universidade Santo Amaro. As palavras-
chaves usadas para a busca foram: sedentarismo, exercício físico, doenças crônica, comportamento sedentário, obesidade, diabetes, hipertensão, educação física,
promoção e prevenção da saúde e aptidão física. As fontes selecionadas para este estudo foram publicadas entre os anos de 2003 a 2020.

RESULTADOS

Foram selecionados 12 artigos científicos que de forma geral destacaram a importância do movimento corporal para a saúde da população, seja considerando o
conceito de atividade física, comportamento sedentário ou exercício físico. Os estudos selecionados indicam que a não realização de atividade física e exercício
físico e um elevado comportamento sedentário traz sérios problemas para a saúde pública, com destaque para um elevado percentual da população com doenças
crônicas devido a tais comportamentos. Assim, reforçamos a importância de uma sociedade mais fisicamente ativa e do incentivo por políticas públicas e
campanhas dos diversos atores da sociedade para que a população realizem a recomendação de atividade física proposta pela Organização mundial de saúde,
pratiquem programas de exercício físico e reduzam o tempo de comportamento sedentário.

CONCLUSOES
Para uma sociedade mais saudável, devemos ter estpimulos via políticas públicas e campanhas dos diversos atores da sociedade, na busca de o maior número de
pessoas cumprirem a recomendação de atividade física proposta pela Organização Mundial da Saúde, praticarem programas de exercícios físicos e reduzirem o
tempo de comportamento sedentário.

REFERENCIAS

1 - Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour.
British journal of sports medicine. 2020;54(24):1451-62. 2 - SBRN. Letter to the editor: standardized use of the terms "sedentary" and "sedentary behaviours". Applied
physiology, nutrition, and metabolism. 2012;37(3):540-2. 3 - WHO. Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world: World
Health Organization; 2019.
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TITULO Estratégias para o TEA no enfrentamento da pandemia: Uma revisão narrativa

INTRODUCAO
O desenvolvimento nos três primeiros anos de vida é de suma importância, uma vez que nesse período várias áreas do corpo tanto física/motora quanto a cognitiva
que abrange a fala, a interação social entre outras. Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento este estudo enfocou o Transtorno do espectro autista (TEA),
que tem por característica déficit social e inflexibilidade na rotina (APA, 2014).

OBJETIVOS
Realizar uma revisão bibliográfica narrativa sobre prováveis estratégias para auxiliar cuidadores de crianças com o diagnóstico de TEA em sua adaptação ao cenário
pandêmico.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, os artigos foram selecionados utilizando os seguintes descritores: Autismo, transtorno do espectro do autismo, TEA,
crianças, primeira infância, pais, cuidadores. A pesquisa dados bibliográficos foi realizada nas seguintes bases de dados: Sciello, Lilacs, psicoinfo, BVS, Banco de
Teses de Mestrado e Doutorado Universidade de São Paulo (USP). Os descritores serão utilizados separados e inter-relacionados.

RESULTADOS

Foram identificados poucos artigos (DI RENZO e cols. 2020; FILGUEIRA e BRILHANTE, 2021; SELLA e RIBEIRO, 2018) sobre o manejo do TEA em crianças de até 3
anos. Entretanto foram encontrados artigos com relatos de cuidadores de crianças com TEA constatando um prejuízo significativo no seu cotidiano e um leve
agravamento dos comportamentos característicos deste transtorno. O manejo destes sintomas é feito por estratégias como Análise do comportamento Aplicada
(ABA) e Tratamento em Educação para Autista e Crianças com Deficiências Relacionadas à Comunicação (TEACCH). Uma das intervenções que propostas para esse
momento pandêmico faz parte do TEACCH que a possibilidade de mudança no ambiente em que a criança está inserida, através de quadros que as ajudem a
identificar o que está acontecendo, e assim possibilitar que a criança se adapte ao novo momento vivenciado. (FERNANDES, 2010).

CONCLUSOES
Pode-se concluir que esses modelos de intervenções têm grande impacto na vida de crianças com TEA, visto que esses modelos podem ser trabalhados tanto no
dia a dia normal dessas crianças quanto em contextos pandêmicos, levando aos cuidadores estratégias que amenizem o sofrimento delas.

REFERENCIAS

DI RENZO, M, DI CASTELBIANCO, FB, VANADIA, E., PETRILLO, M, D'ERRICO, S, RACINARO, L, (#38) REA, M (2020). Mudanças comportamentais relatadas pelos pais
em crianças com transtorno do espectro do autismo durante o bloqueio COVID-19 na Itália. Continuity in Education , 1 (1), 117-125. Disponível em:
https://continuityineducation.org/articles/10.5334/cie.20/ FERNANDES, S F S N A adequação do modelo TEACCH para a promoção do desenvolvimento da criança
com autismo. Escola superior de educação física Paula Frassinetti, 2009/2010. FILGUEIRA, L M de A; BRILHANTE, AV. Percepção de mães de crianças autistas sobre
o isolamento social motivado pela pandemia do Covid-19. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza, 2021. Disponível em:
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/443/437 SELLA, A C; RIBEIRO, D M. Análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista -
1. ed. - Curitiba: Appris, 2018.
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TITULO ESQUIZOFRENIA: SINTOMAS NEGATIVOS, TRATAMENTOS E ANÁLISE ATRAVÉS DA TCC DO PERSONAGEM JOHN NASH DO FILME UMA MENTE BRILHANTE

INTRODUCAO

A esquizofrenia é um transtorno caracterizado por dois ou mais sintomas como delírios, alucinações, pensamentos e comportamentos desorganizados (sintomas
positivos) por pelo menos um mês e que causem prejuízo em uma ou mais áreas importantes do funcionamento, como trabalho, relações interpessoais e
autocuidado. Além da decorrência de sintomas negativos, sendo eles a expressão emocional diminuída, alogia, isolamento e a anedonia (APA, 2014). Os autores
Giacon e Galera (2013), completam que a esquizofrenia é uma das doenças mentais mais comuns dentro das análises psiquiátricas, que causa prejuízo significativo
para o indivíduo e seus familiares.

OBJETIVOS
Enfocar os sintomas negativos da esquizofrenia presentes na apresentação do personagem John Nash do filme uma mente brilhante, por meio da abordagem
cognitivo comportamental.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo qualitativo de análise de conteúdo, que pretende fazer uma conceituação de caso cognitivo-comportamental de John Nash, utilizando o filme
“Uma Mente Brilhante”.

RESULTADOS

Foi realizada Conceituação Cognitiva do personagem John Nash, que foi baseada em seus delírios persecutórios, que geraram sentimentos de desespero e
comportamentos de segurança, quando remitido ou reduzido os sintomas positivos do paciente os sintomas negativos de avolia, alogia, isolamento e expressão
emocional diminuída são potencializados. Há contextos que indicam que Nash tenha uma ideia central sobre si mesmo “Eu sou estranho” que é ativada quando o
contexto social atua com estigmatização. Wright, Turkington, Kingdon, e Basco (2010) afirmam que a abordagem faz a restruturação cognitiva de pacientes
esquizofrênicos através da normalização da patologia e psicoeducação.

CONCLUSOES
Conclui-se que a TCC é efetiva para o tratamento dos sintomas negativos da esquizofrenia, pois os autores afirmam que aliado ao tratamento farmacológico, a tcc
reduz os sintomas negativos e promove a normalização da patologia, trazendo a diminuição da angústia do paciente.

REFERENCIAS

APA, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM 5ª edição. American Psychiatric Association. Porto Alegre: Artmed, 2014. GIACON, B. e
GALERA, S. Ajustamento familiar após o surgimento da esquizofrenia. Scielo, Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília, 2013. Disponível em:
(#60)https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0034-71672013000300003(#62) acesso em 30 de maio de 2021 às 10:34. WRIGHT, J.;
TURKINGTON, D.; KINGDON, D. G.; BASCO, M. R. Terapia cognitiva-comportamental para doenças mentais graves. Porto Alegre: Artmed, 2010.
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TITULO ESQUIZOFRENIA: SINTOMAS NEGATIVOS, TRATAMENTOS E ANÁLISE ATRAVÉS DA TCC DO PERSONAGEM JOHN NASH DO FILME UMA MENTE BRILHANTE

INTRODUCAO

A esquizofrenia é um transtorno caracterizado por dois ou mais sintomas como delírios, alucinações, pensamentos e comportamentos desorganizados (sintomas
positivos) por pelo menos um mês e que causem prejuízo em uma ou mais áreas importantes do funcionamento, como trabalho, relações interpessoais e
autocuidado. Além da decorrência de sintomas negativos, sendo eles a expressão emocional diminuída, alogia, isolamento e a anedonia (APA, 2014). Os autores
Giacon e Galera (2013), completam que a esquizofrenia é uma das doenças mentais mais comuns dentro das análises psiquiátricas, que causa prejuízo significativo
para o indivíduo e seus familiares.

OBJETIVOS
Enfocar os sintomas negativos da esquizofrenia presentes na apresentação do personagem John Nash do filme uma mente brilhante, por meio da abordagem
cognitivo comportamental.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo qualitativo de análise de conteúdo, que pretende fazer uma conceituação de caso cognitivo-comportamental de John Nash, utilizando o filme
“Uma Mente Brilhante”.

RESULTADOS

Foi realizada Conceituação Cognitiva do personagem John Nash, que foi baseada em seus delírios persecutórios, que geraram sentimentos de desespero e
comportamentos de segurança, quando remitido ou reduzido os sintomas positivos do paciente os sintomas negativos de avolia, alogia, isolamento e expressão
emocional diminuída são potencializados. Há contextos que indicam que Nash tenha uma ideia central sobre si mesmo “Eu sou estranho” que é ativada quando o
contexto social atua com estigmatização. Wright, Turkington, Kingdon, e Basco (2010) afirmam que a abordagem faz a restruturação cognitiva de pacientes
esquizofrênicos através da normalização da patologia e psicoeducação.

CONCLUSOES
Conclui-se que a TCC é efetiva para o tratamento dos sintomas negativos da esquizofrenia, pois os autores afirmam que aliado ao tratamento farmacológico, a tcc
reduz os sintomas negativos e promove a normalização da patologia, trazendo a diminuição da angústia do paciente.

REFERENCIAS

APA, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM 5ª edição. American Psychiatric Association. Porto Alegre: Artmed, 2014. GIACON, B. e
GALERA, S. Ajustamento familiar após o surgimento da esquizofrenia. Scielo, Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília, 2013. Disponível em:
(#60)https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0034-71672013000300003(#62) acesso em 30 de maio de 2021 às 10:34. WRIGHT, J.;
TURKINGTON, D.; KINGDON, D. G.; BASCO, M. R. Terapia cognitiva-comportamental para doenças mentais graves. Porto Alegre: Artmed, 2010.
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TITULO HADES: A MORTE COMO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO E RENASCIMENTO NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA ANALÍTICA

INTRODUCAO
O presente trabalho buscou compreender no arquétipo do deus Hades, que na mítica grega representa tanto a experiência da morte quanto o local para onde são
encaminhadas as almas dos mortos. O tema tem relevância também para a psicologia, pois a está ligado à vivência de enlutamento. Não é possível elaborar o luto
sem visitar as imagens de morte e do morrer tanto do ponto de vista da sociedade quanto dos indivíduos.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo compreender o papel da morte no desenvolvimento da personalidade, a partir da perspectiva da Psicologia Analítica. Procura
também considerar as associações culturais, imagéticas, históricas, sociais e psicológicas da morte, sintetizadas no arquétipo da figura mítica grega do Hades.

METODOLOGIA
A fim de atingir os objetivos supracitados, utilizou-se o método da pesquisa com revisão bibliográfica com os descritores “morte”, “psicologia analítica”, “mitologia
grega” e “Hades”. A pesquisa bibliográfica tem por objetivo utilizar documentos já elaborados, tais como livros, artigos, periódicos, etc, para que se proponha um
melhor conhecimento e aprofundamento do tema selecionado (BARROS, 2009).

RESULTADOS

A morte é um ciclo da existência humana. Ao consideramos a morte como arquétipo, essa imagem se manifestará de diferentes formas, dependendo da sua história
pessoal, da cultura, do seu nível de desenvolvimento emocional e psíquico. A essência da morte, porém, em seus aspectos simbólicos, continuará a mesma,
trazendo sempre a ideia de perda, separação, passagem, finitude, transformação e renascimento. Dessa forma, em certas culturas, a morte representa o
renascimento para uma nova vida. A morte simbólica aparece em nossas vidas através de processos que se concretizam em novos empregos, novos
relacionamentos, ou um novo jeito de ser. O mito de Hades, está diretamente ligado ao tema, pois ele representa vida – morte – vida, ao adentrar ao mundo de
Hades, você será um, ao sair será outro.

CONCLUSOES

Ao realizar o trabalho, percebe-se que conforme a pessoa adentra o submundo, até alcançar o nível de perfeita sintonia com o self, passasse, entretanto, por
descidas e subidas cíclicas. Subindo à consciência, vamos aprendendo a integrar tais aspectos à personalidade total. O trabalho possui relevância na atuação clínica,
no sentido terapêutico e hospitalar, pois devido o tabu perante o contexto morte, impacta quem trabalha no âmbito da saúde, pois quando algo não é discutido, há a
ideia de que é errado.

REFERENCIAS
BARROS, J. A. A revisão bibliográfica – uma dimensão fundamental para o planejamento da pesquisa. Instrumento: R. Est. Pesq. Educ. Juiz de Fora. v. 11, n. 2, jul-
dez, 2009. Disponível em: file:///C:/Users/mcipriano/Downloads/18708-Texto%20do%20artigo-77906-1-10-20110711.pdf. Acesso em: 12 de abril de 2021.

Página 342



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12283 Psicologia do Desenvolvimento Humano 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3388123 - ISABELLE ARAUJO PARMACENE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli Aparecida Monaco

TITULO SUPERAÇÃO DO LUTO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

INTRODUCAO

A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.
Os efeitos das múltiplas perdas tornam-se um luto complicado, como: perda do ente querido, financeiras, apoio social e emocional devido ao distanciamento, da
rotina. Assim, o processo do luto começa a ocorrer, sem que o indivíduo perceba, além das das transformações nas despedidas quanto aos rituais que costumavam
ser realizados. Buscou-se no estudo entender mais sobre o luto e seus processos e percebe-se que quanto maior a afetividade com o falecido, maior será a
dificuldade da superação. No entanto, o luto pode e deve ser vivenciado, para que a pessoa que teve a perda chegue a uma fase de aceitação.

OBJETIVOS O presente trabalho teve como intuito analisar os processos do luto, e algumas superações diante da pandemia covid-19.

METODOLOGIA
O método utilizado foi a revisão bibliográfica integrativa e foram analisados dois artigos referente ao luto na pandemia e sobre algumas experiências de perdas. Os
critérios de seleção dos artigos foram o assunto sobre luto na pandemia e datas recentes sobre covid-19.

RESULTADOS

No artigo de Crepaldi, M, a. Schmidy, B (2020) observamos que as dificuldades de despedidas vêm gerando um processo de luto complicado, segundo Kluber Ross
(1996), o luto é um processo necessário para preencher o vazio deixado pela perda. As medidas adotadas para conter a pandemia, ocasionou um aumento de
sintomas psíquicos, dentre eles a ansiedade, o estresse e a depressão. No artigo de Sunde (2020), devido o distanciamento, sendo necessário por conta da
contaminação, a morte torna-se mais dolorosa, pois não permite o contato antes e durante a internação com o paciente, e após a morte não se pode despedir
tocando-o também. Algumas estratégias veem sendo utilizadas pelos hospitais para aliviar a dor, como ligações ou vídeos para os familiares, Crepaldi, Schmidt
(2020) e Sunde (2020), dizem que para auxiliar na superação do luto é necessário que deixemos o enlutado falar de seus sentimentos,escutando-o e acompanhando
a família pois diversos sintomas podem aparecer durante o processo do luto, é necessário vigiá-los.

CONCLUSOES
A pandemia COVID-19 trouxe consequências de muitas perdas, desde a perda de entes queridos até um comércio, casa, família, trazendo instabilidade financeira
para muitos. Dessa forma, nota-se que sintomas de depressão, ansiedade, tem se desenvolvido cada vez mais, e junto dele o processo de luto, com muita dor e
sofrimento. Segundo Freud (2011), a perda é dolorosa porque algo de nós também se perdeu com o morto.

REFERENCIAS
Crepaldi, M. Schmidt,B. Terminalidade e morte na pandemia: Fatores como falta de rituais de despedida, estresse e outros dificutam o luto. Brasil: Campinas, vol 37,
(p. 01-10), 2020. Sunde,R.M., Luto familiar em tempos na pandemia da covid-19: Dor e sofrimento psicológico. Brasil: Rio Grande do Sul, vol 1, (p.703- 711), agosto
2020. Freud, S. (c1917). Luto e Melancolia, (Sigmund Freud Obras Completas, pp. 127- 144). Brasil: Companhia das Letras.
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TITULO SUPERAÇÃO DO LUTO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

INTRODUCAO

A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.
Os efeitos das múltiplas perdas tornam-se um luto complicado, como: perda do ente querido, financeiras, apoio social e emocional devido ao distanciamento, da
rotina. Assim, o processo do luto começa a ocorrer, sem que o indivíduo perceba, além das das transformações nas despedidas quanto aos rituais que costumavam
ser realizados. Buscou-se no estudo entender mais sobre o luto e seus processos e percebe-se que quanto maior a afetividade com o falecido, maior será a
dificuldade da superação. No entanto, o luto pode e deve ser vivenciado, para que a pessoa que teve a perda chegue a uma fase de aceitação.

OBJETIVOS O presente trabalho teve como intuito analisar os processos do luto, e algumas superações diante da pandemia covid-19.

METODOLOGIA
O método utilizado foi a revisão bibliográfica integrativa e foram analisados dois artigos referente ao luto na pandemia e sobre algumas experiências de perdas. Os
critérios de seleção dos artigos foram o assunto sobre luto na pandemia e datas recentes sobre covid-19.

RESULTADOS

No artigo de Crepaldi, M, a. Schmidy, B (2020) observamos que as dificuldades de despedidas vêm gerando um processo de luto complicado, segundo Kluber Ross
(1996), o luto é um processo necessário para preencher o vazio deixado pela perda. As medidas adotadas para conter a pandemia, ocasionou um aumento de
sintomas psíquicos, dentre eles a ansiedade, o estresse e a depressão. No artigo de Sunde (2020), devido o distanciamento, sendo necessário por conta da
contaminação, a morte torna-se mais dolorosa, pois não permite o contato antes e durante a internação com o paciente, e após a morte não se pode despedir
tocando-o também. Algumas estratégias veem sendo utilizadas pelos hospitais para aliviar a dor, como ligações ou vídeos para os familiares, Crepaldi, Schmidt
(2020) e Sunde (2020), dizem que para auxiliar na superação do luto é necessário que deixemos o enlutado falar de seus sentimentos,escutando-o e acompanhando
a família pois diversos sintomas podem aparecer durante o processo do luto, é necessário vigiá-los.

CONCLUSOES
A pandemia COVID-19 trouxe consequências de muitas perdas, desde a perda de entes queridos até um comércio, casa, família, trazendo instabilidade financeira
para muitos. Dessa forma, nota-se que sintomas de depressão, ansiedade, tem se desenvolvido cada vez mais, e junto dele o processo de luto, com muita dor e
sofrimento. Segundo Freud (2011), a perda é dolorosa porque algo de nós também se perdeu com o morto.

REFERENCIAS
Crepaldi, M. Schmidt,B. Terminalidade e morte na pandemia: Fatores como falta de rituais de despedida, estresse e outros dificutam o luto. Brasil: Campinas, vol 37,
(p. 01-10), 2020. Sunde,R.M., Luto familiar em tempos na pandemia da covid-19: Dor e sofrimento psicológico. Brasil: Rio Grande do Sul, vol 1, (p.703- 711), agosto
2020. Freud, S. (c1917). Luto e Melancolia, (Sigmund Freud Obras Completas, pp. 127- 144). Brasil: Companhia das Letras.
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Roseli Aparecida Monaco

TITULO BULLYING NAS ESCOLAS: O papel do psicólogo

INTRODUCAO
Na atualidade, a prática de bullying nas escolas ocorre de forma crescente. Os alunos sofrem muito e as escolas geralmente não sabem lidar com este problema. Por
isso, a Psicologia é muito importante para esse processo, pois o psicólogo pode atuar no enfrentamento dessa prática. Dessa forma, o tema desta pesquisa é
Bullying na escola.

OBJETIVOS
O objetivo geral é compreender como o bullying ocorre nas escolas e suas consequências e como o psicólogo escolar pode contribuir nesse contexto. como
objetivos específicos, mostrar o panorama da questão do bullying na escola, evidenciando como a psicologia escolar pode auxiliar nessa questão, e; estabelecer
algumas ferramentas de trabalho do profissional da psicologia escolar para combater o bullying nas escolas.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica integrativa, onde se tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de
maneira sistemática, ordenada e abrangente. As fontes utilizadas para a pesquisa e coleta de dados científicos foram: Scielo, PePSIC e LILACS.Para isso, no
referencial teórico, foi traçada uma exposição ordenada dos conceitos sobre bullying, citando Vygotsky, Freire, Cassins, entre outros, para pontuar o papel e a função
do psicólogo escolar e como ele pode contribuir para o enfrentamento contra o bullying nas escolas.

RESULTADOS
Como resultado, a partir das leituras de artigos que mostram a contribuição do psicólogo para a prevenção e enfrentamento do bullying nas escolas pôde-se
observar que este profissional realiza palestras, rodas de conversa com estudantes, treinamento para professores e outras atividades com todos os atores no
contexto escolar.

CONCLUSOES
Conclui-se que a atuação do psicólogo escolar nas escolas, é de suma importância para o enfrentamento e prevenção do bullying. Segundo a lei N°13.935/2019, é
obrigatória em todas as escolas brasileiras a presença de um psicólogo escolar para realizar orientações a alunos, professores, famílias, atuar junto a comunidade e
realizar um trabalho em equipe com toda a equipe escolar.

REFERENCIAS

BRINO, R.; LIMA, M. H. C. G.Compreendendo estudantes vítimas de bullying: para quem eles revelam? Psicol. educ., São Paulo , n. 40, p. 27-39, jun. 2015. Disponível
em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1414-69752015000100003(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acesso em 20 maio 2021.
FANTE, C. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2. ed. Campinas, SP: Verus Editora, 2005. LOPES NETO, A. A. (2005).
Bullying - comportamento agressivo entre estudantes. Jornal de Pediatria, 81(5),164-S172. MARTINS, N. V., ALMARIO, A. Bullying: uma perspectiva sobre o agressor.
Revista da Universidade Ibirapuera - - Universidade Ibirapuera São Paulo, v. 4, p. 17-21, jul/dez 2012.
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3565343 - RAFAELA APARECIDA ALMEIDA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Roseli Aparecida Monaco

TITULO BULLYING NAS ESCOLAS: O papel do psicólogo

INTRODUCAO
Na atualidade, a prática de bullying nas escolas ocorre de forma crescente. Os alunos sofrem muito e as escolas geralmente não sabem lidar com este problema. Por
isso, a Psicologia é muito importante para esse processo, pois o psicólogo pode atuar no enfrentamento dessa prática. Dessa forma, o tema desta pesquisa é
Bullying na escola.

OBJETIVOS
O objetivo geral é compreender como o bullying ocorre nas escolas e suas consequências e como o psicólogo escolar pode contribuir nesse contexto. como
objetivos específicos, mostrar o panorama da questão do bullying na escola, evidenciando como a psicologia escolar pode auxiliar nessa questão, e; estabelecer
algumas ferramentas de trabalho do profissional da psicologia escolar para combater o bullying nas escolas.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica integrativa, onde se tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de
maneira sistemática, ordenada e abrangente. As fontes utilizadas para a pesquisa e coleta de dados científicos foram: Scielo, PePSIC e LILACS.Para isso, no
referencial teórico, foi traçada uma exposição ordenada dos conceitos sobre bullying, citando Vygotsky, Freire, Cassins, entre outros, para pontuar o papel e a função
do psicólogo escolar e como ele pode contribuir para o enfrentamento contra o bullying nas escolas.

RESULTADOS
Como resultado, a partir das leituras de artigos que mostram a contribuição do psicólogo para a prevenção e enfrentamento do bullying nas escolas pôde-se
observar que este profissional realiza palestras, rodas de conversa com estudantes, treinamento para professores e outras atividades com todos os atores no
contexto escolar.

CONCLUSOES
Conclui-se que a atuação do psicólogo escolar nas escolas, é de suma importância para o enfrentamento e prevenção do bullying. Segundo a lei N°13.935/2019, é
obrigatória em todas as escolas brasileiras a presença de um psicólogo escolar para realizar orientações a alunos, professores, famílias, atuar junto a comunidade e
realizar um trabalho em equipe com toda a equipe escolar.

REFERENCIAS

BRINO, R.; LIMA, M. H. C. G.Compreendendo estudantes vítimas de bullying: para quem eles revelam? Psicol. educ., São Paulo , n. 40, p. 27-39, jun. 2015. Disponível
em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1414-69752015000100003(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acesso em 20 maio 2021.
FANTE, C. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2. ed. Campinas, SP: Verus Editora, 2005. LOPES NETO, A. A. (2005).
Bullying - comportamento agressivo entre estudantes. Jornal de Pediatria, 81(5),164-S172. MARTINS, N. V., ALMARIO, A. Bullying: uma perspectiva sobre o agressor.
Revista da Universidade Ibirapuera - - Universidade Ibirapuera São Paulo, v. 4, p. 17-21, jul/dez 2012.
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4221257 - SYOMARA FERNANDA DE CAMARGO NARCISO DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Patricia Margarida Farias Coelho

TITULO Evasão escolar no ensino médio - problemáticas da escola pública no Brasil

INTRODUCAO

São inúmeras as experiências que crianças e adolescentes passam, até que cheguem ao ensino médio, o qual podem ser negativas. Tais ações tornam-se
motivações ao abandono escolar, tendo por principais motivos: a gravidez precoce, a iniciação repentina do mercado de trabalho, a falta de interesse por conta de a
escola utilizar abordagens e métodos de ensino arcaicos, reprovações em massa, além do bullying sofrido por diversas causas. Desta forma, o ensino médio
brasileiro, por dados gerais, é abarcado geralmente pela faixa-etária entre 15 anos (ao início) e 17 a 18 anos (ao final). Desta forma, buscamos compreender formas
de diminuição destes problemas e, por consequência, a austeridade da evasão escolar.

OBJETIVOS
Analisar maneiras de diminuir e combater a evasão escolar; pesquisar as diversas razões pelos quais há a evasão escolar no ensino médio brasileiro; observar os
desafios que as escolas enfrentam com os resultados provenientes da evasão escolar.

METODOLOGIA
Neste trabalho utilizou-se o método quali-quanti com bases bibliográficas, desta forma, como apresentam-se resultados parciais, no decorrer da pesquisa, realizar-
se-à uma pesquisa de campo e entrevistas com os profissionais da área educacional.

RESULTADOS

Dadas as pesquisas realizadas, a evasão refere-se ao abandono dos educandos a escola, e no ensino médio essa atuação é eminente, desta forma, além das causas
mencionadas ao início, este é um problema atual por suas diversas complexidades, portanto, a partir dos dados encontrados, de acordo com Pakenas e Filho(2017,
p. 3): “há a necessidade de adentrar nos problemas internos do sistema escolar para explicar o abandono e a evasão. O currículo propedêutico também contribui para
o fracasso desse nível de ensino[...]”, Deste modo, uma das hipóteses que encontramos foi da atuação docente para a diminuição do problema, utilizando métodos
mais atualizados e maior acompanhamento discente.

CONCLUSOES

Conclui-se, pois, que a evasão no ensino médio, implica de forma significativa no modo de vida de cada aluno e que existem tentativas razoáveis por parte do corpo
docente presente nas escolas. Porém, existem outros fatores que impossibilitam o segmento educacional dos indivíduos das comunidades escolares, sendo assim,
pode-se perceber que a evasão escolar se funde diretamente por razões sociais, desta forma, o estudo realizado contribuiu para observar alguns aspectos
importantes a respeito da evasão escolar.

REFERENCIAS

BARROS, Amanda Kunze Marques. UMA ANÁLISE SOBRE A EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO. Mato grosso: Universidade Federal do Mato grosso do sul, Sem
ano. Monografia de especialização. LINO, Ellen Rízia Oliveira. A PROBLEMÁTICA DA EVASÃO ESCOLAR: uma revisão bibliográfica integrativa. Goiânia: PUC-GOIÁS,
2020. Monografia de graduação. PAKENAS, Helena; FILHO, José de Jesus. EVASÃO E ABANDONO NO ENSINO MÉDIO. Osasco: Revista Internacional de Debates da
Administração Pública (RIDAP), SP,v.2, n.1, pp.59- 74,jan–dez. 2017.

Página 347



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12287 Psicologia Cognitiva 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3481701 - PALOMA ROBERTA SILVA DIAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Paula Oliveira Silva

TITULO Demandas emocionais da mulher: Uma compreensão cognitivo-comportamental da personagem Allison Torres no filme

INTRODUCAO

Este texto discute demandas emocionais da mulher, considerando que por muito tempo o gênero foi considerado como frágil a partir do machismo e misoginia
herdados da sociedade grega. O patriarcado fez com que a mulher fosse inferior socialmente, exercendo funções que capazes de suprir a necessidade masculina e
para procriação. Após anos de lutas em busca de direitos, hoje a mulher ocupa múltiplos espaços na sociedade e sustenta diversas demandas, que acarretam
sofrimento psíquico e prejuízos cognitivos. A Teoria cognitivo-comportamental destaca a maneira como interpreta-se o contexto, afirmando haver um filtro pelo qual
avalia-se o contexto seguindo uma tendência - nosso esquema cognitivo. As crenças centrais podem surgir de forma isolada ou em conjunto (desamor, desvalor e
desamparo), produzindo pensamentos, sentimentos e comportamentos distorcidos, que atrapalham ou paralisam atividades cotidianas (Beck, 2013).

OBJETIVOS Estudo de caso com compreensão cognitivo-comportamental da personagem “Allison Torres” do filme Dia do Sim.

METODOLOGIA Análise qualitativa, bibliográfica e estudo de caso da personagem “Allison Torres” do filme “Dia do Sim”, por meio da abordagem cognitivo-comportamental.

RESULTADOS

Allison, mulher, cerca de 40 anos, casada, mãe de três filhos (14, 11 e 4 anos). A maternidade é um desafio visto que interrompeu sua carreira profissional, e, ao
perceber sua autoanulação, se sente frustrada. Este sentimento negativo representa insucesso/tristeza ao não atingir algo pretendido (Moura e Pasquali, 2006),
percebido em: “você é o pai legal” e “isso não é justo, eu me ouço falando e nem eu gostaria de me ouvir”. Além disso, Allison tem a tendência de catastrofização e
tal distorção cognitiva faz com que o paciente preveja o pior sobre as situações (Clark (#38) Beck, 2012). Ao impedir que a filha mais velha vá ao show sozinha,
dispara: “O que ela está pensando? Só tem 14 anos, esses lugares são perigosos. Eu não posso permitir que faça algo arriscado”, “Eu só queria que ela entendesse
que é a nossa menininha”. A persistência da raiva é uma indicação de estar se sentindo injustiçada, o que ativa sua ideia central sobre si “Eu não sou boa suficiente”.

CONCLUSOES

Considerando a busca de direitos e o status da mulher contemporânea, conclui-se que, sobretudo as mães, são submetidas a jornadas de trabalho e cargas
emocionais extremas em prol da família, filhos, casamento e, por vezes conciliando com o trabalho formal. O estudo de caso possibilitou perceber que Allison sofre
uma sobrecarga emocional por acumular os papéis de pai e mãe, o que faz questionar quem foi, quem é e quem quer ser na relação com os filhos, esposo e mundo.
A crença de desvalor “eu não sou uma boa suficiente” é presente na mulher contemporânea, considerando as inúmeras exigências a que é submetida.

REFERENCIAS
BECK, J S Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática, Porto Alegre, Artmed – 2013. CLARK, D (#38) BECK, A T (2012). Terapia cognitiva para os transtornos
de ansiedade. Porto Alegre: Artmed. MOURA, C F (#38) PASQUALI, L (2006). Frustração e a Agressão: Considerações Teóricas sobre os construtos. Manuscrito não-
publicado, Universidade de Brasília, Brasilia.
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Paula Oliveira Silva

TITULO Demandas emocionais da mulher: Uma compreensão cognitivo-comportamental da personagem Allison Torres no filme

INTRODUCAO

Este texto discute demandas emocionais da mulher, considerando que por muito tempo o gênero foi considerado como frágil a partir do machismo e misoginia
herdados da sociedade grega. O patriarcado fez com que a mulher fosse inferior socialmente, exercendo funções que capazes de suprir a necessidade masculina e
para procriação. Após anos de lutas em busca de direitos, hoje a mulher ocupa múltiplos espaços na sociedade e sustenta diversas demandas, que acarretam
sofrimento psíquico e prejuízos cognitivos. A Teoria cognitivo-comportamental destaca a maneira como interpreta-se o contexto, afirmando haver um filtro pelo qual
avalia-se o contexto seguindo uma tendência - nosso esquema cognitivo. As crenças centrais podem surgir de forma isolada ou em conjunto (desamor, desvalor e
desamparo), produzindo pensamentos, sentimentos e comportamentos distorcidos, que atrapalham ou paralisam atividades cotidianas (Beck, 2013).

OBJETIVOS Estudo de caso com compreensão cognitivo-comportamental da personagem “Allison Torres” do filme Dia do Sim.

METODOLOGIA Análise qualitativa, bibliográfica e estudo de caso da personagem “Allison Torres” do filme “Dia do Sim”, por meio da abordagem cognitivo-comportamental.

RESULTADOS

Allison, mulher, cerca de 40 anos, casada, mãe de três filhos (14, 11 e 4 anos). A maternidade é um desafio visto que interrompeu sua carreira profissional, e, ao
perceber sua autoanulação, se sente frustrada. Este sentimento negativo representa insucesso/tristeza ao não atingir algo pretendido (Moura e Pasquali, 2006),
percebido em: “você é o pai legal” e “isso não é justo, eu me ouço falando e nem eu gostaria de me ouvir”. Além disso, Allison tem a tendência de catastrofização e
tal distorção cognitiva faz com que o paciente preveja o pior sobre as situações (Clark (#38) Beck, 2012). Ao impedir que a filha mais velha vá ao show sozinha,
dispara: “O que ela está pensando? Só tem 14 anos, esses lugares são perigosos. Eu não posso permitir que faça algo arriscado”, “Eu só queria que ela entendesse
que é a nossa menininha”. A persistência da raiva é uma indicação de estar se sentindo injustiçada, o que ativa sua ideia central sobre si “Eu não sou boa suficiente”.

CONCLUSOES

Considerando a busca de direitos e o status da mulher contemporânea, conclui-se que, sobretudo as mães, são submetidas a jornadas de trabalho e cargas
emocionais extremas em prol da família, filhos, casamento e, por vezes conciliando com o trabalho formal. O estudo de caso possibilitou perceber que Allison sofre
uma sobrecarga emocional por acumular os papéis de pai e mãe, o que faz questionar quem foi, quem é e quem quer ser na relação com os filhos, esposo e mundo.
A crença de desvalor “eu não sou uma boa suficiente” é presente na mulher contemporânea, considerando as inúmeras exigências a que é submetida.

REFERENCIAS
BECK, J S Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática, Porto Alegre, Artmed – 2013. CLARK, D (#38) BECK, A T (2012). Terapia cognitiva para os transtornos
de ansiedade. Porto Alegre: Artmed. MOURA, C F (#38) PASQUALI, L (2006). Frustração e a Agressão: Considerações Teóricas sobre os construtos. Manuscrito não-
publicado, Universidade de Brasília, Brasilia.
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Patricia Margarida Farias Coelho

TITULO Comunicação para a Educação, uma prática transformadora da sociedade: Uma análise do projeto Diz Aí do Canal Futura

INTRODUCAO

A mídia tem um papel educativo assim como a família, a escola, a religião e outras instituições, transmite valores, padroniza comportamentos e contribui para a
formação das identidades. A televisão se destaca nesse meio por conta do seu grande alcance e os conteúdos educativos produzidos nas suas programações, com
a intenção de promover transformação social, são objeto de estudo desse trabalho porque estão alinhados às perspectivas da Educomunicação. O corpus
selecionado para esse estudo são as edições de 2019 do programa Diz Aí, do Canal Futura. O projeto que dá origem aos programas é realizado por parceiros do
terceiro setor que promovem workshops de oficinas audiovisuais em comunidades carentes de diversas cidades pelo Brasil. Nesses encontros são discutidos temas
como cidadania, educação, igualdade racial e de gênero que servem de base para as produções do grupo. Esse processo coletivo é apresentado na série Diz Aí

OBJETIVOS
Analisar a produção midiática para a educação na televisão e identificar onde a prática educomunicativa se aplica nesse tipo de produção, além disso busca se
aprofundar no conceito da Educomunicação e como suas práticas podem contribuir com o diálogo com as bases da sociedade e fortalecer os ecossistemas
comunicativos em espaços informais com a finalidade de promover transformação social.

METODOLOGIA A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica (GIL, 2003) por meio do método de Análise do Discurso.

RESULTADOS
O projeto Diz Aì colabora com a transformação social das juventudes por meio de oficinas dialógicas e de educação midiática o que o aproxima muito da práxis
educomunicativa.

CONCLUSOES
A mídia permite um papel educativo em cotejo com a a família, a escola, a religião e outras instituições, pois transmite valores, padroniza comportamentos e
contribui para a formação das identidades. Dentre as mídias verificamos que a televisão se destaca nesse meio por conta do seu grande alcance a possibilidade de
divulgar os conteúdos educativos produzidos em suas diferentes programações, com a intuito de promover mudança social .

REFERENCIAS Freire (2020), Soares (2014), Kaplún (1998), Calazans e Braga (2001), Barbero (2014).
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3595030 - MARCOS DE OLIVEIRA CRUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Patricia Margarida Farias Coelho

TITULO REVISTAS VIRTUAIS, DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E VIDEOCONFERÊNCIAS: Os novos desafios das Escolas dominicais das Assembleias de Deus

INTRODUCAO

As Escolas Dominicais realizadas nos templos das Igrejas Assembleias de Deus são ambientes geradores de conhecimento. Além de proporcionarem o
fortalecimento doutrinário da instituição, elas proporcionam letramento a alunos de diferentes idades. No entanto, como tem acontecido nas escolas seculares, as
escolas dominicais precisam se adaptar aos avanços tecnológicos que objetivam melhorar a qualidade do ensino e a relação do educador - aluno, como tem
acontecido nas escolas públicas de todo país.

OBJETIVOS
Verificar os desafios que as escolas dominicais, os educadores cristãos e os estudantes enfrentam com a implantação e uso de ferramentas e novas tecnologias
como software, aplicativos, dispositivos e revistas digitais que visam aperfeiçoar a educação cristã assembleiana.

METODOLOGIA
A pesquisa é de natureza básica porque busca contribuir com o conhecimento existente relacionado ao desenvolvimento da educação cristã. É exploratória porque
explora o que já foi produzido pela academia em relação modernização das escolas dominicais nas Assembleias de Deus brasileira. Além disso, a abordagem é
qualitativa.

RESULTADOS
Os resultados iniciais apontam que as escolas dominicais enfrentam dificuldades em relação ao investimento relacionados à estruturação de espaços para a
realização dos estudos, à implantação de novas tecnologias e na capacitação de professores quanto ao uso das novas tecnologias, tais como aulas realizadas por
plataformas de videoconferência.

CONCLUSOES

As classes direcionadas a alunos não alfabetizados apresentam maior índices de dificuldades devido ao desconhecimento tanto dos educadores quanto dos alunos.
As classes direcionadas aos adolescentes e jovens apresentaram melhores resultados em relação a frequência e aprendizado, em razão dos alunos serem mais
familiarizados com o uso de tecnologias. Já as classes direcionada ao público adulto apresentaram maiores dificuldades em relação a capacitação de professores e
de alunos para o uso de tecnologias, tais como revistas virtuais, interação por meio de aplicativos e aula EaD.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS: 1- HEMPHILl, Ken. Redescobrindo a Alegria das Manhas de Domingo.2 ed. São Paulo: Eclesia, 2000. 2- MATTAR, João; RAMOS, Daniela Karine
Ramos. Metodologia da Pesquisa em Educação São Paulo: Edições 70, 2021. 3- MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,
2011. 4-TULER, Marcos. Manual do Professor da Escola Dominical. Rio de Janeiro: CPAD, 2012.
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Patricia Margarida Farias Coelho

TITULO Contribuição da Literatura no desenvolvimento infantil e juvenil

INTRODUCAO

Este trabalho tem por finalidade abordar a representação do gênero diário na literatura brasileira como forma de levantar explicações sobre os impactos da
linguagem cotidiana. Para a pesquisa temos como hipótese a valorização da escrita não erudita. O corpus selecionado para o estudo é Quarto de despejo - diário de
uma favelada, da autora Carolina Maria de Jesus. O que justifica essa escolha é o fato de a obra ser instrumento de discussão e por despertar conjuntura nos dias
atuais. O arcabouço teórico que sustenta este trabalho enfatiza nos estudos sobre a linguagem do diário de Carolina Maria de Jesus (1960) como obra principal e
Machado de Assis, com a obra Memorial de Aires (1908) como leitura secundária, para cunho comparativo em aspectos de diversidade linguística.

OBJETIVOS
Temos três objetivos: verificar a importância da diversidade de escrita no campo literário; legitimizar a linguagem coloquial na literatura brasileira; descrever os
impactos e a valorização, além de discutir a sua efetividade no âmbito escolar.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada será a busca em obras literárias do gênero diário por fatores que contribuem para a construção do trabalho, por isso, considera-se pesquisa
qualitativa com base em livros e artigos sobre o tema.

RESULTADOS
Dadas as pesquisas e leituras realizadas, o gênero diário como manifestação literária, apresentou que o uso da linguagem coloquial em sua composição, é de
extrema importância pelo reconhecimento social e cultural da língua, tendo em vista que a estrutura do gênero apresentado é livre, sem a necessidade de métricas e
estabelece uma comunicação pessoal entre o escritor tendo a sua escrita como forma de liberdade e o leitor observando outras óticas.

CONCLUSOES
A validação e contribuição da linguagem cotidiana na literatura brasileira, evidencia que os impactos das diferentes formas de escrita podem colaborar com o campo
educacional literário brasileiro. Por esta forma, as conclusões que se possui a respeito do tema, é em detrimento a sua importância, diversidade, multiculturalismo e
a evidência da expressão em suas diversas composições.

REFERENCIAS
ASSIS, Machado de. Memorial de aires. São Paulo: Martin (#38) Claret, 3º edição, 2021 [versãoatualizada]. Coleção A obra prima de cada autor, 183. JESUS, Carolina
Maria de. Quarto de despejo, 10º edição. São Paulo: Editora Ática, 2014. MULLER, Tânia Mara Pedroso; ROSA, Sonia. Impactos sociais da escrita de Carolina Maria
de Jesus na escola. Rio de janeiro: UERJ, v. 17, nº 26 (2018).
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TITULO O design sem limites: os formatos transgressores nos livros para a infância

INTRODUCAO

Transgredir as regras e ultrapassar limites é transformar a arte invisível – o design do livro – em arte visível, protagonista de uma narrativa. Para tanto, é necessário
conhecer a anatomia do livro, regras e fundamentos do design que, aplicados de formas transgressoras, proporcionam formatos incomuns que instigam maneiras
nada convencionais de leitura. Nesse sentido, a literatura para a infância oferece terreno fértil para experimentos gráficos que transformam a leitura em um jogo de
emoções, através da manipulação do objeto.

OBJETIVOS
Identificar recursos gráficos, relacionados ao formato em livros, para a infância, criados por artistas independentes, que fazem emergir o design da função primeira,
ou seja, de suporte ao texto literário, para assumir o papel de “contador” de uma história.

METODOLOGIA
Para esse estudo, foram selecionados livros voltados ao pequeno leitor, de artistas independentes, que apresentam o formato como ferramenta capaz de conduzir
uma história. As categorias para análise são: tipos de encadernação, corte especial e dobras.

RESULTADOS

O estudo permitiu compreender como o design, ao tornar-se “visível” tem um papel fundamental para o conjunto de uma obra literária voltada para a infância e como
a diversidade das formas agrega valores comunicacionais e de conteúdo ao objeto. O manuseio do livro, enquanto objeto, leva à leitura do texto e à compreensão da
mensagem proposta. A exploração dos recursos gráficos para além das convenções, geram interação e estimulam a curiosidade e a busca por respostas e, como
define Walter Benjamim (2009, p. 74) é a “mão da criança” que indica o caminho a ser percorrido na história até o tão esperado “Fim”.

CONCLUSOES
A valorização e a experimentação de formatos na literatura para a infância, aperfeiçoam cada vez mais a materialidade e permitem que a leitura atravesse os limites
texto verbal e siga por caminhos em que o contato físico com o livro possa resultar em algo tão atraente e sensível como o entendimento do que dizem as palavras.

REFERENCIAS

1. AMBROSE, Gavin. HARRIS, Paul. Formato. Porto Alegre: Bookman, 2009. 2. BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo:
Duas Cidades; Ed. 34, 2002. 3. CHARTIER, Roger. A Aventura do Livro: do leitor ao navegador. São Paulo: UNESP, 1999. 4. LEE, Suzy. A triologia da margem. São
Paulo: Cosac Nayf, 2012. 5. MELOT, Michel. Livro, São Paulo: Atelier Editorial, 2012. 6. PIVETTI, Michaella. A fantasia, o design e a literatura para a infância. São
Paulo: Limiar, 2019. 7. RAMOS, Ana Margarida (org.) Aproximações ao livro-objeto: das potencialidades criativas às propostas de leitura. Porto: Tropelias (#38)
Companhias. 2017. 8. SANTAELLA, Lúcia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora, visual, verbal: aplicações na hipermídia. São Paulo: Iluminuras; FAPESP,
2005.
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TITULO Histórias em quadrinhos como instrumento de auxílio à formação de leitores infantis

INTRODUCAO

A formação de leitores capacitados para a interpretação é um dos grandes desafios da educação brasileira e, por isso, há inúmeros projetos de incentivo à leitura.
Entre os estudos existentes destaca-se a temática sobre o poder de influencia das histórias em quadrinhos para a formação de futuros leitores. Eduardo Galeano em
seus contos traduz o que é a função da arte e afirma que a literatura é uma ponte que nos liga ao nosso intelecto mais íntimo, o autor é um mediador da junção das
palavras ao seu dispor e promove a estética ao leitor. Antônio Cândido também dizia que a literatura não é inofensiva, ela é formativa por trazer a complexidade do
humano. A literatura é uma forma de olhar o mundo. A partir dessa perspectiva, a história em amplifica uma série de intuições garantindo percepções fundamentais
para a formação de leitores.

OBJETIVOS Compreender o uso das histórias em quadrinhos como instrumento de auxílio à formação de leitores capacitados a interpretação de textos.

METODOLOGIA

A pesquisa parte da produção de um estado da arte e seleciona dois trabalhos: A formação do sujeito-leitor no ensino fundamental: contribuições das histórias em
quadrinhos, de Bárbara Arcanjo Campos; Mediação da leitura na biblioteca escolar: práticas e fazeres na formação de leitores, de Martha Suzana Cabral Nunes e
Flaviana de Oliveira Santos, o estudo indica que o gênero literário aborda amplamente e demonstra inúmeras capacidades de expressão, tornando-se um produto
cultural um forte canal de propagação do pensamento humano.

RESULTADOS
Com base na pesquisa realizada e nos trabalhos existentes, podemos apontar que este instrumento é de grande valia para a interpretação de um texto, facilitando a
sua compreensão e exercendo o seu papel de mediação na leitura. Por meio da análise realizada, podemos ressaltar que, com profissionais adequados em sua
abordagem e novos leitores interessados nesse gênero, obtemos resultados satisfatórios.

CONCLUSOES
A pesquisa concluiu que a literatura tem inúmeros instrumentos de incentivo à leitura. A história em quadrinho é um gênero que se encontra mais próximo do
universo do público infantil e pode proporcionar melhor compreensão e adesão ao ensino.

REFERENCIAS

PINA, P. K. C. A literatura em quadrinhos e a formação do leitor hoje. In: RAMOS, P.; VERGUEIRO, W.; FIGUEIRA, D. Quadrinhos e Literatura: diálogos possíveis. ed.
São Paulo: Criativo, 2014. p. 212-215. SANTOS, R.; NETO, E. S. In: NETO, E. S.; SILVA, M. R. P. (Org.). Histórias em quadrinhos e práticas educativas, volume II: os
gibis estão na escola, e agora?. 1 ed. São Paulo: Criativo, 2015. p. 15–25. VERGUEIRO, W. Uso das HQs no ensino. In: BARBOSA, A. et al. (Orgs.). Como usar as
histórias em quadrinhos na sala de aula. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2016. p. 7-29.
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TITULO METODO ABDOMINAL HIPOPRESSIVO PARA O FORTALECIMENTO DO ASSOALHO PELVICO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O Método Abdominal Hipopressivo (MAH) tem como objetivo melhorar a postura metabólica, sexual e respiratória. Essa técnica consiste em nível sistêmico, pois
todos os sistemas são alimentados pelo conjunto de células que executam funções específicas, sendo todos interligados por tecido conjuntivo e fáscia, este método
tem sido utilizado no tratamento da incontinência urinária e fecal, no prolapso dos órgãos pélvicos e na prevenção e fortalecimento perineal pós-parto. Inúmeros
autores relatam a dificuldade das mulheres em contrair adequadamente a Musculatura do Assoalho Pélvico (MAP). Com base nisso, o Método Abdominal
Hipopressivo é uma conduta alternativa para o tratamento das disfunções do Assoalho Pélvico, visando melhorar a propriocepção da musculatura através de
posturas e estímulos somáticos sensoriais, o MAH traz a normalização das pressões intra-abdominais, ativação sinérgica de músculos do pavimento pélvico e
músculos abdominais, especialmente o transverso abdominal, sendo assim, com a ativação desses músculos ativa-se a musculatura perineal, levando ao aumento
de tônus no assoalho pélvico e músculos abdominais se feita em longo prazo.

OBJETIVOS Discorrer sobre o Método Abdominal Hipopressivo no fortalecimento do Assoalho Pélvico.

METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica. Foram selecionados e analisados através do levantamento bibliográfico de livros e periódicos
disponíveis dos anos 2011 à 2021, nas bases de dados de artigos periódicos como SciELO (Scientific Eletronic Library Online), Biblioteca Virtual em saúde (BVS),
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrievel System Online) e Cochrane (Database of Systematic Reviews) . A busca nos bancos de dados foi realizada de
acordo com as terminologias registradas nos descritores em ciência da saúde (DeCS) pela Biblioteca Virtual em Saúde: Musculatura do Assoalho Pélvico, Condutas
fisioterapêuticas, Ginástica Abdominal Hipopressiva, Exercícios Hipopressivos, Técnica Abdominal Hipopressiva, Exercícios Abdominais Hipopressivos, Método
Abdominal Hipopressivo, Músculos do Assoalho pélvico, Anatomia do assoalho pélvico, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol.

RESULTADOS
Foi possível observar que o Método Abdominal Hipopressivo é capaz de ativar a musculatura abdominal e da MAP. No geral, as mulheres obtiveram redução de seus
sintomas; melhoraram sua qualidade de vida, obtiveram aumento da sua força muscular e espessura dos músculos mais profundos e estabilizadores e aumento do
tônus muscular e resistência muscular.

CONCLUSOES
Os resultados desta pesquisa demonstraram que o Método Abdominal Hipopressivo (MAH) é eficaz para o fortalecimento do Assoalho Pélvico, levando a
normalização das pressões intra-abdominais, ativação sinérgica de músculos do pavimento pélvico e músculos abdominais, especialmente o transverso abdominal.
levando ao aumento de tônus no assoalho pélvico e músculos abdominais se feita em longo prazo.

REFERENCIAS
1- Cuña-Carrera I, Alonso-Calvete A, Soto-González M, Lantarón-Caeiro EM. How Do the Abdominal Muscles Change during Hypopressive Exercise?. Rev Medic.
2021; 52(702): . 2- Cinta J. Método Abdominal Hipopressivo. Voll Pilates. 2018; 1(1): 1-76 3- Juez L et all. Hypopressive technique versus pelvic floor muscle training
for postpartum pelvic floor rehabilitation: A prospective cohort study. Rev Neuro and Urodynamics. 2019; 1(8): 1-8. DOI: 10.1002/nau.24094
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TITULO OS EFEITOS DA RADIOFREQUENCIA DA LIPODISTROFIA GINÓIDE

INTRODUCAO

A pele é a primeira proteção de todo o nosso corpo e organismo em face de todos os riscos exteriores, sendo indispensável para a vida humana. Ela é composta pelo
tecido conjuntivo, derme, epiderme e hipoderme onde se localiza o tecido subcutâneo. A Lipodistrofia Ginoide é uma afecção comumente conhecida como celulite, a
qual forma ondulações e protuberâncias na pele, alterando-a em âmbito estrutural, hormonal, bioquímica e histoquímica no tecido da derme e hipoderme. A LDG
(Lipodistrofia Ginoide) ocorre devido a multifatores, se assemelhando a uma “casca de laranja” na pele e atingindo entre 80% a 98% do sexo feminino. Existem
classificações e tipos de celulites que são ditas como leve, moderado e grave, sendo de 0 a III, totalizando quatro estágios, dos tipos compacta, flácida, edematosa e
mista. Através dessa classificação é possível avaliar com medidas antropométricas, teste por pinçamento, bioimpedância, fotonumérico, ultrassom e termografia. O
uso da Radiofrequência (aparelho que utiliza de ondas eletromagnéticas) pode auxiliar no tratamento da LDG. Seus dispositivos podem variar entre 3kHz e 24GHz
em modelos do tipo monopolar, unipolar, bipolar ou multipolar, sendo que cada modelo tem a sua funcionalidade e níveis para atingir camadas cada vez mais
profundas da pele.

OBJETIVOS
Pesquisar na literatura e relacionar os efeitos que a Radiofrequência pode gerar na Lipodistrofia Ginoide (LDG) e identificar a eficácia e segurança no tratamento
com a radiofrequência e se é possível reduzir a LDG.

METODOLOGIA
O presente estudo de revisão de literatura, utilizou artigos científicos das bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), PubMed e minha biblioteca
virtual (Universidade Santo Amaro - Unisa) no período de 2011 a 2021, na lingua inglesa e portuguesa.

RESULTADOS

As pesquisas realizadas mostram que os dispositivos utilizados e seus efeitos para o tratamento da LDG foram, Radiofrequência bipolar, Radiofrequência
velasmooth, Radiofrequência dielétrica monopolar (MDR), dispositivo modelo Xcultp® (Biotronic advance developops®), de RF monopolar e energia de pressão
direcionada, dispositivo combinado de radiofrequência e Ultrassom para lipólise, radiofrequência bipolar fracionário subcutâneo de microagulha controlada por
temperatura, tiveram eficácia e efeitos positivos.

CONCLUSOES
A Radiofrequência comprovou ser eficaz e seu estudo pode concluir que, por meio dela, é possível reduzir boa parte da Lipodistrofia Ginoide e, sendo associada com
outros dispositivos opostos e tratamentos, sua capacidade de reduzir e melhorar a LDG e a textura da pele nas regiões abominais, coxa e glúteos.

REFERENCIAS

1. Mendonça R, Rodrigues G. As principais alterações dermatológicas em pacientes obesos. ABCD Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo).
2011;24(1):68-73. 2. Barcaui E, Carvalho A, Piñeiro-Maceira J, Barcaui C, Moraes H. Study of the skin anatomy with high-frequency (22 MHz) ultrasonography and
histological correlation. Radiologia Brasileira. 2015;48(5):324-329. 3. Andrade GGD, Cechinel LR. Anatomofisiologia aplicada à estética. [Porto Alegre]: Grupo A;
2017.
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Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO BENEFICIOS DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NO TRATAMENTO DE QUEIMADURAS TERMICAS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, é a parte do organismo que resguarda a superfície corporal, cuja as funções são controlar a perda de agua,
proteger o corpo contra atritos, e desempenha um papel importante na manutenção da temperatura do corpo, devido a ação das glândulas sudoríparas e dos
capilares sanguíneos. Entre os órgãos atingidos por queimaduras, a pele é frequentemente a mais afetada. O processo de cicatrização da pele é dividido em três
fases que são fase inflamatória, proliferativa e remodelamento. As queimaduras são lesões traumáticas, provocadas por agentes externos, por uma ação direta ou
indireta do calor. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, no Brasil acontecem um milhão de casos de queimaduras a cada ano, 200 mil são atendidos em
serviços de emergência, e 40 mil demandam hospitalização. O tratamento com LASER de baixa potência é um método não invasivo, indicado quando se tem o
objetivo de estimular o reparo tecidual, diminuir processo inflamatório, melhorar microcirculação periférica e promover analgesia, e estimulação da cicatrização de
feridas.

OBJETIVOS Avaliar os benefícios do LASER de baixa potência no tratamento de queimaduras.

METODOLOGIA
Este estudo trata-se de uma revisão de literatura. Realizou-se uma busca na literatura de livros e nas bases de dados, LILACS, SciELO, e PubMed nos anos de 2010 a
2021 Com as terminologias registradas nos descritores em ciência da saúde (DeCS) e Medical subject headings (Mesh). Foi utilizado as terminologias na língua
inglesa Burns, LASER, wound healing e analgesia, intercalados por meio do operador booleano AND e OR.

RESULTADOS

Os resultados mostraram que a terapia a laser de baixa intensidade teve efeitos significativos na cicatrização de feridas. A função micro circulatória desempenha
importante papel no processo de reparação tecidual, permitindo a chegada de células de defesa na área afetada. A modulação do fluxo sanguíneo encontra-se como
um dos feitos associados a terapia LASER de baixa intensidade, sendo este associado a resultados benéficos na reparação tecidual bem como na obtenção do efeito
analgésico.

CONCLUSOES
É possível observar que o LASER de baixa potência pode promover o aumento da regeneração tecidual no processo de reparação e uma cicatrização mais rápida e
organizada no tratamento de queimaduras.

REFERENCIAS

1. Rodrigues, AA; Petri,TC. Eletroterapia Facial e Corporal Avançada. Sagah,2018. [acesso dia 14 de novembro de 2020] 2. Starkey, C. Recursos Terapêuticos em
Fisioterapia. 4º Edição. Manole, 2016. [acesso dia 14 de nobembro de 2020] 3. Brandao,MG,SA; Ximenes,MA,M; Ramalho,AO; Veras,VS; Barros, LM; Araujo, TM.
Effects of low-level laser therapy on the healing of foot ulcers in people with diabetes mellitus. 2020 [acesso dia 20 de março de 2021]. Disponível em:
https://doi.org/10.30886/estima.v18.844_PT.
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TITULO ABORDAGEM DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA DISPAREUNIA

INTRODUCAO
Dispareunia consiste na dor recorrente ou persistente durante a penetração vaginal completa ou incompleta. A mesma pode interferir na qualidade de vida e nas
relações interpessoais. Algumas abordagens fisioterapêuticas têm sido propostas para o tratamento dessa disfunção sexual.

OBJETIVOS O propósito da presente revisão foi buscar na literatura métodos fisioterapêuticos, na reabilitação do assoalho pélvico interligado a dispareunia.

METODOLOGIA

Trata-se de estudos recrutados nas bases de dados PubMed, SciELO, PEDro nos anos entre 2010 e 2021. Foram excluídos da pesquisa, revisões bibliográficas
sistemáticas, artigos publicados fora dos anos estipulados, artigos em outros idiomas e artigos sobre disfunções sexuais masculinas. Foram antepostos apenas 7
estudos que se encaixaram aos critérios, sendo eles: artigos com o ano de publicação entre 2010 a 2021, na língua portuguesa e inglesa, pesquisas de ensaios
clínicos, ensaios clínicos randomizados, estudos de caso, artigos de prática clínica, revistas científicas e artigos sobre tratamento fisioterapêutico em mulheres com
dispareunia. Descritores: “Disfunções Sexuais Fisiológicas”, “Dor”, “Fisioterapia” e “Dispareunia”.

RESULTADOS

Nos estudos selecionados foram utilizados como intervenção a cinesioterapia (exercícios de Kegel e treinamento muscular do assoalho pélvico, TMAP),
eletroterapia (TENS - eletroestimulação) e terapia manual (massagem perineal). A qualidade dos estudos comprova efetividade dos métodos fisioterapêuticos
utilizados para os tratamentos, tais como, eletroterapia com a utilização do TENS, a cinesioterapia aplicando, por exemplo, exercícios de fortalecimento dos
músculos do assolho pélvico, exercícios Kegel e terapias manuais como a massagem perineal. Contudo, existe a necessidade da realização de estudos clínicos
contínuos e com maior constância, controlados e randomizados, para o controle da eficácia dos tratamentos propostos. Já que esta é uma importante patologia, de
números alarmantes com crescimento em alta, ressaltando as mulheres sendo mais atingidas do que homens, resultando em piora da qualidade de vida das
pacientes e comprometimento de suas relações afetivas em todos os âmbitos.

CONCLUSOES
Os estudos analisados comprovaram que a atuação da fisioterapia demonstra eficácia em seus resultados e é parte importante de uma abordagem multidisciplinar
para o tratamento de mulheres com dispareunia.

REFERENCIAS

1.Matthes A. Abordagem atual da dor na relaxação sexual(dispareunia)RBSH.2020;30(1):14-22 2.Polland AR,Davis M, Zeymo A,Ingliesa CB.Associação entre
comorbidades e disfunção sexual feminina: achados da terceira Pesquisa Nacional de Atitudes e Estilos de Vida Sexuais (Natsal-3). J Int
Urogynecol.2019;30(3):377-83 3.Ghaderi F,Bastani P, Hajebrahimi S, Jafarabadi MA, Berghmans B. Reabilitação do assoalho pélvico no tratamento de mulheres com
dispareunia: ensaio clinico randomizado .J Int Urogynecol.2019;30:1849-1855
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TITULO ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PUERPÉRIO IMEDIATO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O Puerpério é o período compreendido entre a expulsão da placenta até o retorno à condição fisiológica pré-gravídica, uma fase importante, que independentemente
do tipo de parto pode causar complicações. É uma fase de readaptação do corpo com início imediato ao parto com duração de 6 a 8 semanas em que as
modificações imprimidas no corpo materno durante a gestação irão retornar ao estado pré-gravídico. A Fisioterapia tem um papel importante para uma melhor
recuperação precoce das puérperas, decorrente das alterações fisiológicas que podem persistir no pós-parto imediato, com a oferta de atendimento adequado e
fundamentado, atuando diretamente na prevenção, recuperação e tratamento de alterações em todos os sistemas além de orientar e conscientizar a mulher para
que ela desenvolva toda a sua potencialidade. O papel do fisioterapeuta como componente da equipe de saúde é promover melhora da qualidade de vida da mulher
no puerpério e tornar a mesma capaz de enfrentar as demandas da maternidade, amenizando as complicações no pós-parto e facilitando o retorno da mulher as
atividades da vida diária e sexual, por meio de recursos fisioterapêuticos.

OBJETIVOS Descrever o papel da fisioterapia no puerpério imediato.

METODOLOGIA
Foi realizado por meio de uma revisão de literatura, buscando conhecer sob a visão de alguns autores, a importância da intervenção fisioterapêutica precoce no
puerpério imediato, compreendida entre os anos 2008 a 2021. A pesquisa foi realizada nas bases de dados SciELO, Bireme, LILACS, Pubmed e livros nos idiomas da
língua portuguesa e inglesa. Palavras-chave: Fisioterapia, Cinesioterapia, Reabilitação e Puerpério.

RESULTADOS

A eficácia de exercícios convencional de reabilitação fisioterapêutica como recurso para intervenção no puerpério imediato, tardio e remoto, variando nas formas de
aplicação, grupo alvo das amostras, período de análise e duração das intervenções fisioterapêuticas obtiveram maior esclarecimento que evidenciou muito mulheres
com disfunções no puerpério imediato, pois essa eficácia pode ser benéfica e necessária a pacientes obstétricas e ginecológicas, sendo um potencial indicador de
pré-tratamento, pois mulheres encontravam-se em um estado fisiológico de recuperação puerperal e que as condutas fisioterapêuticas foram feitas pelas puérperas
além de promover a recuperação funcional da paciente, e melhora na qualidade de vida.

CONCLUSOES
Descrever essas técnicas e a atuação da fisioterapia no puerpério imediato é importante de tal forma, pois melhora significamente a condição da puérpera no pós-
parto imediato, trazendo-a rapidamente para a sua fase pré-gravídica, impactando diretamente na sua qualidade de vida.

REFERENCIAS

1. Burti, J. S., Cruz, J. de P. da S., Silva, A. C. da, … Moreira, I. de L. (2016). Assistência ao puerpério imediato: o papel da fisioterapia. Revista Da Faculdade de
Ciências Médicas de Sorocaba, 18(4), 193– 198. doi:10.5327/z1984-4840201625440 2. Baracho, E. Fisioterapia aplicada à obstetrícia, uroginecologia e aspectos de
mastologia. 5 a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 3. Sancho, M. F., Pascoal, A. G., Mota, P., (#38) Bø, K. (2015). Abdominal exercises affect inter-rectus
distance in postpartum women: a two-dimensional ultrasound study. Physiotherapy, 101(3), 286–291. doi:10.1016/j.physio.2015.04.004
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Paula Oliveira Silva

TITULO Maladaptive Daydreaming (MD) OU Sindrome Do Devaneio Excessivo: uma revisão da Literatura

INTRODUCAO

MALADAPTIVE DAYDREAMING (MD) OU SÍNDROME DO DEVANEIO EXCESSIVO: UMA REVISAO DA LITERATURA. INTRODUÇÃO: Maladaptive Daydreaming ou
Devanio Excessivo representa um fenômeno clínico pouco reconhecido, que difere dos devaneios normativos em termos de quantidade, conteúdo, experiência,
controlabilidade, angústia e interferência no funcionamento da vida. É pouco conhecido, até mesmo por profissionais da saude e por isso requer atençao cientifica e
clínica. A Síndrome do Devaneio Excessivo é uma atividade de fantasia extensa que substitui a interação humana e que pode interferir no funcionamento acadêmico,
interpessoal ou vocacional (SOMER, 2002).

OBJETIVOS
OBJETIVO: Identificar as causas prováveis para o diagnóstico do Devaneio Excessivo. Identificar critérios de avaliação que possam contribuir para esse diagnóstico.
Conhecer o que até o momento está sendo utilizado para amenizar os sintomas de quem sofre com essa condição.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Revisão Narrativa da literatura científica com buscas nas seguintes bases cientificas: Scielo, Science direct, PubMed e Google Acadêmico. Também
foram consultados sites de periódicos científicos, Revistas cientificas eletrônicas (Journal of Contemporary Psychotherapy), bem como sites como o Instituto do
Cérebro de Brasília (ICB), que abordavam sobre assuntos pertinentes ao tema aqui proposto.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Verificou-se com esse trabalho que o Devaneio Excessivo é de fato um transtorno ainda pouco conhecido. Que seu diagnóstico pode ser
feito através de critérios de avaliação que o diferenciam de um devaneio normativo, ou de outros transtornos. Além de uma Escala de Avaliação (MDS16) que
também pode contribuir para esse diagnóstico. No entanto sua causa pode estar associada a diversos fatores, sendo um recurso inato que poderia ser utilizado
como uma saída para lidar com alguns eventos (abuso infantil, por exemplo). Constatou-se um aumento significativo de estudos e pesquisas acerca desse tema.
Que até o momento não se tem conhecimento de um tratamento que seja efetivo, mas que se vem utilizando de alguns recursos da TCC que amenizam o sofrimento
dos MDs (como vem sendo conhecido os que sofrem de Maladaptive Daydreaming).

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: A importância de ampliar os estudos e trazer mais debates sobre esse transtorno auxiliando aqueles que sofrem a encontrar estratégias para melhor
conviver com os sintomas descritos. Conhecer para reconhecer.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Somer E, Lehrfeld J, Bigelsen J, Jopp DS. Desenvolvimento e validação da Escala de Sonho Devaneios Mal adaptivo (MDS). Cogn. Consciente 2016
Jan; 39:77-91. doi:10.1016/j.concog.2015.12.001. Epub 2015 Dez 17. 26707384. 2. Schimmenti A, Sideli L, La Marca L, Gori A, Terrone G. Confiabilidade, Validade e
Estrutura fatorada da Escala de Sonho de Maladaptive Daydreaming (MDS-16) em uma Amostra Italiana. J Pers Avaliar. 2020 Set-Out;102(5):689-701.
doi:10.1080/00223891.2019.1594240. Epub 2019 Abr 23. 31012744.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paula Oliveira Silva

TITULO Maladaptive Daydreaming (MD) OU Sindrome Do Devaneio Excessivo: uma revisão da Literatura

INTRODUCAO

MALADAPTIVE DAYDREAMING (MD) OU SÍNDROME DO DEVANEIO EXCESSIVO: UMA REVISAO DA LITERATURA. INTRODUÇÃO: Maladaptive Daydreaming ou
Devanio Excessivo representa um fenômeno clínico pouco reconhecido, que difere dos devaneios normativos em termos de quantidade, conteúdo, experiência,
controlabilidade, angústia e interferência no funcionamento da vida. É pouco conhecido, até mesmo por profissionais da saude e por isso requer atençao cientifica e
clínica. A Síndrome do Devaneio Excessivo é uma atividade de fantasia extensa que substitui a interação humana e que pode interferir no funcionamento acadêmico,
interpessoal ou vocacional (SOMER, 2002).

OBJETIVOS
OBJETIVO: Identificar as causas prováveis para o diagnóstico do Devaneio Excessivo. Identificar critérios de avaliação que possam contribuir para esse diagnóstico.
Conhecer o que até o momento está sendo utilizado para amenizar os sintomas de quem sofre com essa condição.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Revisão Narrativa da literatura científica com buscas nas seguintes bases cientificas: Scielo, Science direct, PubMed e Google Acadêmico. Também
foram consultados sites de periódicos científicos, Revistas cientificas eletrônicas (Journal of Contemporary Psychotherapy), bem como sites como o Instituto do
Cérebro de Brasília (ICB), que abordavam sobre assuntos pertinentes ao tema aqui proposto.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Verificou-se com esse trabalho que o Devaneio Excessivo é de fato um transtorno ainda pouco conhecido. Que seu diagnóstico pode ser
feito através de critérios de avaliação que o diferenciam de um devaneio normativo, ou de outros transtornos. Além de uma Escala de Avaliação (MDS16) que
também pode contribuir para esse diagnóstico. No entanto sua causa pode estar associada a diversos fatores, sendo um recurso inato que poderia ser utilizado
como uma saída para lidar com alguns eventos (abuso infantil, por exemplo). Constatou-se um aumento significativo de estudos e pesquisas acerca desse tema.
Que até o momento não se tem conhecimento de um tratamento que seja efetivo, mas que se vem utilizando de alguns recursos da TCC que amenizam o sofrimento
dos MDs (como vem sendo conhecido os que sofrem de Maladaptive Daydreaming).

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: A importância de ampliar os estudos e trazer mais debates sobre esse transtorno auxiliando aqueles que sofrem a encontrar estratégias para melhor
conviver com os sintomas descritos. Conhecer para reconhecer.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Somer E, Lehrfeld J, Bigelsen J, Jopp DS. Desenvolvimento e validação da Escala de Sonho Devaneios Mal adaptivo (MDS). Cogn. Consciente 2016
Jan; 39:77-91. doi:10.1016/j.concog.2015.12.001. Epub 2015 Dez 17. 26707384. 2. Schimmenti A, Sideli L, La Marca L, Gori A, Terrone G. Confiabilidade, Validade e
Estrutura fatorada da Escala de Sonho de Maladaptive Daydreaming (MDS-16) em uma Amostra Italiana. J Pers Avaliar. 2020 Set-Out;102(5):689-701.
doi:10.1080/00223891.2019.1594240. Epub 2019 Abr 23. 31012744.
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Luciana Gotardo

TITULO A eficácia dos fatores de crescimento e do resveratrol associado a TIC – Terapia de Indução Cutânea no Rejuvenescimento Facial: revisão de literatura.

INTRODUCAO

Introdução: A longevidade populacional traz consigo o ideal de envelhecer de forma saudável, com qualidade de vida e bem-estar. Logo, para que isso se concretize, os cuidados com o corpo, com a aparência e com a saúde são fundamentais, existem técnicas que auxiliam o retardo do envelhecimento, dentre
elas o microagulhamento. A técnica teve início na década de 90, com o nome de “subcisão”, sua finalidade era induzir a produção de colágeno no tratamento de cicatrizes cutâneas e rugas. Devido a técnica envolver lesão, foi denominada como TIC – Terapia de Indução de Colágeno. A técnica de
microagulhamento é uma das opções para o tratamento de rejuvenescimento facial e consiste na realização de micropunturas na pele, que pode provocar injúria e aumentar a síntese de colágeno. Com efeito potencializador, os ativos (vitamina C, vitamina A, vitamina B3, Peptídeos de cobre, Zinco, Ácido
Hialurônico e Resveratrol) direcionará para uma resposta mais rápida e eficiente da pele. A importância deste trabalho mostra que, o procedimento de microagulhamento possui vantagens, tais como a estimulação de colágeno sem promover um efeito ablativo na pele. A cicatrização acontece em pouco tempo e
a chance de efeitos colaterais é mínima se comparada a outras técnicas ablativas, uma vez que deixa a pele mais densa e resistente.

OBJETIVOS Objetivos: Apresentar a diferença da abordagem com a técnica de microagulhamento através do roller e o dermapen; Verificar os efeitos dos fatores de crescimento e o resveratrol, associada ao microagulhamento; Apresentar os benefícios promovidos no Envelhecimento cutâneo.

METODOLOGIA
Metodologia: Trata-se de revisão de literatura, realizada com artigos científicos referentes “a Microagulhamento” Envelhecimento Facial, Rejuvenescimento Facial, Estética Facial e Indução PercutâneCa de Colágeno" e Ativos com base de dados do LILACS, BIREME, PUBMED, SCIELO, utilizando limitadores
temporais de 2011 a 2021. Destes após a leitura do resumo foram excluídos aqueles que não abordavam o tema compatível ao pesquisado.

RESULTADOS
Resultado e Discussão: Os artigos utilizados demonstraram resultados drug delivery com a associação de ativos, entre eles o resveratrol que permite um resultado satisfatório para potencializar o tratamento. Os resultados foram incluídos estudos realizados no Brasil e com seres humanos, contendo texto
completos e tema compatível ao pesquisado.

CONCLUSOES Conclusão: A técnica é eficaz, promissora e de fácil aplicação, e a associação de diversos ativos proporcionou a otimização dos resultados.

REFERENCIAS

1- Pitt PFF. Microagulhamento e suas diversas indicações para tratamentos estéticos. 23f. Monografia (Pós Graduação) – Biomedicina Estética, Recife. Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa [Internet], 2017. 25p. [Acesso em 02 Mar 2021]. Disponível em:
https://www.ccecursos.com.br/img/resumos/3-microagulhamento-e-suas-diversas-indica--es-para.pdf 2- Albano RPS, Pereira LP, Assis IB. Microagulhamento – A terapia que induz a produção de colágeno – Revisão de Literatura. Revista Saúde em Foco [Internet], Amparo, 2018; [10], 455-73. [Acesso em 02 Mar
2021]. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/398398490/058-Microagulhamento-a-Terapia-Que-Induz-a-Producao 3- Silva JD, Alcantara GA. Os benefícios da vitamina c na prevenção do envelhecimento cutâneo. Anais do 18º Simpósio de TCC e 15º Simpósio de IC do Centro Universitário ICESP.
[Internet], 2019; 18: 266-70. [Acesso em 18 Mar 2021]. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t(#38)rct=j(#38)q=(#38)esrc=s(#38)source=web(#38)cd=
(#38)cad=rja(#38)uact=8(#38)ved=2ahUKEwj09ZaIg73vAhVOI7kGHWU1BmAQFjABegQIARAD(#38)url=http%3A%2F%2Fnippromove.hospedagemdesites.ws%2Fanais_simposio%2Farquivos_up%2Fdocumentos%2Fartigos%2F128b191cf35dc0ef862be2755e347992.pdf(#38)usg=AOvVaw07C8takFuEHUWqvxv64T-
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Luciana Gotardo

TITULO A eficácia dos fatores de crescimento e do resveratrol associado a TIC – Terapia de Indução Cutânea no Rejuvenescimento Facial: revisão de literatura.

INTRODUCAO

Introdução: A longevidade populacional traz consigo o ideal de envelhecer de forma saudável, com qualidade de vida e bem-estar. Logo, para que isso se concretize, os cuidados com o corpo, com a aparência e com a saúde são fundamentais, existem técnicas que auxiliam o retardo do envelhecimento, dentre
elas o microagulhamento. A técnica teve início na década de 90, com o nome de “subcisão”, sua finalidade era induzir a produção de colágeno no tratamento de cicatrizes cutâneas e rugas. Devido a técnica envolver lesão, foi denominada como TIC – Terapia de Indução de Colágeno. A técnica de
microagulhamento é uma das opções para o tratamento de rejuvenescimento facial e consiste na realização de micropunturas na pele, que pode provocar injúria e aumentar a síntese de colágeno. Com efeito potencializador, os ativos (vitamina C, vitamina A, vitamina B3, Peptídeos de cobre, Zinco, Ácido
Hialurônico e Resveratrol) direcionará para uma resposta mais rápida e eficiente da pele. A importância deste trabalho mostra que, o procedimento de microagulhamento possui vantagens, tais como a estimulação de colágeno sem promover um efeito ablativo na pele. A cicatrização acontece em pouco tempo e
a chance de efeitos colaterais é mínima se comparada a outras técnicas ablativas, uma vez que deixa a pele mais densa e resistente.

OBJETIVOS Objetivos: Apresentar a diferença da abordagem com a técnica de microagulhamento através do roller e o dermapen; Verificar os efeitos dos fatores de crescimento e o resveratrol, associada ao microagulhamento; Apresentar os benefícios promovidos no Envelhecimento cutâneo.

METODOLOGIA
Metodologia: Trata-se de revisão de literatura, realizada com artigos científicos referentes “a Microagulhamento” Envelhecimento Facial, Rejuvenescimento Facial, Estética Facial e Indução PercutâneCa de Colágeno" e Ativos com base de dados do LILACS, BIREME, PUBMED, SCIELO, utilizando limitadores
temporais de 2011 a 2021. Destes após a leitura do resumo foram excluídos aqueles que não abordavam o tema compatível ao pesquisado.

RESULTADOS
Resultado e Discussão: Os artigos utilizados demonstraram resultados drug delivery com a associação de ativos, entre eles o resveratrol que permite um resultado satisfatório para potencializar o tratamento. Os resultados foram incluídos estudos realizados no Brasil e com seres humanos, contendo texto
completos e tema compatível ao pesquisado.

CONCLUSOES Conclusão: A técnica é eficaz, promissora e de fácil aplicação, e a associação de diversos ativos proporcionou a otimização dos resultados.

REFERENCIAS

1- Pitt PFF. Microagulhamento e suas diversas indicações para tratamentos estéticos. 23f. Monografia (Pós Graduação) – Biomedicina Estética, Recife. Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa [Internet], 2017. 25p. [Acesso em 02 Mar 2021]. Disponível em:
https://www.ccecursos.com.br/img/resumos/3-microagulhamento-e-suas-diversas-indica--es-para.pdf 2- Albano RPS, Pereira LP, Assis IB. Microagulhamento – A terapia que induz a produção de colágeno – Revisão de Literatura. Revista Saúde em Foco [Internet], Amparo, 2018; [10], 455-73. [Acesso em 02 Mar
2021]. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/398398490/058-Microagulhamento-a-Terapia-Que-Induz-a-Producao 3- Silva JD, Alcantara GA. Os benefícios da vitamina c na prevenção do envelhecimento cutâneo. Anais do 18º Simpósio de TCC e 15º Simpósio de IC do Centro Universitário ICESP.
[Internet], 2019; 18: 266-70. [Acesso em 18 Mar 2021]. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t(#38)rct=j(#38)q=(#38)esrc=s(#38)source=web(#38)cd=
(#38)cad=rja(#38)uact=8(#38)ved=2ahUKEwj09ZaIg73vAhVOI7kGHWU1BmAQFjABegQIARAD(#38)url=http%3A%2F%2Fnippromove.hospedagemdesites.ws%2Fanais_simposio%2Farquivos_up%2Fdocumentos%2Fartigos%2F128b191cf35dc0ef862be2755e347992.pdf(#38)usg=AOvVaw07C8takFuEHUWqvxv64T-
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Luciana Gotardo

TITULO PELE ACNEICA: MANCHAS, CICATRIZES E TRATAMENTOS

INTRODUCAO

A acne é causada pelo aumento da produção de sebo nas glândulas sebáceas causando várias lesões em diversas partes do corpo, independente do sexo, com graus
agressivos e menos agressivos (grau I, grau II grau III, grau IV e grau V). Há formação de comedões, pápulas, cistos, pústulas e abscessos. Além de lesões, ela é uma
doença cutânea multifatorial. Ocorre através de um processo inflamatório e bacteriano iniciado no pilo sebáceo. Uma das causas principais são as alterações
hormonais, porém, também pode ser causada por má alimentação, estresse, uso de medicamentos específicos, uso de cosméticos não adequado para o tipo de pele
etc. Essas lesões causam sequelas (manchas e cicatrizes) e faz com que as pessoas recorram a tratamentos estéticos que vem se inovando e aperfeiçoando cada
vez mais, para amenizá-las. Como o microagulhamento, os peelings químicos (superficial, médio, profundo), e microdermoabrasão.

OBJETIVOS apresentar os peelings químicos, microdermobrasão e microagulhamento em cicatrizes de acnes e manchas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com artigos científicos referente a acne, suas sequelas e os tratamentos. Com a base de dados de 2011 á 2021, em PubMed,
Scielo, Lilacs. Em português e Inglês com palavras chaves: Acne, Peeling Químico, Microdermobrasão, Microagulhamento, Cicatrizes e Manchas.

RESULTADOS
Autores realizaram estudos de caso em pacientes, para analisar a eficácia dos tratamentos de microagulhamento, peelings e microadermoabrasão em cicatrizes e
manchas de acne. Obteram resultados satisfatórios. Mostrou eficiência na melhora de cicatrizes e manchas da acne.

CONCLUSOES Conclui-se que, os procedimentos propostos no estudo mostrou eficacia e segurança para os voluntários que fizeram parte da pesquisa

REFERENCIAS

1. Silva, Ana Margarida Ferreira, da; Costa, Francisco Pinto, Moreira, Margarida. Acne vulgar: diagnóstico e manejo pelo médico de família e comunidade: artigo de
revisão clínica [Internet]. Revista Brasileira de Medicina e Comunidade. Janeiro, fevereiro, março, 2014. Acesso em: 11 de março de 2021. Disponível em:
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/754 2. Fernandes, Aliciara Carlos, da; Costa, Larissa Fernandes, de; Assis, Isabela Bacelar, Pinto, Liliane Pereira. Peeling
Químico como tratamento estético: revisão e aplicação prática. [Internet]. Revista Saúde em Foco – Edição 10. Junho, 2018. Acesso em: 10 de abril de 2021.
Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/07/061_PEELING_QUIMICO_COMO_TRATAMENTO_EST%C3%89TICO.pdf
3. Fernandes, Aliciara Carlos, da; Costa, Larissa Fernandes, de; Assis, Isabela Bacelar, Pinto, Liliane Pereira. Peeling Químico como tratamento estético: revisão e
aplicação prática. [Internet]. Revista Saúde em Foco – Edição 10. Junho, 2018. Acesso em: 10 de abril de 2021. Disponível em:
https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/07/061_PEELING_QUIMICO_COMO_TRATAMENTO_EST%C3%89TICO.pdf 4. Shah,
Muneeb, Crane, Jonathan S. Microdermobrasao. National Library Of Medicine [Internet]. Janeiro, 2021. Acessoem : 22 de Março de 2021. Disponível em:
https://www.redalyc.org/pdf/2655/265549461009.pdf
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4021151 - THAMIRES BARROS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO PELE ACNEICA: MANCHAS, CICATRIZES E TRATAMENTOS

INTRODUCAO

A acne é causada pelo aumento da produção de sebo nas glândulas sebáceas causando várias lesões em diversas partes do corpo, independente do sexo, com graus
agressivos e menos agressivos (grau I, grau II grau III, grau IV e grau V). Há formação de comedões, pápulas, cistos, pústulas e abscessos. Além de lesões, ela é uma
doença cutânea multifatorial. Ocorre através de um processo inflamatório e bacteriano iniciado no pilo sebáceo. Uma das causas principais são as alterações
hormonais, porém, também pode ser causada por má alimentação, estresse, uso de medicamentos específicos, uso de cosméticos não adequado para o tipo de pele
etc. Essas lesões causam sequelas (manchas e cicatrizes) e faz com que as pessoas recorram a tratamentos estéticos que vem se inovando e aperfeiçoando cada
vez mais, para amenizá-las. Como o microagulhamento, os peelings químicos (superficial, médio, profundo), e microdermoabrasão.

OBJETIVOS apresentar os peelings químicos, microdermobrasão e microagulhamento em cicatrizes de acnes e manchas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com artigos científicos referente a acne, suas sequelas e os tratamentos. Com a base de dados de 2011 á 2021, em PubMed,
Scielo, Lilacs. Em português e Inglês com palavras chaves: Acne, Peeling Químico, Microdermobrasão, Microagulhamento, Cicatrizes e Manchas.

RESULTADOS
Autores realizaram estudos de caso em pacientes, para analisar a eficácia dos tratamentos de microagulhamento, peelings e microadermoabrasão em cicatrizes e
manchas de acne. Obteram resultados satisfatórios. Mostrou eficiência na melhora de cicatrizes e manchas da acne.

CONCLUSOES Conclui-se que, os procedimentos propostos no estudo mostrou eficacia e segurança para os voluntários que fizeram parte da pesquisa

REFERENCIAS

1. Silva, Ana Margarida Ferreira, da; Costa, Francisco Pinto, Moreira, Margarida. Acne vulgar: diagnóstico e manejo pelo médico de família e comunidade: artigo de
revisão clínica [Internet]. Revista Brasileira de Medicina e Comunidade. Janeiro, fevereiro, março, 2014. Acesso em: 11 de março de 2021. Disponível em:
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/754 2. Fernandes, Aliciara Carlos, da; Costa, Larissa Fernandes, de; Assis, Isabela Bacelar, Pinto, Liliane Pereira. Peeling
Químico como tratamento estético: revisão e aplicação prática. [Internet]. Revista Saúde em Foco – Edição 10. Junho, 2018. Acesso em: 10 de abril de 2021.
Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/07/061_PEELING_QUIMICO_COMO_TRATAMENTO_EST%C3%89TICO.pdf
3. Fernandes, Aliciara Carlos, da; Costa, Larissa Fernandes, de; Assis, Isabela Bacelar, Pinto, Liliane Pereira. Peeling Químico como tratamento estético: revisão e
aplicação prática. [Internet]. Revista Saúde em Foco – Edição 10. Junho, 2018. Acesso em: 10 de abril de 2021. Disponível em:
https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/07/061_PEELING_QUIMICO_COMO_TRATAMENTO_EST%C3%89TICO.pdf 4. Shah,
Muneeb, Crane, Jonathan S. Microdermobrasao. National Library Of Medicine [Internet]. Janeiro, 2021. Acessoem : 22 de Março de 2021. Disponível em:
https://www.redalyc.org/pdf/2655/265549461009.pdf
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4327519 - THAYNA MATSUOKA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO PELE ACNEICA: MANCHAS, CICATRIZES E TRATAMENTOS

INTRODUCAO

A acne é causada pelo aumento da produção de sebo nas glândulas sebáceas causando várias lesões em diversas partes do corpo, independente do sexo, com graus
agressivos e menos agressivos (grau I, grau II grau III, grau IV e grau V). Há formação de comedões, pápulas, cistos, pústulas e abscessos. Além de lesões, ela é uma
doença cutânea multifatorial. Ocorre através de um processo inflamatório e bacteriano iniciado no pilo sebáceo. Uma das causas principais são as alterações
hormonais, porém, também pode ser causada por má alimentação, estresse, uso de medicamentos específicos, uso de cosméticos não adequado para o tipo de pele
etc. Essas lesões causam sequelas (manchas e cicatrizes) e faz com que as pessoas recorram a tratamentos estéticos que vem se inovando e aperfeiçoando cada
vez mais, para amenizá-las. Como o microagulhamento, os peelings químicos (superficial, médio, profundo), e microdermoabrasão.

OBJETIVOS apresentar os peelings químicos, microdermobrasão e microagulhamento em cicatrizes de acnes e manchas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com artigos científicos referente a acne, suas sequelas e os tratamentos. Com a base de dados de 2011 á 2021, em PubMed,
Scielo, Lilacs. Em português e Inglês com palavras chaves: Acne, Peeling Químico, Microdermobrasão, Microagulhamento, Cicatrizes e Manchas.

RESULTADOS
Autores realizaram estudos de caso em pacientes, para analisar a eficácia dos tratamentos de microagulhamento, peelings e microadermoabrasão em cicatrizes e
manchas de acne. Obteram resultados satisfatórios. Mostrou eficiência na melhora de cicatrizes e manchas da acne.

CONCLUSOES Conclui-se que, os procedimentos propostos no estudo mostrou eficacia e segurança para os voluntários que fizeram parte da pesquisa

REFERENCIAS

1. Silva, Ana Margarida Ferreira, da; Costa, Francisco Pinto, Moreira, Margarida. Acne vulgar: diagnóstico e manejo pelo médico de família e comunidade: artigo de
revisão clínica [Internet]. Revista Brasileira de Medicina e Comunidade. Janeiro, fevereiro, março, 2014. Acesso em: 11 de março de 2021. Disponível em:
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/754 2. Fernandes, Aliciara Carlos, da; Costa, Larissa Fernandes, de; Assis, Isabela Bacelar, Pinto, Liliane Pereira. Peeling
Químico como tratamento estético: revisão e aplicação prática. [Internet]. Revista Saúde em Foco – Edição 10. Junho, 2018. Acesso em: 10 de abril de 2021.
Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/07/061_PEELING_QUIMICO_COMO_TRATAMENTO_EST%C3%89TICO.pdf
3. Fernandes, Aliciara Carlos, da; Costa, Larissa Fernandes, de; Assis, Isabela Bacelar, Pinto, Liliane Pereira. Peeling Químico como tratamento estético: revisão e
aplicação prática. [Internet]. Revista Saúde em Foco – Edição 10. Junho, 2018. Acesso em: 10 de abril de 2021. Disponível em:
https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/07/061_PEELING_QUIMICO_COMO_TRATAMENTO_EST%C3%89TICO.pdf 4. Shah,
Muneeb, Crane, Jonathan S. Microdermobrasao. National Library Of Medicine [Internet]. Janeiro, 2021. Acessoem : 22 de Março de 2021. Disponível em:
https://www.redalyc.org/pdf/2655/265549461009.pdf
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4353081 - KATIA RICHETTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elaine Alcantara Freitas Peixoto Cristiano Alves de Carvalho

TITULO AMBIENTE DE TRABALHO E ACESSIBILIDADE: UM OVERVIEW SOBRE A LEGISLAÇÃO

INTRODUCAO

Segundo o IBGE em 2009 cerca de 25% da população do país apresenta algum tipo de deficiência, sendo mais comum as visuais, auditivas, intelectuais e motoras,
apresentando diferentes graus de severidade. (IBGE, 2010). É garantido à pessoa com deficiência o acesso ao mercado de trabalho, de forma a desenvolver suas
competências, tornando-se útil e socialmente valorizada. (SIMONELLI, 2017). Entretanto, são observados grandes abismos entre o que é preconizado pela legislação
e a realidade envolvendo a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. As leis nº. 7853/89, nº 8213/91 e Decreto n. 3298/99, nº 13.146/2015 foram
promulgadas para aumentar a participação de PCD no mercado de trabalhosendo destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades as pessoa com deficiência de forma a promover inclusão social e cidadania. (MARTINS, 2021)

OBJETIVOS Identificar e verificar a aplicação das leis referentes à inserção de pessoas com deficiência (PcD) ao ambiente de trabalho.

METODOLOGIA
Adotada pesquisa bibliográfica, qualitativa, baseando-se em revisão de publicações científicas, realizadas na biblioteca virtual SCIELO, publicados no Brasil, no
período entre os anos 2016 e 2021.

RESULTADOS

Há no mercado de trabalho baixa participação de pessoas com deficiência devido à acessibilidade precária, permanência de estereótipos, preconceito, formação,
questões culturais. Deficiências naturais ou adquiridas, são fatores que acarretam desemprego, pois o empregador, por preconceito, considera que um deficiente
possa comprometer a qualidade do trabalho desempenhado. Nestas condições, algumas funções não podem ser desempenhadas, sendo necessário o
remanejamento para outras atividades específicas. A implementação de forma satisfatória e subsequente de uma fiscalização garantem condições adequadas para
o pleno desempenho das funções laborais e maior participação no mercado de trabalho.

CONCLUSOES

O Brasil está sujeito às barreiras urbanísticas; arquitetônicas; nos transportes; nas comunicações e informações; atitudinais; e tecnológicas para inclusão da
população que apresenta qualquer tipo de deficiência. Pesquisas apontam uma diminuição dessas barreiras para as PcD, sobretudo pela evolução legal, como a
criação das leis e decretos que promovem a acessibilidade bem como as políticas públicas no cenário brasileiro ao longo dos últimos anos. O investimento na
acessibilidade é fundamental para que as pessoas com deficiência tenham condições de exercer um trabalho satisfatótio diminuindo as barreiras físicas e
atitudinais. A promoção de qualificação profissional pode auxiliá-las no aprimoramento de conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais de forma a
promover maior iniciativa, autonomia e segurança.

REFERENCIAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo demográfico: resultados preliminares. Rio de Janeiro, 2010. MARTINS, Adriana Lau da Silva
et al. ACESSIBILIDADE NO TRABALHO. Simpósio, [S.l.], n. 9, fev. 2021. ISSN 2317-5974. Disponível em:
(#60)http://revista.ugb.edu.br/ojs302/index.php/simposio/article/view/2259(#62). Acesso em: 01 set. 2021. SIMONELLI, Angela Paula; FILHO, José Marçal Jackson.
Análise da inclusão de pessoas com deficiência no trabalho após 25 anos da lei de cotas: uma revisão da literatura. Cad. Bras. Ter. Ocup., São Carlos, v. 25, n. 4, p.
855-867, 2017.
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3951308 - ANTONIO RONALDO RIBEIRO DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO INSTRUMENTOS DE CONTROLADORIA E A SOBREVIVÊNCIA DAS STARTUPS

INTRODUCAO

Controladoria é uma área da administração geral e da contabilidade que avalia o desempenho das atividades empresariais e dá suporte à tomada de decisão,
buscando a melhoria dos resultados. Dentre os instrumentos, destacamos o Balanced Scorecard (BSC), metodologia que dá suporte à elaboração, execução,
acompanhamento e controle do planejamento estratégico. Por meio de indicadores de desempenho nas áreas Aprendizado, Processos, Clientes e Financeira.
(CAROTA, 2019) Também se destaca o Sistema de Informações Gerenciais (SIG), responsável por alicerçar o tripé que sustenta uma organização: produtividade,
qualidade e participação. Seus principais subsistemas são: institucional, gestão, formal, informação, social e físico operacional. Trabalhando em conjunto, dão
suporte para que as empresas funcionem na sua totalidade, buscando a eficiência e eficácia nas operações. (SANTOS, 2020) Pesquisas apontam que 25% das
startups brasileiras ‘’morrem’’ no primeiro ano e pelo menos 50% no período médio de 4 anos. As principais causas para o fechamento precoce dos
empreendimentos são a falta de planejamento e o descontrole do gerenciamento. (NOGUEIRA, 2015; SEBRAE, 2014)

OBJETIVOS Averiguar como os instrumentos da controladoria operam no planejamento e gestão de startups, reduzindo o índice de mortalidade.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e exploratória.

RESULTADOS

O BSC pode contribuir para reduzir a mortalidade das startups, visto que suas etapas de implantação subsidiam o planejamento e o gerenciamento. Primeira:
tradução da visão, esclarecendo a visão estratégica da organização, pois muitos dos problemas evidenciados podem ser evitados utilizando recursos pertinentes,
desde o princípio. Segunda: estabelecimento de vinculações, promovendo a comunicação no ambiente interno da empresa, melhorando a execução dos processos.
Terceira: planejamento e estabelecimento de metas, esclarecimento das estratégias para execução, alinhamento e distribuição de recursos de maneira eficaz e
eficiente. Quarta: avaliação dos resultados e revisão do que está sendo efetivo ou não para organização. O SIG pode subsidiar o planejamento e a gestão, fornecendo
informações relevantes, evitando que a falta de informação, ou sua utilização inadequada, comprometam a sobrevivência das startups. É um instrumento que atua
nos níveis estratégico, tático e operacional; viabilizando análises de ambiente e cenário, simulação de planejamento econômico, indicadores de desempenho e
gestão de riscos.

CONCLUSOES

BSC: ferramenta que vai além dos números, proporciona um mapa que alinha os objetivos às medidas de desempenho, atuando como instrumento para apoio à
tomada de decisão empresarial. SIG: instrumento que orienta o processo de obtenção, organização, comunicação e análise das informações necessárias ao
planejamento e à gestão do negócio. Esses instrumentos da Controladoria, quando utilizados por startups, contribuem para reduzir as falhas de planejamento e
gerenciamento, contribuindo para a sobrevivência e crescimento dessas empresas.

REFERENCIAS
CAROTA, José Carlos. Gestão de controladoria: teoria (#38) prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2019. NOGUEIRA, Vanessa Silva; et al. Causa da
mortalidade das startups brasileiras. Nova Lima: Fundação Dom Cabral, 2015. SANTOS, Edicreia Andrade dos. Controladoria voltada para área de negócios. Curitiba:
Contentus, 2020. SEBRAE. Causa Mortis: O sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros cinco anos de vida. São Paulo: SEBRAE, 2014.
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3951316 - GABRIELLA LIMA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO INSTRUMENTOS DE CONTROLADORIA E A SOBREVIVÊNCIA DAS STARTUPS

INTRODUCAO

Controladoria é uma área da administração geral e da contabilidade que avalia o desempenho das atividades empresariais e dá suporte à tomada de decisão,
buscando a melhoria dos resultados. Dentre os instrumentos, destacamos o Balanced Scorecard (BSC), metodologia que dá suporte à elaboração, execução,
acompanhamento e controle do planejamento estratégico. Por meio de indicadores de desempenho nas áreas Aprendizado, Processos, Clientes e Financeira.
(CAROTA, 2019) Também se destaca o Sistema de Informações Gerenciais (SIG), responsável por alicerçar o tripé que sustenta uma organização: produtividade,
qualidade e participação. Seus principais subsistemas são: institucional, gestão, formal, informação, social e físico operacional. Trabalhando em conjunto, dão
suporte para que as empresas funcionem na sua totalidade, buscando a eficiência e eficácia nas operações. (SANTOS, 2020) Pesquisas apontam que 25% das
startups brasileiras ‘’morrem’’ no primeiro ano e pelo menos 50% no período médio de 4 anos. As principais causas para o fechamento precoce dos
empreendimentos são a falta de planejamento e o descontrole do gerenciamento. (NOGUEIRA, 2015; SEBRAE, 2014)

OBJETIVOS Averiguar como os instrumentos da controladoria operam no planejamento e gestão de startups, reduzindo o índice de mortalidade.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e exploratória.

RESULTADOS

O BSC pode contribuir para reduzir a mortalidade das startups, visto que suas etapas de implantação subsidiam o planejamento e o gerenciamento. Primeira:
tradução da visão, esclarecendo a visão estratégica da organização, pois muitos dos problemas evidenciados podem ser evitados utilizando recursos pertinentes,
desde o princípio. Segunda: estabelecimento de vinculações, promovendo a comunicação no ambiente interno da empresa, melhorando a execução dos processos.
Terceira: planejamento e estabelecimento de metas, esclarecimento das estratégias para execução, alinhamento e distribuição de recursos de maneira eficaz e
eficiente. Quarta: avaliação dos resultados e revisão do que está sendo efetivo ou não para organização. O SIG pode subsidiar o planejamento e a gestão, fornecendo
informações relevantes, evitando que a falta de informação, ou sua utilização inadequada, comprometam a sobrevivência das startups. É um instrumento que atua
nos níveis estratégico, tático e operacional; viabilizando análises de ambiente e cenário, simulação de planejamento econômico, indicadores de desempenho e
gestão de riscos.

CONCLUSOES

BSC: ferramenta que vai além dos números, proporciona um mapa que alinha os objetivos às medidas de desempenho, atuando como instrumento para apoio à
tomada de decisão empresarial. SIG: instrumento que orienta o processo de obtenção, organização, comunicação e análise das informações necessárias ao
planejamento e à gestão do negócio. Esses instrumentos da Controladoria, quando utilizados por startups, contribuem para reduzir as falhas de planejamento e
gerenciamento, contribuindo para a sobrevivência e crescimento dessas empresas.

REFERENCIAS
CAROTA, José Carlos. Gestão de controladoria: teoria (#38) prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2019. NOGUEIRA, Vanessa Silva; et al. Causa da
mortalidade das startups brasileiras. Nova Lima: Fundação Dom Cabral, 2015. SANTOS, Edicreia Andrade dos. Controladoria voltada para área de negócios. Curitiba:
Contentus, 2020. SEBRAE. Causa Mortis: O sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros cinco anos de vida. São Paulo: SEBRAE, 2014.
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3951332 - LETICIA FERNANDES ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO INSTRUMENTOS DE CONTROLADORIA E A SOBREVIVÊNCIA DAS STARTUPS

INTRODUCAO

Controladoria é uma área da administração geral e da contabilidade que avalia o desempenho das atividades empresariais e dá suporte à tomada de decisão,
buscando a melhoria dos resultados. Dentre os instrumentos, destacamos o Balanced Scorecard (BSC), metodologia que dá suporte à elaboração, execução,
acompanhamento e controle do planejamento estratégico. Por meio de indicadores de desempenho nas áreas Aprendizado, Processos, Clientes e Financeira.
(CAROTA, 2019) Também se destaca o Sistema de Informações Gerenciais (SIG), responsável por alicerçar o tripé que sustenta uma organização: produtividade,
qualidade e participação. Seus principais subsistemas são: institucional, gestão, formal, informação, social e físico operacional. Trabalhando em conjunto, dão
suporte para que as empresas funcionem na sua totalidade, buscando a eficiência e eficácia nas operações. (SANTOS, 2020) Pesquisas apontam que 25% das
startups brasileiras ‘’morrem’’ no primeiro ano e pelo menos 50% no período médio de 4 anos. As principais causas para o fechamento precoce dos
empreendimentos são a falta de planejamento e o descontrole do gerenciamento. (NOGUEIRA, 2015; SEBRAE, 2014)

OBJETIVOS Averiguar como os instrumentos da controladoria operam no planejamento e gestão de startups, reduzindo o índice de mortalidade.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e exploratória.

RESULTADOS

O BSC pode contribuir para reduzir a mortalidade das startups, visto que suas etapas de implantação subsidiam o planejamento e o gerenciamento. Primeira:
tradução da visão, esclarecendo a visão estratégica da organização, pois muitos dos problemas evidenciados podem ser evitados utilizando recursos pertinentes,
desde o princípio. Segunda: estabelecimento de vinculações, promovendo a comunicação no ambiente interno da empresa, melhorando a execução dos processos.
Terceira: planejamento e estabelecimento de metas, esclarecimento das estratégias para execução, alinhamento e distribuição de recursos de maneira eficaz e
eficiente. Quarta: avaliação dos resultados e revisão do que está sendo efetivo ou não para organização. O SIG pode subsidiar o planejamento e a gestão, fornecendo
informações relevantes, evitando que a falta de informação, ou sua utilização inadequada, comprometam a sobrevivência das startups. É um instrumento que atua
nos níveis estratégico, tático e operacional; viabilizando análises de ambiente e cenário, simulação de planejamento econômico, indicadores de desempenho e
gestão de riscos.

CONCLUSOES

BSC: ferramenta que vai além dos números, proporciona um mapa que alinha os objetivos às medidas de desempenho, atuando como instrumento para apoio à
tomada de decisão empresarial. SIG: instrumento que orienta o processo de obtenção, organização, comunicação e análise das informações necessárias ao
planejamento e à gestão do negócio. Esses instrumentos da Controladoria, quando utilizados por startups, contribuem para reduzir as falhas de planejamento e
gerenciamento, contribuindo para a sobrevivência e crescimento dessas empresas.

REFERENCIAS
CAROTA, José Carlos. Gestão de controladoria: teoria (#38) prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2019. NOGUEIRA, Vanessa Silva; et al. Causa da
mortalidade das startups brasileiras. Nova Lima: Fundação Dom Cabral, 2015. SANTOS, Edicreia Andrade dos. Controladoria voltada para área de negócios. Curitiba:
Contentus, 2020. SEBRAE. Causa Mortis: O sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros cinco anos de vida. São Paulo: SEBRAE, 2014.

Página 370



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12309 Fisioterapia e Terapia Ocupacional 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3444678 - MAGALI GONCALVES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Thiago Domingues Stocco ANGELA MITZI HAYASHI XAVIER

TITULO Análise de fatores ergonômicos relacionados à motoristas de ônibus de uma empresa na zona sul de São Paulo

INTRODUCAO

O meio de transporte mais utilizado pela população é o transporte coletivo. A função de motorista de ônibus é caracterizada como uma profissão de extrema
importância para o deslocamento da população em grandes cidades. Porém o motorista de ônibus está sujeito a um grande número de situações adversas: a longa
duração da jornada de trabalho, a falta de planejamento urbano, a alimentação inadequada, a insegurança entre outras situações. Estas podem acarretar em diversos
distúrbios musculoesqueléticos e emocionais.

OBJETIVOS Avaliar dores e incômodos relacionados ao trabalho e observar a percepção dos motoristas sobre as caraterísticas gerais do trabalho.

METODOLOGIA
Realizou-se uma pesquisa analítica observacional transversal, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Santo Amaro (CEP-UNISA) sob o
número do CAAE: 35750520.8.0000. A pesquisa consiste em aplicação de questionários a trezentos motoristas de ônibus urbano, abordando questões relacionadas
dores musculoesqueléticas, e questões referentes a fatores organizacionais relacionados ao trabalho.

RESULTADOS

A maioria dos pesquisados é do gênero masculino (97%), com idade entre 35 e 55 anos (62%,) e com vínculo empregatício entre 10 a 15 anos. 100% dos
entrevistados relatou que em algum momento sente dores e deste total, 93% relacionam essa dor com o trabalho. As queixas de maior incidência foram dores na
coluna lombar (83%), seguidas da coxa esquerda (29%), joelho esquerdo (28,33%) e ombro direito (27%). Em relação aos fatores organizacionais relacionados ao
trabalho, 100% dos voluntários informou que seus honorários e benefícios são pagos corretamente, 96% acredita que suas tarefas são socialmente importantes, 89%
informa realizar horas extras. Foi também evidenciado que 100% dos voluntários alega não existir plano de carreira, 100% disse que seu horário de trabalho é
mudado conforme necessidade da empresa e 41% não consegue realizar suas refeições durante seu turno de trabalho.

CONCLUSOES

A dor lombar é a intercorrência de maior incidência entre os entrevistados. As dores no braço direito e perna esquerda estão relacionadas ao movimento de troca de
marcha e acionamento de embreagem, que são movimentos repetitivos exigentes de algum esforço muscular. Sua incidência é menor em relação a lombalgia,
devido a modernização da frota: muitos veículos são automáticos, isentando o motorista do movimento. Os motoristas afirmam ter seus honorários e benefícios
pagos em dia, mas são enfáticos quando dizem desconhecer um plano de carreira. Sugere-se a criação de um plano bonificações decorrentes de um bom
desempenho de tarefa e maior reconhecimento de sua carreira.

REFERENCIAS

1. Ollay CD, Kanazawa FK. Análise Ergonômica do Trabalho: prática de transformação das situações de trabalho. São Paulo: Andreoli; 2016. 2. Pinto FM, Neves MY. A
gestão da atividade do motorista de ônibus: um olhar ergológico. Estud pesq Psicol 2009 set; 493-511 doi: doi.10.1590/S1413-294X2006000300011 3. Simões MRL,
Assunção AÁ, Medeiros AM. Musculoskeletal pain among bus drivers and fare collectors in the Metropolitan Region of Belo Horizonte, Brazil. Cien Saude Colet. 2018
May; 23(5):1363-1374. doi: 10.1590/1413-81232018235.13542016.
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Marcia Maria da Graca Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Impactos econômico-financeiros da pandemia no setor de tecnologia: o caso LINX

INTRODUCAO

A pandemia decorrente do COVID 19 refletiu na economia brasileira. Para o IBGE, foi responsável pelo fechamento de 4 em 10 empresas que encerraram atividades
no período. O principal fator que atingiu a economia foi o isolamento social, que afetou toda uma cadeia de consumo. Cenário mudou a relação das pessoas com a
tecnologia, ampliando demanda por recursos tecnológicos. IBGE aponta crescimento de 5,6% do setor de tecnologia, enquanto a economia brasileira retrocedeu
0,01% no período. O setor Tecnologia da Informação alcançou nível de atividade 27,8% superior aos níveis anteriores à pandemia, alavancados pelo e-commerce e o
trabalho remoto. São indicadores baseados na receita dos setores, não significa uma evolução positiva do retorno sobre os investimentos e dos capitais
empregados. Para avaliar a evolução econômico-financeira de empresas de maneira mais ampla, o Sistema Dupont de análise articula informações do Balanço
Patrimonial e da Demonstração de Resultados, permite analisar os fatores que contribuíram para a rentabilidade, o Retorno sobre o Ativo e sobre o Patrimônio
Líquido.

OBJETIVOS Analisar os efeitos do crescimento econômico do setor de tecnologia nos resultados das empresas.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e exploratória, estudo de um caso. Demonstrações contábeis da Linx S.A. obtidas no sitio da B3 Bolsa
Brasil Balcão, período 2018-2020.

RESULTADOS

Aplicando-se o Sistema Dupont, constatou-se queda de 69% no ROA, resultado de uma redução de 188% na Margem de Lucro. O outro componente, Giro de Ativo,
representou queda de 22%. Desdobrando os indicadores, constatou-se que, enquanto a Receita aumentou 27,8%, o Ativo Total foi ampliado em 62,5% e o Lucro
Líquido registrou redução de 212,6%. Dado seu impacto na queda do ROA, analisou-se os componentes do Lucro Líquido. O Custo dos Serviços Prestados teve
evolução alinhada com as receitas, assim como as Despesas com Vendas. O grupo de Despesas Operacionais representou o maior aumento, 82,8%, composto por
aumentos superiores ao da receita em todos os tipos de despesas: Gerais e administrativas: 84,1%, P(#38)D: 51%; Financeiras: 69,7%, Outras: 131,14%. As Outras
Despesas representam maior amortização de software desenvolvido e amortização de ativos intangíveis decorrentes de aquisições de empresas no período.

CONCLUSOES

Conclusões preliminares apontam para um contexto no qual as empresas de tecnologia, para ampliar suas vendas no período pandêmico, tiveram que aumentar as
despesas de administração, além dos gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P(#38)D) para desenvolver soluções de enfrentamento à crise. O aumento de
Despesas Financeiras reflete a necessidade de maior utilização de capital de terceiros. Dessa forma, o aumento das receitas não é acompanhado por aumentos
correspondentes na rentabilidade e no retorno sobre ativos e capitais empregados.

REFERENCIAS
IBGE. Agência IBGE notícias. Pandemia foi responsável pelo fechamento de 4 em cada 10 empresas com atividades encerradas. São Paulo: 2021. O POVO. Na
contramão da economia, setor de TI cresce na crise. São Paulo: Agência Estado, 05 set. 2021. GITMAN, Lawrence J.; ZUTTER, Chad J. Princípios da Administração
Financeira. 14 ed. São Paulo: Pearson, 2017.
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Marcia Maria da Graca Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Impactos econômico-financeiros da pandemia no setor de tecnologia: o caso LINX

INTRODUCAO

A pandemia decorrente do COVID 19 refletiu na economia brasileira. Para o IBGE, foi responsável pelo fechamento de 4 em 10 empresas que encerraram atividades
no período. O principal fator que atingiu a economia foi o isolamento social, que afetou toda uma cadeia de consumo. Cenário mudou a relação das pessoas com a
tecnologia, ampliando demanda por recursos tecnológicos. IBGE aponta crescimento de 5,6% do setor de tecnologia, enquanto a economia brasileira retrocedeu
0,01% no período. O setor Tecnologia da Informação alcançou nível de atividade 27,8% superior aos níveis anteriores à pandemia, alavancados pelo e-commerce e o
trabalho remoto. São indicadores baseados na receita dos setores, não significa uma evolução positiva do retorno sobre os investimentos e dos capitais
empregados. Para avaliar a evolução econômico-financeira de empresas de maneira mais ampla, o Sistema Dupont de análise articula informações do Balanço
Patrimonial e da Demonstração de Resultados, permite analisar os fatores que contribuíram para a rentabilidade, o Retorno sobre o Ativo e sobre o Patrimônio
Líquido.

OBJETIVOS Analisar os efeitos do crescimento econômico do setor de tecnologia nos resultados das empresas.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e exploratória, estudo de um caso. Demonstrações contábeis da Linx S.A. obtidas no sitio da B3 Bolsa
Brasil Balcão, período 2018-2020.

RESULTADOS

Aplicando-se o Sistema Dupont, constatou-se queda de 69% no ROA, resultado de uma redução de 188% na Margem de Lucro. O outro componente, Giro de Ativo,
representou queda de 22%. Desdobrando os indicadores, constatou-se que, enquanto a Receita aumentou 27,8%, o Ativo Total foi ampliado em 62,5% e o Lucro
Líquido registrou redução de 212,6%. Dado seu impacto na queda do ROA, analisou-se os componentes do Lucro Líquido. O Custo dos Serviços Prestados teve
evolução alinhada com as receitas, assim como as Despesas com Vendas. O grupo de Despesas Operacionais representou o maior aumento, 82,8%, composto por
aumentos superiores ao da receita em todos os tipos de despesas: Gerais e administrativas: 84,1%, P(#38)D: 51%; Financeiras: 69,7%, Outras: 131,14%. As Outras
Despesas representam maior amortização de software desenvolvido e amortização de ativos intangíveis decorrentes de aquisições de empresas no período.

CONCLUSOES

Conclusões preliminares apontam para um contexto no qual as empresas de tecnologia, para ampliar suas vendas no período pandêmico, tiveram que aumentar as
despesas de administração, além dos gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P(#38)D) para desenvolver soluções de enfrentamento à crise. O aumento de
Despesas Financeiras reflete a necessidade de maior utilização de capital de terceiros. Dessa forma, o aumento das receitas não é acompanhado por aumentos
correspondentes na rentabilidade e no retorno sobre ativos e capitais empregados.

REFERENCIAS
IBGE. Agência IBGE notícias. Pandemia foi responsável pelo fechamento de 4 em cada 10 empresas com atividades encerradas. São Paulo: 2021. O POVO. Na
contramão da economia, setor de TI cresce na crise. São Paulo: Agência Estado, 05 set. 2021. GITMAN, Lawrence J.; ZUTTER, Chad J. Princípios da Administração
Financeira. 14 ed. São Paulo: Pearson, 2017.
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Marcia Maria da Graca Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Impactos econômico-financeiros da pandemia no setor de tecnologia: o caso LINX

INTRODUCAO

A pandemia decorrente do COVID 19 refletiu na economia brasileira. Para o IBGE, foi responsável pelo fechamento de 4 em 10 empresas que encerraram atividades
no período. O principal fator que atingiu a economia foi o isolamento social, que afetou toda uma cadeia de consumo. Cenário mudou a relação das pessoas com a
tecnologia, ampliando demanda por recursos tecnológicos. IBGE aponta crescimento de 5,6% do setor de tecnologia, enquanto a economia brasileira retrocedeu
0,01% no período. O setor Tecnologia da Informação alcançou nível de atividade 27,8% superior aos níveis anteriores à pandemia, alavancados pelo e-commerce e o
trabalho remoto. São indicadores baseados na receita dos setores, não significa uma evolução positiva do retorno sobre os investimentos e dos capitais
empregados. Para avaliar a evolução econômico-financeira de empresas de maneira mais ampla, o Sistema Dupont de análise articula informações do Balanço
Patrimonial e da Demonstração de Resultados, permite analisar os fatores que contribuíram para a rentabilidade, o Retorno sobre o Ativo e sobre o Patrimônio
Líquido.

OBJETIVOS Analisar os efeitos do crescimento econômico do setor de tecnologia nos resultados das empresas.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e exploratória, estudo de um caso. Demonstrações contábeis da Linx S.A. obtidas no sitio da B3 Bolsa
Brasil Balcão, período 2018-2020.

RESULTADOS

Aplicando-se o Sistema Dupont, constatou-se queda de 69% no ROA, resultado de uma redução de 188% na Margem de Lucro. O outro componente, Giro de Ativo,
representou queda de 22%. Desdobrando os indicadores, constatou-se que, enquanto a Receita aumentou 27,8%, o Ativo Total foi ampliado em 62,5% e o Lucro
Líquido registrou redução de 212,6%. Dado seu impacto na queda do ROA, analisou-se os componentes do Lucro Líquido. O Custo dos Serviços Prestados teve
evolução alinhada com as receitas, assim como as Despesas com Vendas. O grupo de Despesas Operacionais representou o maior aumento, 82,8%, composto por
aumentos superiores ao da receita em todos os tipos de despesas: Gerais e administrativas: 84,1%, P(#38)D: 51%; Financeiras: 69,7%, Outras: 131,14%. As Outras
Despesas representam maior amortização de software desenvolvido e amortização de ativos intangíveis decorrentes de aquisições de empresas no período.

CONCLUSOES

Conclusões preliminares apontam para um contexto no qual as empresas de tecnologia, para ampliar suas vendas no período pandêmico, tiveram que aumentar as
despesas de administração, além dos gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P(#38)D) para desenvolver soluções de enfrentamento à crise. O aumento de
Despesas Financeiras reflete a necessidade de maior utilização de capital de terceiros. Dessa forma, o aumento das receitas não é acompanhado por aumentos
correspondentes na rentabilidade e no retorno sobre ativos e capitais empregados.

REFERENCIAS
IBGE. Agência IBGE notícias. Pandemia foi responsável pelo fechamento de 4 em cada 10 empresas com atividades encerradas. São Paulo: 2021. O POVO. Na
contramão da economia, setor de TI cresce na crise. São Paulo: Agência Estado, 05 set. 2021. GITMAN, Lawrence J.; ZUTTER, Chad J. Princípios da Administração
Financeira. 14 ed. São Paulo: Pearson, 2017.
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3796876 - BRUNA MEDEIROS DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Impactos econômico-financeiros da pandemia no setor de tecnologia: o caso LINX

INTRODUCAO

A pandemia decorrente do COVID 19 refletiu na economia brasileira. Para o IBGE, foi responsável pelo fechamento de 4 em 10 empresas que encerraram atividades
no período. O principal fator que atingiu a economia foi o isolamento social, que afetou toda uma cadeia de consumo. Cenário mudou a relação das pessoas com a
tecnologia, ampliando demanda por recursos tecnológicos. IBGE aponta crescimento de 5,6% do setor de tecnologia, enquanto a economia brasileira retrocedeu
0,01% no período. O setor Tecnologia da Informação alcançou nível de atividade 27,8% superior aos níveis anteriores à pandemia, alavancados pelo e-commerce e o
trabalho remoto. São indicadores baseados na receita dos setores, não significa uma evolução positiva do retorno sobre os investimentos e dos capitais
empregados. Para avaliar a evolução econômico-financeira de empresas de maneira mais ampla, o Sistema Dupont de análise articula informações do Balanço
Patrimonial e da Demonstração de Resultados, permite analisar os fatores que contribuíram para a rentabilidade, o Retorno sobre o Ativo e sobre o Patrimônio
Líquido.

OBJETIVOS Analisar os efeitos do crescimento econômico do setor de tecnologia nos resultados das empresas.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental, abordagem qualitativa e exploratória, estudo de um caso. Demonstrações contábeis da Linx S.A. obtidas no sitio da B3 Bolsa
Brasil Balcão, período 2018-2020.

RESULTADOS

Aplicando-se o Sistema Dupont, constatou-se queda de 69% no ROA, resultado de uma redução de 188% na Margem de Lucro. O outro componente, Giro de Ativo,
representou queda de 22%. Desdobrando os indicadores, constatou-se que, enquanto a Receita aumentou 27,8%, o Ativo Total foi ampliado em 62,5% e o Lucro
Líquido registrou redução de 212,6%. Dado seu impacto na queda do ROA, analisou-se os componentes do Lucro Líquido. O Custo dos Serviços Prestados teve
evolução alinhada com as receitas, assim como as Despesas com Vendas. O grupo de Despesas Operacionais representou o maior aumento, 82,8%, composto por
aumentos superiores ao da receita em todos os tipos de despesas: Gerais e administrativas: 84,1%, P(#38)D: 51%; Financeiras: 69,7%, Outras: 131,14%. As Outras
Despesas representam maior amortização de software desenvolvido e amortização de ativos intangíveis decorrentes de aquisições de empresas no período.

CONCLUSOES

Conclusões preliminares apontam para um contexto no qual as empresas de tecnologia, para ampliar suas vendas no período pandêmico, tiveram que aumentar as
despesas de administração, além dos gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P(#38)D) para desenvolver soluções de enfrentamento à crise. O aumento de
Despesas Financeiras reflete a necessidade de maior utilização de capital de terceiros. Dessa forma, o aumento das receitas não é acompanhado por aumentos
correspondentes na rentabilidade e no retorno sobre ativos e capitais empregados.

REFERENCIAS
IBGE. Agência IBGE notícias. Pandemia foi responsável pelo fechamento de 4 em cada 10 empresas com atividades encerradas. São Paulo: 2021. O POVO. Na
contramão da economia, setor de TI cresce na crise. São Paulo: Agência Estado, 05 set. 2021. GITMAN, Lawrence J.; ZUTTER, Chad J. Princípios da Administração
Financeira. 14 ed. São Paulo: Pearson, 2017.
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2847621 - VINÍCIUS FERREIRA LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alzira Lobo de Arruda Campos

TITULO Diversidade sexual na educação: dos PCNs à BNCC

INTRODUCAO

O ambiente escolar é preenchido diariamente por sujeitos com identidades sexuais diferentes, o que faz da escola um local onde a diversidade está presente. Neste
sentido, o processo educacional tem como valor questões ligadas à cidadania e na perspectiva de Freire (2009), a educação deve ser emancipadora e proporcionar
aos educandos a tomada de consciência de seus direitos e deveres. Assim, o aluno entende a si mesmo e seu lugar na sociedade. Apesar disso, é observada uma
defasagem no debate dessa temática em sala de aula, uma vez que a diversidade sexual é vista como um tema complexo. Desde a criação dos PCNs (Parâmetros
Curriculares Nacionais) até a atual BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a sexualidade é tratada como um tema transversal que deveria estar abordado de forma
interdisciplinar. Porém, mesmo nestes documentos norteadores, o tema em questão não está em evidência, sobretudo na BNCC.

OBJETIVOS
Comparar documentos oficiais da educação no Brasil a fim de observar o possível apagamento das questões relacionadas à diversidade sexual, observando o efeito
de sentido nesse novo documento (BNCC) em relação ao seu antecessor (PCNs).

METODOLOGIA
Análise documental comparativa a partir dos instrumentais da análise do discurso mediante um exame da documentação legal ligada ao ensino escolar, livro dos
temas transversais dos PCNs e BNCC.

RESULTADOS

Analisando tais documentos, é observado que ideologias representativas dos valores humanos, cidadania e reconhecimento de outras diversidades sociais, porém
constata-se uma dificuldade no debate sobre o assunto relacionado à sexualidade - o que colabora para a não legitimação de um diálogo aberto sobre identidade
sexual -. Fundamentado em Lopes e Moreira (2020) é possível refletir que a BNCC apresenta lacunas na problematização das singularidades e em enfatizar conflitos
políticos, o que pode dificultar a elaboração de um currículo democrático. Os PCNs, embora sejam documentos do final da década de 1990, no livro destinado aos
temas transversais, salientam sobre homossexualidade e relações afetivas entre o mesmo sexo em poucos trechos. Já a BNCC, que foi promulgada em 2018,
período no qual as pautas do movimento LGBTQIA+ estão em voga, deixa em aberto entendimento sobre a inclusão deste tema nos currículos escolares.

CONCLUSOES
A partir desse estudo, identificou-se que apesar de ser um documento mais recente e ter caráter de lei, a BNCC se mostra limitada no que diz respeito à diversidade
sexual, a maneira que em seu discurso, é omitida essa temática, não sendo abordada de forma explícita, ao contrário dos PCNs.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério de Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF. 2018. _____. Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs). Temas Transversais. Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 1. ed. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 2009. LOPES, Alice Casimiro; MOREIRA, Núbia Regina. Em nome da democracia: igualdade, diversidade e equidade na BNCC do ensino médio. In:
RODRIGUES, Alexandro; CAETANO, Marcio; SOARES, Maria da Conceição Silva. Queer(i)zando currículos e educação: narrativas do encontro. 1 ed/Salvador – BA.
Editora Devires, 2020.
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Patricia Margarida Farias Coelho

TITULO Ensino Superior Privado e Covid-19: as tecnológicas digitais mediando a aprendizagem em tempos de pandemia nos cursos da área da saúde da UNISA

INTRODUCAO

O vírus que causa a Covid-19, responsável pela pandemia, tem causado profundas mudanças em diversos setores e a educação superior não ficou fora desse
impacto, com a quarentena decretada em março de 2020, para conter a disseminação do novo coronavírus, já com as aulas suspensas no país, uma portaria do MEC
(Ministério da Educação) autorizou a substituição de aulas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação em todos os níveis
de ensino.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é refletir sobre o cenário do ensino superior privado, em especial nos cursos da área da saúde da UNISA, em meio ao momento de pandemia
vivenciado desde o mês de março de 2020

METODOLOGIA
Neste trabalho, a metodologia utilizada é o estudo de caso a partir da interação e intervenção para a promoção do processo de ensino-aprendizagem nos cursos da
área da saúde da UNISA. Pretende-se examinar os avanços tecnológicos na educação, os quais permitiram novas possibilidades de aprendizado diante dos desafios
enfrentados no ensino superior privado.

RESULTADOS

O estudo realizado mostra que a UNISA aproveitando da sua tradição na Educação a Distância, que o ensino remoto se assemelha à educação a distância pelo fato
de ser mediado por meio de tecnologias, capacitou seus professores, os Projetos Pedagógicos de Cursos, não construídos para modalidade de EaD, foram
adaptados e assim realizou todas as atividades pedagógicas integralmente online. Os resultados alcançados evidenciam que a estrutura organizacional da UNISA
permitiu que as ações realizadas a partir de práticas de interação e intervenção mediadas pelas plataformas Zoom, Meet e Teams, possibilitou um ensino interativo
entre docente, discente e o processo ensino-aprendizagem.

CONCLUSOES

O cenário do ensino superior privado em meio ao momento de pandemia de Covid-19 trouxe facilidades e dificuldades. As aulas remotas (síncronas) proporcionaram
o ensino semelhante ao ensino presencial, permitindo maior interação por meio das plataformas virtuais entre docentes e discentes. Por fim, o tema tratado neste
trabalho, surgiu no ano de 2020 com a pandemia do Covid-19, ainda presente nos cenários nacional e internacional, mobilizando a comunidade cientifica e intelectual
a refletirem sobre os impactos, enfrentamentos e as transformações dessa nova realidade.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: ARRUDA, Eucidio P. Educação remota emergencial: elementos para políticas públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. Revista de
Educação a Distância, v.7, n.1, p.257-275, 2020. Disponível em: Acesso em: 15 de maio de 2021. NISKIER, Celso; MORAES, X. Iara; DINIZ, Janguiê. Cenário da
Educação Superior Brasileira no Contexto da Pandemia Covid-19: Impactos e Transformações. Brasília: ABMES Editora, 2020. FRANÇA FILHO, Astrogildo Luiz de;
ANTUNES, Charlles da França; COUTO, Marcos Antônio Campos. Alguns apontamentos para uma crítica da EAD na educação brasileira em tempos de pandemia.
Revista Tamoios, v. 16, n. 1, 2020. Disponível em: Acesso em: 02 de maio de 20
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Janderson Lacerda Teixeira

TITULO A comunicação de massa na difusão e debate de História - do rádio ao Podcast

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A atual pesquisa, utiliza como meios principais o corpus aplicado a radio e ao podcast, tendo em vista a relação da difusão de informações com o
estudo da História. Assim sendo, escolhemos nos reportar ao percurso entre o Rádio e o Podcast, considerando as peculiaridades destes dois veículos de
comunicação e em quais medidas eles se diferem no que diz respeito à submissão aos interesses de determinados grupos econômicos, relação com o Estado, e
dado o advento da internet, como se deu a apropriação do cidadão comum sobre a geração e difusão de seus próprios conteúdos num campo de interação e
interatividade global denominado “livre”. Considerando, como fundo, a hegemonia e a ideologia do american way of life, queremos avaliar qual a medida desta
liberdade, especialmente no campo da Educação e no ensino de Historia.

OBJETIVOS
OBJETIVO: O objetivo do presente artigo é desenvolver-se no sentido de investigar o poder de controle das massas através dos grandes meios de comunicação.
Contribuir para uma visão mais dilatada sobre as transformações que se operaram durante o referido percurso e de que forma elas modificaram as estruturas de
formação de opinião das massas; investigar em que nível há o comprometimento da pesquisa, da difusão, do ensino e do debate em História.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Esta pesquisa foi realizada com a metodologia qualitativa e descritiva a respeito do controle exercido pelos interesses econômicos sobre a
comunicação de massa e sua influência na difusão de conteúdos no campo da História. Desta forma, utilizou-se também o método exploratório em artigos e
conteúdos digitais.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Dada a pesquisa no campo virtual, apreendeu-se que, o controle exercido por interesses econômicos e ideológicos, antes então nas mãos
de um reduzido círculo de proprietários de rádios, privilegiados por concessões públicas de radiodifusão, transferiu-se para os interesses dos
servidores/plataformas virtuais. Com o advento da internet, graças às novas tecnologias de informática provenientes dos recursos dos algoritmos que fazem o
controle e difusão de cada informação.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Tendo em vista as pesquisas preliminares realizadas, conclui-se que a política de liberdade de expressão, a qual agrega valores e controle aos
algoritmos, a partir de sistemas de bolhas convergentes com os princípios das plataformas midiáticas, apreende-se que o ensino e a difusão dos conteúdos de
História, é calcado em cima de fatos verificados, consensos e metodologia, e, portanto, está comprometido diante de uma realidade como esta.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: NYE, J. S. Paradoxo do Poder Americano. São Paulo: Editora UNESP, 2002, p.30. BOBBIO, N. Dicionário de Política. Brasília: UNB, 2001, p. 933-934.
RÁDIO CÂMARA, Especial Concessões 1 - Entenda o que é uma concessão de rádio e de TV(06'08''),
semano,disponívelem(#60)https://www.camara.leg.br/radio/programas/292353especialconcessoe-1---entenda--o-que-e-uma-concessao-de-radio-e-detv--06-08---
(#62), acessoem:15/09/2021
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Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GUARAPIRANGA: EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO APÓS A PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 12.333/2006

INTRODUCAO

As bacias hidrográficas localizadas nos grandes centros urbanos são constantemente impactadas pelas atividades antrópicas, resultando em deterioração da
qualidade das águas (CETESB, 2020). A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), serve como exemplo desse cenário, em especial a bacia Hidrográfica do
Guarapiranga (ARRUDA, 2016). Legislações vem sendo sancionadas desde a década de 1970 para a proteção dos mananciais na RMSP. Em 2006 foi promulgada a
Lei nº 12.333/2006 que declara a Bacia Hidrográfica do Guarapiranga como manancial de interesse regional para o abastecimento público e cria a Área de Proteção
e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. (SALIM, 2014)

OBJETIVOS
Verificar a efetividade dos instrumentos estabelecidos na Lei nº 12.333/2006 através da avaliação da qualidade da água da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga no
período de 2006 a 2019.

METODOLOGIA

Foi realizado pesquisa baseada em dados nacionais através de levantamento documental e bibliográfico, primordialmente periódicos científicos e estudos técnicos
desenvolvidos na área de estudo. Foram avaliados dados coletados em seis pontos da rede de monitoramento localizados na área de Proteção e Recuperação dos
Mananciais (APRM), utilizando-se como parâmetro o Índice de Qualidade da Água (IQA), dado secundário obtido dos Relatório de Qualidade das Águas Interiores no
Estado de São Paulo publicados anualmente pela CETESB.

RESULTADOS

Dados bimestrais do cálculo do IQA para os pontos da rede de monitoramento apresentaram no período 2006-2009 a classificação IQA Ótima. Dados anuais
coletados entre o período 2010-2012 analisado, registrou-se um ponto com IQA Ruim, nos meses de Julho e Setembro. Em 2013 e 2014 foram constatados os piores
índices para a bacia, marcado por um longo período de estiagem que contribuiu para a piora da qualidade da água, apresentando seis e oito pontos com IQA Ruim,
respectivamente, sendo ainda em 2013 registrado um ponto com IQA Péssimo. Entre 2015 e 2019, a quantidade de pontos com IQA Ruim manteve -se entre um e
três, com exceção do ano de 2017 com cinco pontos classificados com IQA Ruim.

CONCLUSOES
A média anual como os dados bimestrais de IQA indicam uma piora da qualidade da água na bacia no período de 2006 a 2019, indicando que as ações realizadas até
o momento não estão sendo suficientes para conter a degradação causada pelas atividades antrópicas.

REFERENCIAS

ARRUDA, R. O. M; DALMAS, F. B.; MILITÃO, F. A.; SANTOS, J. C.; GARCIA, A. P. Análise geoambiental aplicada ao estudo da relação entre qualidade da água e
ocupação das margens da Represa Guarapiranga (São Paulo/SP), entre 2004 e 2014. Revista UNG – Geociências. Guarulhos, v. 15, n. 1, p. 77-93, 2016. CETESB.
Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2019. Série Relatórios. São Paulo: CETESB, 2020. SALIM, A.; LUCHIARI, A. A urbanização e os desafios para a
proteção da bacia do Reservatório do Guarapiranga. Caderno Prudentino de Geografia. Presidente Prudente, Volume Especial, n. 36, p. 191-202, 2014.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GUARAPIRANGA: EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO APÓS A PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 12.333/2006

INTRODUCAO

As bacias hidrográficas localizadas nos grandes centros urbanos são constantemente impactadas pelas atividades antrópicas, resultando em deterioração da
qualidade das águas (CETESB, 2020). A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), serve como exemplo desse cenário, em especial a bacia Hidrográfica do
Guarapiranga (ARRUDA, 2016). Legislações vem sendo sancionadas desde a década de 1970 para a proteção dos mananciais na RMSP. Em 2006 foi promulgada a
Lei nº 12.333/2006 que declara a Bacia Hidrográfica do Guarapiranga como manancial de interesse regional para o abastecimento público e cria a Área de Proteção
e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. (SALIM, 2014)

OBJETIVOS
Verificar a efetividade dos instrumentos estabelecidos na Lei nº 12.333/2006 através da avaliação da qualidade da água da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga no
período de 2006 a 2019.

METODOLOGIA

Foi realizado pesquisa baseada em dados nacionais através de levantamento documental e bibliográfico, primordialmente periódicos científicos e estudos técnicos
desenvolvidos na área de estudo. Foram avaliados dados coletados em seis pontos da rede de monitoramento localizados na área de Proteção e Recuperação dos
Mananciais (APRM), utilizando-se como parâmetro o Índice de Qualidade da Água (IQA), dado secundário obtido dos Relatório de Qualidade das Águas Interiores no
Estado de São Paulo publicados anualmente pela CETESB.

RESULTADOS

Dados bimestrais do cálculo do IQA para os pontos da rede de monitoramento apresentaram no período 2006-2009 a classificação IQA Ótima. Dados anuais
coletados entre o período 2010-2012 analisado, registrou-se um ponto com IQA Ruim, nos meses de Julho e Setembro. Em 2013 e 2014 foram constatados os piores
índices para a bacia, marcado por um longo período de estiagem que contribuiu para a piora da qualidade da água, apresentando seis e oito pontos com IQA Ruim,
respectivamente, sendo ainda em 2013 registrado um ponto com IQA Péssimo. Entre 2015 e 2019, a quantidade de pontos com IQA Ruim manteve -se entre um e
três, com exceção do ano de 2017 com cinco pontos classificados com IQA Ruim.

CONCLUSOES
A média anual como os dados bimestrais de IQA indicam uma piora da qualidade da água na bacia no período de 2006 a 2019, indicando que as ações realizadas até
o momento não estão sendo suficientes para conter a degradação causada pelas atividades antrópicas.

REFERENCIAS

ARRUDA, R. O. M; DALMAS, F. B.; MILITÃO, F. A.; SANTOS, J. C.; GARCIA, A. P. Análise geoambiental aplicada ao estudo da relação entre qualidade da água e
ocupação das margens da Represa Guarapiranga (São Paulo/SP), entre 2004 e 2014. Revista UNG – Geociências. Guarulhos, v. 15, n. 1, p. 77-93, 2016. CETESB.
Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2019. Série Relatórios. São Paulo: CETESB, 2020. SALIM, A.; LUCHIARI, A. A urbanização e os desafios para a
proteção da bacia do Reservatório do Guarapiranga. Caderno Prudentino de Geografia. Presidente Prudente, Volume Especial, n. 36, p. 191-202, 2014.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Lacerda Silva Calestini

TITULO O papel da Pasireotida no controle bioquímico da Acromegalia: Revisão Sistemática

INTRODUCAO

A Acromegalia é uma doença crônica sistêmica comumente causada por um adenoma hipofisário somatotrófico produtor de hormônio de crescimento (GH) com
consequente aumento nos níveis de fator de crescimento semelhante à insulina tipo I. O alvo da terapia na acromegalia é suprimir a hipersecreção de GH e IGF-1,
reduzindo, a morbidade e as taxas de mortalidade. Quando o tratamento farmacológico é utilizado, existem atualmente diferentes fármacos, incluindo agonistas
dopaminérgicos, análogos da somatostatina de primeira geração, análogos de somatostatina de segunda geração e antagonistas do receptor de GH. A Pasireotida é
um análogo da somatostatina de segunda geração, liga-se com alta afinidade a quatro dos cinco subtipos receptores de somatostatina: SST1, SST2, SST3 e SST5,
com maior afinidade com o SST5 (39 vezes maior afinidade do que Octreotida)

OBJETIVOS : Estudar a eficácia na diminuição do GH e IGF-1 pela Pasireotida nos pacientes com Acromegalia.

METODOLOGIA
Revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados (ECR´s) e estudos de extensão de ensaios clínicos randomizados nas bases de dados do PubMed, SciELO e
Lilacs de pacientes com Acromegalia e que utilizaram Pasireotida visando controlar os níveis de GH e IGF-1.

RESULTADOS

Foram selecionados 3 ECR´s e 2 estudos de extensão de ECR´s todos eles demonstrando redução importante dos níveis de GH e IGF-1 com a Pasireotida tanto nos
pacientes virgens de tratamento como naqueles fazendo uso de tratamento clínico e que não obtiveram controle bioquímico da Acromegalia. A diminuição de GH e
IGF-1 parece ser mantida a longo prazo, sendo o estudo de maior durabilidade com 292 semanas de seguimento. Os pacientes que utilizaram Pasireotida tiveram
melhor controle bioquímico da doença comparado àqueles que utilizaram análogos da somatostatina de primeira geração.

CONCLUSOES Pasireotida possui eficácia na diminuição de GH e IGF-1 nos pacientes com Acromegalia e essa diminuição parece se manter a longo prazo.

REFERENCIAS
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Gustavo Lacerda Silva Calestini

TITULO O papel da Pasireotida no controle bioquímico da Acromegalia: Revisão Sistemática

INTRODUCAO

A Acromegalia é uma doença crônica sistêmica comumente causada por um adenoma hipofisário somatotrófico produtor de hormônio de crescimento (GH) com
consequente aumento nos níveis de fator de crescimento semelhante à insulina tipo I. O alvo da terapia na acromegalia é suprimir a hipersecreção de GH e IGF-1,
reduzindo, a morbidade e as taxas de mortalidade. Quando o tratamento farmacológico é utilizado, existem atualmente diferentes fármacos, incluindo agonistas
dopaminérgicos, análogos da somatostatina de primeira geração, análogos de somatostatina de segunda geração e antagonistas do receptor de GH. A Pasireotida é
um análogo da somatostatina de segunda geração, liga-se com alta afinidade a quatro dos cinco subtipos receptores de somatostatina: SST1, SST2, SST3 e SST5,
com maior afinidade com o SST5 (39 vezes maior afinidade do que Octreotida)

OBJETIVOS : Estudar a eficácia na diminuição do GH e IGF-1 pela Pasireotida nos pacientes com Acromegalia.

METODOLOGIA
Revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados (ECR´s) e estudos de extensão de ensaios clínicos randomizados nas bases de dados do PubMed, SciELO e
Lilacs de pacientes com Acromegalia e que utilizaram Pasireotida visando controlar os níveis de GH e IGF-1.

RESULTADOS

Foram selecionados 3 ECR´s e 2 estudos de extensão de ECR´s todos eles demonstrando redução importante dos níveis de GH e IGF-1 com a Pasireotida tanto nos
pacientes virgens de tratamento como naqueles fazendo uso de tratamento clínico e que não obtiveram controle bioquímico da Acromegalia. A diminuição de GH e
IGF-1 parece ser mantida a longo prazo, sendo o estudo de maior durabilidade com 292 semanas de seguimento. Os pacientes que utilizaram Pasireotida tiveram
melhor controle bioquímico da doença comparado àqueles que utilizaram análogos da somatostatina de primeira geração.

CONCLUSOES Pasireotida possui eficácia na diminuição de GH e IGF-1 nos pacientes com Acromegalia e essa diminuição parece se manter a longo prazo.

REFERENCIAS
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Lacerda Silva Calestini

TITULO O papel da Pasireotida no controle bioquímico da Acromegalia: Revisão Sistemática

INTRODUCAO

A Acromegalia é uma doença crônica sistêmica comumente causada por um adenoma hipofisário somatotrófico produtor de hormônio de crescimento (GH) com
consequente aumento nos níveis de fator de crescimento semelhante à insulina tipo I. O alvo da terapia na acromegalia é suprimir a hipersecreção de GH e IGF-1,
reduzindo, a morbidade e as taxas de mortalidade. Quando o tratamento farmacológico é utilizado, existem atualmente diferentes fármacos, incluindo agonistas
dopaminérgicos, análogos da somatostatina de primeira geração, análogos de somatostatina de segunda geração e antagonistas do receptor de GH. A Pasireotida é
um análogo da somatostatina de segunda geração, liga-se com alta afinidade a quatro dos cinco subtipos receptores de somatostatina: SST1, SST2, SST3 e SST5,
com maior afinidade com o SST5 (39 vezes maior afinidade do que Octreotida)

OBJETIVOS : Estudar a eficácia na diminuição do GH e IGF-1 pela Pasireotida nos pacientes com Acromegalia.

METODOLOGIA
Revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados (ECR´s) e estudos de extensão de ensaios clínicos randomizados nas bases de dados do PubMed, SciELO e
Lilacs de pacientes com Acromegalia e que utilizaram Pasireotida visando controlar os níveis de GH e IGF-1.

RESULTADOS

Foram selecionados 3 ECR´s e 2 estudos de extensão de ECR´s todos eles demonstrando redução importante dos níveis de GH e IGF-1 com a Pasireotida tanto nos
pacientes virgens de tratamento como naqueles fazendo uso de tratamento clínico e que não obtiveram controle bioquímico da Acromegalia. A diminuição de GH e
IGF-1 parece ser mantida a longo prazo, sendo o estudo de maior durabilidade com 292 semanas de seguimento. Os pacientes que utilizaram Pasireotida tiveram
melhor controle bioquímico da doença comparado àqueles que utilizaram análogos da somatostatina de primeira geração.

CONCLUSOES Pasireotida possui eficácia na diminuição de GH e IGF-1 nos pacientes com Acromegalia e essa diminuição parece se manter a longo prazo.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roberto Peres Veras

TITULO Pesquisa Exploratória: a influência das mídias digitais na corporeidade à luz da Gestalt-terapia

INTRODUCAO

Baitelo (2014) aponta que nas relações humanas existe um vazio entre eu e o outro que buscamos preencher. Para preencher o vazio existente entre os indivíduos
utilizamos três meios, a mídia primária (o próprio corpo), a secundária (cartas e imagens) e terciária (televisão, celular, internet). Diante dos avanços das mídias
digitais, (terciária) Byung-Chul Han (2018) assinala que elas têm impactado nosso comportamento, percepção, sensação e a vida no geral, e que não avaliamos
essas consequências.

OBJETIVOS Discutir e compreender o impacto das mídias digitais na corporeidade contemporânea à luz da Gestalt-Terapia.

METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa exploratória na literatura especializada sobre corporeidade e mídias digitais, com o objetivo de trazer novas reflexões, tendo em vista a relação
com a Gestalt Terapia. Para Cervo et.al (2007) a pesquisa exploratória é recomendada quando há pouco conhecimento sobre os problemas estudados e se quer
descobrir relações existentes entre eles.

RESULTADOS

Identifica-se que as mídias digitais têm influenciado as relações humanas em diversos aspectos, tais como: a desconstrução entre o público e o privado, o
desrespeito produzida através das descargas afetivas sem reflexão, no desenvolvimento de indivíduos narcisistas, individualizados e imediatistas, relações
pautadas em quantidades e não em experiências e na perda da corporeidade. (Baitello, 2014;Han, 2018) Sobre as consequências na corporeidade, o contato deixa de
ser presencial e passa a ser virtual, sendo que, nesse processo, as pessoas começam a transportar seus corpos para as mídias, se transformando em imagens,
criando uma ilusão de proximidade. Na verdade, estão deixando de ter contato com pessoas reais, se relacionando apenas com imagens, isto é, o corpo vai perdendo
seu lugar na comunicação e o contato vai deixando de existir. (Baitello, 2014;Han, 2018) Para Erving (#38) Polster (2001) o contato é uma atitude entre pessoas que
se arriscam a se tocarem, uma dialética entre o eu e a construção de um nós, não tratando-se apenas de uma reunião ou intimidade.

CONCLUSOES
Entende-se que a corporeidade tem sido afetada pela forma como as relações acontecem nas mídias digitais, pois as pessoas começam a se relacionar por imagens,
deixando de ter contato com pessoas reais.

REFERENCIAS
BAITELLO JÚNIOR, N. A era da iconofagia: reflexões sobre imagem, comunicação, mídia e cultura. 1 ed. São Paulo: Editora Paulus, 2014. CERVO, Amado Luiz;
BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. HAN, Byung-Chul, No enxame: Perspectivas do
digital. 1 ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 2018. POLSTER, Erving (#38) Miriam. Gestalt-terapia Integrada. 1 ed. São Paulo: Editora Summus, 2001.
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Roberto Peres Veras

TITULO Pesquisa Exploratória: a influência das mídias digitais na corporeidade à luz da Gestalt-terapia

INTRODUCAO

Baitelo (2014) aponta que nas relações humanas existe um vazio entre eu e o outro que buscamos preencher. Para preencher o vazio existente entre os indivíduos
utilizamos três meios, a mídia primária (o próprio corpo), a secundária (cartas e imagens) e terciária (televisão, celular, internet). Diante dos avanços das mídias
digitais, (terciária) Byung-Chul Han (2018) assinala que elas têm impactado nosso comportamento, percepção, sensação e a vida no geral, e que não avaliamos
essas consequências.

OBJETIVOS Discutir e compreender o impacto das mídias digitais na corporeidade contemporânea à luz da Gestalt-Terapia.

METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa exploratória na literatura especializada sobre corporeidade e mídias digitais, com o objetivo de trazer novas reflexões, tendo em vista a relação
com a Gestalt Terapia. Para Cervo et.al (2007) a pesquisa exploratória é recomendada quando há pouco conhecimento sobre os problemas estudados e se quer
descobrir relações existentes entre eles.

RESULTADOS

Identifica-se que as mídias digitais têm influenciado as relações humanas em diversos aspectos, tais como: a desconstrução entre o público e o privado, o
desrespeito produzida através das descargas afetivas sem reflexão, no desenvolvimento de indivíduos narcisistas, individualizados e imediatistas, relações
pautadas em quantidades e não em experiências e na perda da corporeidade. (Baitello, 2014;Han, 2018) Sobre as consequências na corporeidade, o contato deixa de
ser presencial e passa a ser virtual, sendo que, nesse processo, as pessoas começam a transportar seus corpos para as mídias, se transformando em imagens,
criando uma ilusão de proximidade. Na verdade, estão deixando de ter contato com pessoas reais, se relacionando apenas com imagens, isto é, o corpo vai perdendo
seu lugar na comunicação e o contato vai deixando de existir. (Baitello, 2014;Han, 2018) Para Erving (#38) Polster (2001) o contato é uma atitude entre pessoas que
se arriscam a se tocarem, uma dialética entre o eu e a construção de um nós, não tratando-se apenas de uma reunião ou intimidade.

CONCLUSOES
Entende-se que a corporeidade tem sido afetada pela forma como as relações acontecem nas mídias digitais, pois as pessoas começam a se relacionar por imagens,
deixando de ter contato com pessoas reais.

REFERENCIAS
BAITELLO JÚNIOR, N. A era da iconofagia: reflexões sobre imagem, comunicação, mídia e cultura. 1 ed. São Paulo: Editora Paulus, 2014. CERVO, Amado Luiz;
BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. HAN, Byung-Chul, No enxame: Perspectivas do
digital. 1 ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 2018. POLSTER, Erving (#38) Miriam. Gestalt-terapia Integrada. 1 ed. São Paulo: Editora Summus, 2001.
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Roberto Peres Veras

TITULO Pesquisa Exploratória: a influência das mídias digitais na corporeidade à luz da Gestalt-terapia

INTRODUCAO

Baitelo (2014) aponta que nas relações humanas existe um vazio entre eu e o outro que buscamos preencher. Para preencher o vazio existente entre os indivíduos
utilizamos três meios, a mídia primária (o próprio corpo), a secundária (cartas e imagens) e terciária (televisão, celular, internet). Diante dos avanços das mídias
digitais, (terciária) Byung-Chul Han (2018) assinala que elas têm impactado nosso comportamento, percepção, sensação e a vida no geral, e que não avaliamos
essas consequências.

OBJETIVOS Discutir e compreender o impacto das mídias digitais na corporeidade contemporânea à luz da Gestalt-Terapia.

METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa exploratória na literatura especializada sobre corporeidade e mídias digitais, com o objetivo de trazer novas reflexões, tendo em vista a relação
com a Gestalt Terapia. Para Cervo et.al (2007) a pesquisa exploratória é recomendada quando há pouco conhecimento sobre os problemas estudados e se quer
descobrir relações existentes entre eles.

RESULTADOS

Identifica-se que as mídias digitais têm influenciado as relações humanas em diversos aspectos, tais como: a desconstrução entre o público e o privado, o
desrespeito produzida através das descargas afetivas sem reflexão, no desenvolvimento de indivíduos narcisistas, individualizados e imediatistas, relações
pautadas em quantidades e não em experiências e na perda da corporeidade. (Baitello, 2014;Han, 2018) Sobre as consequências na corporeidade, o contato deixa de
ser presencial e passa a ser virtual, sendo que, nesse processo, as pessoas começam a transportar seus corpos para as mídias, se transformando em imagens,
criando uma ilusão de proximidade. Na verdade, estão deixando de ter contato com pessoas reais, se relacionando apenas com imagens, isto é, o corpo vai perdendo
seu lugar na comunicação e o contato vai deixando de existir. (Baitello, 2014;Han, 2018) Para Erving (#38) Polster (2001) o contato é uma atitude entre pessoas que
se arriscam a se tocarem, uma dialética entre o eu e a construção de um nós, não tratando-se apenas de uma reunião ou intimidade.

CONCLUSOES
Entende-se que a corporeidade tem sido afetada pela forma como as relações acontecem nas mídias digitais, pois as pessoas começam a se relacionar por imagens,
deixando de ter contato com pessoas reais.

REFERENCIAS
BAITELLO JÚNIOR, N. A era da iconofagia: reflexões sobre imagem, comunicação, mídia e cultura. 1 ed. São Paulo: Editora Paulus, 2014. CERVO, Amado Luiz;
BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. HAN, Byung-Chul, No enxame: Perspectivas do
digital. 1 ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 2018. POLSTER, Erving (#38) Miriam. Gestalt-terapia Integrada. 1 ed. São Paulo: Editora Summus, 2001.
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Cinara Brito de Oliveira

TITULO O outro lado da pandemia: entre o distanciamento social, a violência doméstica e um olhar para as vítimas do isolamento

INTRODUCAO

A pandemia de covid 19 propicia não somente uma grave crise sanitária, mas também influencia e altera as dinâmicas familiares, apresentando uma relação com os
índices de criminalidade resultantes da violência doméstica. Mesmo com a implementação de estratégias e recursos legais para a proteção de mulheres expostas a
esse tipo de crime, o isolamento social prolongado implica em uma relação constante entre membros de uma mesma família, podendo eventualmente tornar-se
conflituosa de maneira grave (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020).

OBJETIVOS
O presente estudo visa analisar e compreender estudos e dados referentes à violência doméstica no Brasil sob o contexto da pandemia de coronavírus, identificando
quais são as estratégias adotadas para o enfrentamento desse tipo de crime.

METODOLOGIA
Essa pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica sobre a violência doméstica durante a pandemia, tendo como recorte temporal março de 2020 até março de
2021. Foram selecionados estudos sobre o panorama da violência doméstica diretamente relacionado à pandemia, além de políticas públicas desenvolvidas para
combater essa violência.

RESULTADOS

Nos estudos levantados que correlacionam violência doméstica com a pandemia, foram apontadas como causas potenciais aspectos como: convívio forçado
constante pelo isolamento social, enfraquecimento dos laços que formam rede de apoio (familiares e amigos) e pouca ou nenhuma informação sobre os
mecanismos de denúncia e proteção para as vítimas. Além disso, foram identificadas estratégias adotadas por meio de políticas públicas que foram implementadas
durante a pandemia, como a elaboração do pacote "Basta", que se apresenta como proposta legislativa (CNJ, 2021).

CONCLUSOES

O presente estudo apresenta um panorama da relação entre pandemia e violência doméstica no Brasil, que expressa um aumento nos casos e no agravamento, que
leva a um grave quadro de feminicídio. Mesmo com a adoção de diversas estratégias de combate, ainda se faz necessário desenvolver uma série de medidas e
ferramentas que alcancem mulheres periféricas pouco contempladas por dispositivos de denúncia remota. Além disso, identificou-se a necessidade de desenvolver
campanhas de conscientização mais eficazes, diante da gravidade e normalização desse tipo de prática de violência.

REFERENCIAS

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Nota Técnica Violência Doméstica durante a Pandemia de COVID-19, 16 de abril de 2020. Fórum Brasileiro de
Segurança Pública em parceria com Decode. Disponível em: (#60)(#60)http://forumseguranca.org.br/wp-content/ uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-
v3.pdf(#62)(#62) Acesso em 14 mar. 2021. LOBO, J. C. Uma outra pandemia no Brasil: as vítimas da violência doméstica no isolamento social e a
“incomunicabilidade da dor”. Tessituras: revista de Antropologia e Arqueologia, v. 8, n. 1, p. 20-26, 2020. MARQUES, E. S.; MORAES, C. L.; HASSELMANN, M. H.;
DESLANDES, S. F.; REICHENHEIN, M. E. A violência contra mulheres, crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela COVID-19: panorama, motivações e
formas de enfrentamento. Cad. Saúde Pública v. 36, n. 4, p. 1-6, 2020. VIEIRA, P. R.; GARCIA, L. P.; MACIEL, E. L. N. Isolamento social e o aumento da violência
doméstica: o que isso nos revela? Rev. Bras. Epidem., v. 23, p. 1-5, 2020.
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Cinara Brito de Oliveira

TITULO O outro lado da pandemia: entre o distanciamento social, a violência doméstica e um olhar para as vítimas do isolamento

INTRODUCAO

A pandemia de covid 19 propicia não somente uma grave crise sanitária, mas também influencia e altera as dinâmicas familiares, apresentando uma relação com os
índices de criminalidade resultantes da violência doméstica. Mesmo com a implementação de estratégias e recursos legais para a proteção de mulheres expostas a
esse tipo de crime, o isolamento social prolongado implica em uma relação constante entre membros de uma mesma família, podendo eventualmente tornar-se
conflituosa de maneira grave (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020).

OBJETIVOS
O presente estudo visa analisar e compreender estudos e dados referentes à violência doméstica no Brasil sob o contexto da pandemia de coronavírus, identificando
quais são as estratégias adotadas para o enfrentamento desse tipo de crime.

METODOLOGIA
Essa pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica sobre a violência doméstica durante a pandemia, tendo como recorte temporal março de 2020 até março de
2021. Foram selecionados estudos sobre o panorama da violência doméstica diretamente relacionado à pandemia, além de políticas públicas desenvolvidas para
combater essa violência.

RESULTADOS

Nos estudos levantados que correlacionam violência doméstica com a pandemia, foram apontadas como causas potenciais aspectos como: convívio forçado
constante pelo isolamento social, enfraquecimento dos laços que formam rede de apoio (familiares e amigos) e pouca ou nenhuma informação sobre os
mecanismos de denúncia e proteção para as vítimas. Além disso, foram identificadas estratégias adotadas por meio de políticas públicas que foram implementadas
durante a pandemia, como a elaboração do pacote "Basta", que se apresenta como proposta legislativa (CNJ, 2021).

CONCLUSOES

O presente estudo apresenta um panorama da relação entre pandemia e violência doméstica no Brasil, que expressa um aumento nos casos e no agravamento, que
leva a um grave quadro de feminicídio. Mesmo com a adoção de diversas estratégias de combate, ainda se faz necessário desenvolver uma série de medidas e
ferramentas que alcancem mulheres periféricas pouco contempladas por dispositivos de denúncia remota. Além disso, identificou-se a necessidade de desenvolver
campanhas de conscientização mais eficazes, diante da gravidade e normalização desse tipo de prática de violência.

REFERENCIAS

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Nota Técnica Violência Doméstica durante a Pandemia de COVID-19, 16 de abril de 2020. Fórum Brasileiro de
Segurança Pública em parceria com Decode. Disponível em: (#60)(#60)http://forumseguranca.org.br/wp-content/ uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-
v3.pdf(#62)(#62) Acesso em 14 mar. 2021. LOBO, J. C. Uma outra pandemia no Brasil: as vítimas da violência doméstica no isolamento social e a
“incomunicabilidade da dor”. Tessituras: revista de Antropologia e Arqueologia, v. 8, n. 1, p. 20-26, 2020. MARQUES, E. S.; MORAES, C. L.; HASSELMANN, M. H.;
DESLANDES, S. F.; REICHENHEIN, M. E. A violência contra mulheres, crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela COVID-19: panorama, motivações e
formas de enfrentamento. Cad. Saúde Pública v. 36, n. 4, p. 1-6, 2020. VIEIRA, P. R.; GARCIA, L. P.; MACIEL, E. L. N. Isolamento social e o aumento da violência
doméstica: o que isso nos revela? Rev. Bras. Epidem., v. 23, p. 1-5, 2020.
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Cinara Brito de Oliveira

TITULO O outro lado da pandemia: entre o distanciamento social, a violência doméstica e um olhar para as vítimas do isolamento

INTRODUCAO

A pandemia de covid 19 propicia não somente uma grave crise sanitária, mas também influencia e altera as dinâmicas familiares, apresentando uma relação com os
índices de criminalidade resultantes da violência doméstica. Mesmo com a implementação de estratégias e recursos legais para a proteção de mulheres expostas a
esse tipo de crime, o isolamento social prolongado implica em uma relação constante entre membros de uma mesma família, podendo eventualmente tornar-se
conflituosa de maneira grave (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020).

OBJETIVOS
O presente estudo visa analisar e compreender estudos e dados referentes à violência doméstica no Brasil sob o contexto da pandemia de coronavírus, identificando
quais são as estratégias adotadas para o enfrentamento desse tipo de crime.

METODOLOGIA
Essa pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica sobre a violência doméstica durante a pandemia, tendo como recorte temporal março de 2020 até março de
2021. Foram selecionados estudos sobre o panorama da violência doméstica diretamente relacionado à pandemia, além de políticas públicas desenvolvidas para
combater essa violência.

RESULTADOS

Nos estudos levantados que correlacionam violência doméstica com a pandemia, foram apontadas como causas potenciais aspectos como: convívio forçado
constante pelo isolamento social, enfraquecimento dos laços que formam rede de apoio (familiares e amigos) e pouca ou nenhuma informação sobre os
mecanismos de denúncia e proteção para as vítimas. Além disso, foram identificadas estratégias adotadas por meio de políticas públicas que foram implementadas
durante a pandemia, como a elaboração do pacote "Basta", que se apresenta como proposta legislativa (CNJ, 2021).

CONCLUSOES

O presente estudo apresenta um panorama da relação entre pandemia e violência doméstica no Brasil, que expressa um aumento nos casos e no agravamento, que
leva a um grave quadro de feminicídio. Mesmo com a adoção de diversas estratégias de combate, ainda se faz necessário desenvolver uma série de medidas e
ferramentas que alcancem mulheres periféricas pouco contempladas por dispositivos de denúncia remota. Além disso, identificou-se a necessidade de desenvolver
campanhas de conscientização mais eficazes, diante da gravidade e normalização desse tipo de prática de violência.

REFERENCIAS

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Nota Técnica Violência Doméstica durante a Pandemia de COVID-19, 16 de abril de 2020. Fórum Brasileiro de
Segurança Pública em parceria com Decode. Disponível em: (#60)(#60)http://forumseguranca.org.br/wp-content/ uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-
v3.pdf(#62)(#62) Acesso em 14 mar. 2021. LOBO, J. C. Uma outra pandemia no Brasil: as vítimas da violência doméstica no isolamento social e a
“incomunicabilidade da dor”. Tessituras: revista de Antropologia e Arqueologia, v. 8, n. 1, p. 20-26, 2020. MARQUES, E. S.; MORAES, C. L.; HASSELMANN, M. H.;
DESLANDES, S. F.; REICHENHEIN, M. E. A violência contra mulheres, crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela COVID-19: panorama, motivações e
formas de enfrentamento. Cad. Saúde Pública v. 36, n. 4, p. 1-6, 2020. VIEIRA, P. R.; GARCIA, L. P.; MACIEL, E. L. N. Isolamento social e o aumento da violência
doméstica: o que isso nos revela? Rev. Bras. Epidem., v. 23, p. 1-5, 2020.
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Clara Rodrigues

TITULO SUPORTE NUTRICIONAL EM PACIENTES GRAVES:BENEFÍCIOS DA TERAPIA NUTRICIONAL PRECOCE.

INTRODUCAO

Paciente grave é aquele que se encontra em risco eminente de perder a vida ou função de órgão/sistema do corpo humano, bem como aquele em frágil condição
clínica decorrente de trauma ou outras condições relacionadas a processos que requeiram cuidado imediato clínico, cirúrgico ou em saúde mental. A doença crítica
é associada a um estado de estresse catabólico intenso e uma resposta inflamatória sistêmica, o que leva a consequências graves como complicações infecciosas e
disfunções orgânicas. O objetivo do suporte nutricional é favorecer a síntese de proteínas da fase aguda, preservara a função imunológica, cardíaca, muscular,
respiratória e intestinal. Pode ser possível atenuar a resposta metabólica, principalmente com o uso de nutrição enteral precoce

OBJETIVOS Discorrer sobre os benefícios da terapia nutricional enteral precoce em pacientes graves.

METODOLOGIA

A pesquisa é revisão de literatura,foram utilizadas bases de dados eletrônicas LILACS, SciELO, MEDLINE e PubMed, adotando-se os seguintes critérios de inclusão:
artigos originais disponíveis na íntegra referentes à temática do estudo, publicados em português e inglês nos últimos 15 anos (2005 a 2021). Artigos repetidos em
uma das bases de dados consultadas e aqueles que não estão publicados em periódicos (livros, monografias, dissertações, teses e resumos) foram excluídos. Os
descritores utilizados para a busca dos artigos foram: nutrição enteral; unidade de terapia intensiva; estado nutricional; critical ill AND nutritional status; critical ill
AND nutritional assessment; enteral nutrition; intensive care unit.

RESULTADOS

Avaliação nutricional de pacientes graves e em estado crítico apresenta um desafio único. A subnutrição associa-se à vários fatores negativos na evolução dos
pacientes, como maior risco de infecções, tempo maior de permanência hospitalar, assim como reinternações mais frequentes. Quando os utilizamos para decisão
sobre o tempo de indicar o suporte nutricional ao paciente grave, chegamos a conclusão que pacientes inflamados com o consumo elevado ou ingestão reduzida de
nutrientes significativos para manutenção da vida ou recuperação de funções orgânicas devem ser reconhecidos e tratados imediatamente. Na maioria dos
pacientes críticos, o uso de nutrição enteral é seguro e factível. A nutrição tem impacto significativo no curso clínico do paciente gravemente enfermo. Meta-análises
com estudos randomizados e controlados demonstraram que o início precoce da nutrição enteral se associou com menor mortalidade hospitalar e menor número de
complicações infecciosas.

CONCLUSOES
A terapia nutricional enteral precoce em pacientes graves internado nas unidades de terapia intensiva, necessita além de uma equipe especializada para esse aporte,
indicar o tratamento assertivo e prescrevendo a dieta no momento correto para cada caso de modo específico.

REFERENCIAS

1. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.338, de 3 de outubro de 2011. Estabelece diretrizes e cria mecanismos para a implantação do componente Sala de Estabilização
(SE) da Rede de Atenção às Urgências. 2011. Disponível em: (#60)http;//brasilsus.com.br/legislações/gm/109881-2338.html(#62).Acesso em: 09 jan. 2021. 2.
Santos DM, Matos LBN, Toledo DO et al. Estresse metabólico. In: Rossi L, Poltronieri F (Orgs.). Tratado de nutrição e dietoterapia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan;
2019. pp. 793-801.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO ATIVIDADE FÍSICA ANTES E DURANTE A PANDEMIA: UMA ANÁLISE DE MUDANÇAS EM CARGA HORÁRIA, LOCAL E PERCEPÇÃO

INTRODUCAO

Durante a pandemia de COVID, para alguns se tornou mais difícil realizar atividades físicas, já que frente ao cenário de isolamento social, recomendado pelo
Ministério da Saúde, academias, clubes, parques e outros diversos lugares foram fechados. Consequentemente, muitos procuram outras alternativas para se
manterem ativas, alterando seus métodos de se exercitar e até seus hábitos diários. Em vista ao isolamento social, indivíduos que eram fisicamente ativos podem
acabar diminuindo drasticamente suas atividades físicas, ou até mesmo se tornarem totalmente sedentários, podendo gerar além do aumento de gordura corporal,
problemas como ansiedade, depressão, uso abusivo de drogas.

OBJETIVOS Analisar mudanças de comportamento em relação à prática de atividade física devido a pandemia do COVID-19.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários por intermédio da internet. O formulário continha questões relacionadas à prática de exercícios e atividades físicas antes e durante a
pandemia e isolamento social. Os resultados obtidos foram tabulados e avaliados com o método estatístico do Chi-quadrado considerando significativos valores de
p menores que 0,05

RESULTADOS

A pesquisa conta com 192 participantes. Foi identificado que antes da pandemia, 66.1% dos participantes praticavam exercício físico, enquanto apenas 17.7%
relataram que não praticavam. Além disso, 61.5% dos participantes relataram que o local onde praticavam atividades mudou durante a pandemia. Na seguinte
categoria, a distribuição do local de prática, 37% dos participantes praticavam atividade na academia antes da pandemia. Esse número foi decaindo para 27.3%
durante a fase verde da pandemia e depois para 24.0% durante a fase amarela. Já na fase vermelha, o número de participantes que praticavam atividade em casa
subiu para 50.5%. Em relação a evolução de carga horária semanal, participantes relataram uma média de 1-3 horas semanais antes da pandemia e uma média
menor inferior a uma hora durante a segunda fase vermelha da pandemia. Além disso, os dados mostraram que a média da frequência semanal antes da pandemia
era de 2 vezes por semana, em contrapartida durante a segunda fase vermelha a média foi zero. Após a análise dos dados, foi observado que o valor de p foi menor
que 0.00001, indicando que o resultado é significativo.

CONCLUSOES
Os resultados mostraram que devido ao fechamento das academias e outros lugares públicos durante a pandemia, houve uma queda brusca no número de
participantes que praticam exercício físico. Além disso, o local onde os participantes frequentavam foi alterado, passando a realizar em casa, longe da orientação de
um profissional para orientar a atividade.

REFERENCIAS

GOVERNO DE SÃO PAULO. Plano São Paulo. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/. Acesso em: 8 mar. 2021 LIMA E SILVA, Isabella Guimarães: A
Prática de Atividade Física em tempos de pandemia: Observatório do Esporte, 2020. Disponível em: https://observatoriodoesporte.mg.gov.br/a-pratica-de-atividade-
fisica-em-tempos-de-pandemia/. Acesso em: 6 mar. 2021 "MARCONDES, Ana Carolina. Atividade Física em tempos de pandemia: InformaSUS, 2020. Disponível em:
https://www.informasus.ufscar.br/atividade-fisica-em-tempos-de-pandemia/. Acesso em: 7 mar. 2021
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO ATIVIDADE FÍSICA ANTES E DURANTE A PANDEMIA: UMA ANÁLISE DE MUDANÇAS EM CARGA HORÁRIA, LOCAL E PERCEPÇÃO

INTRODUCAO

Durante a pandemia de COVID, para alguns se tornou mais difícil realizar atividades físicas, já que frente ao cenário de isolamento social, recomendado pelo
Ministério da Saúde, academias, clubes, parques e outros diversos lugares foram fechados. Consequentemente, muitos procuram outras alternativas para se
manterem ativas, alterando seus métodos de se exercitar e até seus hábitos diários. Em vista ao isolamento social, indivíduos que eram fisicamente ativos podem
acabar diminuindo drasticamente suas atividades físicas, ou até mesmo se tornarem totalmente sedentários, podendo gerar além do aumento de gordura corporal,
problemas como ansiedade, depressão, uso abusivo de drogas.

OBJETIVOS Analisar mudanças de comportamento em relação à prática de atividade física devido a pandemia do COVID-19.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários por intermédio da internet. O formulário continha questões relacionadas à prática de exercícios e atividades físicas antes e durante a
pandemia e isolamento social. Os resultados obtidos foram tabulados e avaliados com o método estatístico do Chi-quadrado considerando significativos valores de
p menores que 0,05

RESULTADOS

A pesquisa conta com 192 participantes. Foi identificado que antes da pandemia, 66.1% dos participantes praticavam exercício físico, enquanto apenas 17.7%
relataram que não praticavam. Além disso, 61.5% dos participantes relataram que o local onde praticavam atividades mudou durante a pandemia. Na seguinte
categoria, a distribuição do local de prática, 37% dos participantes praticavam atividade na academia antes da pandemia. Esse número foi decaindo para 27.3%
durante a fase verde da pandemia e depois para 24.0% durante a fase amarela. Já na fase vermelha, o número de participantes que praticavam atividade em casa
subiu para 50.5%. Em relação a evolução de carga horária semanal, participantes relataram uma média de 1-3 horas semanais antes da pandemia e uma média
menor inferior a uma hora durante a segunda fase vermelha da pandemia. Além disso, os dados mostraram que a média da frequência semanal antes da pandemia
era de 2 vezes por semana, em contrapartida durante a segunda fase vermelha a média foi zero. Após a análise dos dados, foi observado que o valor de p foi menor
que 0.00001, indicando que o resultado é significativo.

CONCLUSOES
Os resultados mostraram que devido ao fechamento das academias e outros lugares públicos durante a pandemia, houve uma queda brusca no número de
participantes que praticam exercício físico. Além disso, o local onde os participantes frequentavam foi alterado, passando a realizar em casa, longe da orientação de
um profissional para orientar a atividade.

REFERENCIAS

GOVERNO DE SÃO PAULO. Plano São Paulo. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/. Acesso em: 8 mar. 2021 LIMA E SILVA, Isabella Guimarães: A
Prática de Atividade Física em tempos de pandemia: Observatório do Esporte, 2020. Disponível em: https://observatoriodoesporte.mg.gov.br/a-pratica-de-atividade-
fisica-em-tempos-de-pandemia/. Acesso em: 6 mar. 2021 "MARCONDES, Ana Carolina. Atividade Física em tempos de pandemia: InformaSUS, 2020. Disponível em:
https://www.informasus.ufscar.br/atividade-fisica-em-tempos-de-pandemia/. Acesso em: 7 mar. 2021

Página 392



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12320 Medicina 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4523547 - MARIANA COSTA LYRA PORTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO ATIVIDADE FÍSICA ANTES E DURANTE A PANDEMIA: UMA ANÁLISE DE MUDANÇAS EM CARGA HORÁRIA, LOCAL E PERCEPÇÃO

INTRODUCAO

Durante a pandemia de COVID, para alguns se tornou mais difícil realizar atividades físicas, já que frente ao cenário de isolamento social, recomendado pelo
Ministério da Saúde, academias, clubes, parques e outros diversos lugares foram fechados. Consequentemente, muitos procuram outras alternativas para se
manterem ativas, alterando seus métodos de se exercitar e até seus hábitos diários. Em vista ao isolamento social, indivíduos que eram fisicamente ativos podem
acabar diminuindo drasticamente suas atividades físicas, ou até mesmo se tornarem totalmente sedentários, podendo gerar além do aumento de gordura corporal,
problemas como ansiedade, depressão, uso abusivo de drogas.

OBJETIVOS Analisar mudanças de comportamento em relação à prática de atividade física devido a pandemia do COVID-19.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários por intermédio da internet. O formulário continha questões relacionadas à prática de exercícios e atividades físicas antes e durante a
pandemia e isolamento social. Os resultados obtidos foram tabulados e avaliados com o método estatístico do Chi-quadrado considerando significativos valores de
p menores que 0,05

RESULTADOS

A pesquisa conta com 192 participantes. Foi identificado que antes da pandemia, 66.1% dos participantes praticavam exercício físico, enquanto apenas 17.7%
relataram que não praticavam. Além disso, 61.5% dos participantes relataram que o local onde praticavam atividades mudou durante a pandemia. Na seguinte
categoria, a distribuição do local de prática, 37% dos participantes praticavam atividade na academia antes da pandemia. Esse número foi decaindo para 27.3%
durante a fase verde da pandemia e depois para 24.0% durante a fase amarela. Já na fase vermelha, o número de participantes que praticavam atividade em casa
subiu para 50.5%. Em relação a evolução de carga horária semanal, participantes relataram uma média de 1-3 horas semanais antes da pandemia e uma média
menor inferior a uma hora durante a segunda fase vermelha da pandemia. Além disso, os dados mostraram que a média da frequência semanal antes da pandemia
era de 2 vezes por semana, em contrapartida durante a segunda fase vermelha a média foi zero. Após a análise dos dados, foi observado que o valor de p foi menor
que 0.00001, indicando que o resultado é significativo.

CONCLUSOES
Os resultados mostraram que devido ao fechamento das academias e outros lugares públicos durante a pandemia, houve uma queda brusca no número de
participantes que praticam exercício físico. Além disso, o local onde os participantes frequentavam foi alterado, passando a realizar em casa, longe da orientação de
um profissional para orientar a atividade.

REFERENCIAS

GOVERNO DE SÃO PAULO. Plano São Paulo. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/. Acesso em: 8 mar. 2021 LIMA E SILVA, Isabella Guimarães: A
Prática de Atividade Física em tempos de pandemia: Observatório do Esporte, 2020. Disponível em: https://observatoriodoesporte.mg.gov.br/a-pratica-de-atividade-
fisica-em-tempos-de-pandemia/. Acesso em: 6 mar. 2021 "MARCONDES, Ana Carolina. Atividade Física em tempos de pandemia: InformaSUS, 2020. Disponível em:
https://www.informasus.ufscar.br/atividade-fisica-em-tempos-de-pandemia/. Acesso em: 7 mar. 2021
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO ATIVIDADE FÍSICA ANTES E DURANTE A PANDEMIA: UMA ANÁLISE DE MUDANÇAS EM CARGA HORÁRIA, LOCAL E PERCEPÇÃO

INTRODUCAO

Durante a pandemia de COVID, para alguns se tornou mais difícil realizar atividades físicas, já que frente ao cenário de isolamento social, recomendado pelo
Ministério da Saúde, academias, clubes, parques e outros diversos lugares foram fechados. Consequentemente, muitos procuram outras alternativas para se
manterem ativas, alterando seus métodos de se exercitar e até seus hábitos diários. Em vista ao isolamento social, indivíduos que eram fisicamente ativos podem
acabar diminuindo drasticamente suas atividades físicas, ou até mesmo se tornarem totalmente sedentários, podendo gerar além do aumento de gordura corporal,
problemas como ansiedade, depressão, uso abusivo de drogas.

OBJETIVOS Analisar mudanças de comportamento em relação à prática de atividade física devido a pandemia do COVID-19.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários por intermédio da internet. O formulário continha questões relacionadas à prática de exercícios e atividades físicas antes e durante a
pandemia e isolamento social. Os resultados obtidos foram tabulados e avaliados com o método estatístico do Chi-quadrado considerando significativos valores de
p menores que 0,05

RESULTADOS

A pesquisa conta com 192 participantes. Foi identificado que antes da pandemia, 66.1% dos participantes praticavam exercício físico, enquanto apenas 17.7%
relataram que não praticavam. Além disso, 61.5% dos participantes relataram que o local onde praticavam atividades mudou durante a pandemia. Na seguinte
categoria, a distribuição do local de prática, 37% dos participantes praticavam atividade na academia antes da pandemia. Esse número foi decaindo para 27.3%
durante a fase verde da pandemia e depois para 24.0% durante a fase amarela. Já na fase vermelha, o número de participantes que praticavam atividade em casa
subiu para 50.5%. Em relação a evolução de carga horária semanal, participantes relataram uma média de 1-3 horas semanais antes da pandemia e uma média
menor inferior a uma hora durante a segunda fase vermelha da pandemia. Além disso, os dados mostraram que a média da frequência semanal antes da pandemia
era de 2 vezes por semana, em contrapartida durante a segunda fase vermelha a média foi zero. Após a análise dos dados, foi observado que o valor de p foi menor
que 0.00001, indicando que o resultado é significativo.

CONCLUSOES
Os resultados mostraram que devido ao fechamento das academias e outros lugares públicos durante a pandemia, houve uma queda brusca no número de
participantes que praticam exercício físico. Além disso, o local onde os participantes frequentavam foi alterado, passando a realizar em casa, longe da orientação de
um profissional para orientar a atividade.

REFERENCIAS

GOVERNO DE SÃO PAULO. Plano São Paulo. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/. Acesso em: 8 mar. 2021 LIMA E SILVA, Isabella Guimarães: A
Prática de Atividade Física em tempos de pandemia: Observatório do Esporte, 2020. Disponível em: https://observatoriodoesporte.mg.gov.br/a-pratica-de-atividade-
fisica-em-tempos-de-pandemia/. Acesso em: 6 mar. 2021 "MARCONDES, Ana Carolina. Atividade Física em tempos de pandemia: InformaSUS, 2020. Disponível em:
https://www.informasus.ufscar.br/atividade-fisica-em-tempos-de-pandemia/. Acesso em: 7 mar. 2021
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3848922 - ROBERTA ALICE DE SOUZA FERNANDES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Henrique da Silva Nali

TITULO Abordagem Fisioterapêutica sobre os Efeitos do Tratamento do Câncer do Colo de Útero - revisão Bibliografica

INTRODUCAO

O Papiloma Vírus Humano (HPV) é o principal agente etiológico de câncer de colo do útero (CCU), também chamado de câncer cervical, que é caracterizado pela
replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido conjuntivo vascularizado abaixo (estroma) e podendo invadir estruturas e
órgãos. Seu tratamento é feito por uma equipe multidisciplinar e dependerá do estágio em que a doença se apresenta podendo variar entre procedimentos como
cirurgias, radioterapia, quimioterapia e associações destas modalidades. O resultado desses tratamentos são danos na vascularização pélvica e inervação
anatômica dos músculos do assoalho pélvico (MAP), levando a disfunções do sistema urinário, anorretal, genital e sexual e pode resultar em: estenose do canal
vaginal, dispareunia e diminuição da lubrificação, podendo vir associadas à perda de sensações clitorianas e vaginais durante a relação sexual com penetração
vaginal, pode apresentar fibrose vaginal parcial, diminuição da elasticidade e da profundidade. Diantes disso, o fisioterapeuta consegue trabalhar com intuito de
trazer melhor qualidade de vida (QV) para quem desenvolve esses sintomas, atuando na reabilitação fortalecendo assoalho pélvico, tratando a incontinência urinaria
e fecal, aumentar a força do músculo ísquio-cavernoso, auxiliando assim na excitação, orgasmo e na lubrificação vaginal (MAP) e , utilizando-se de técnicas
reeducativas como: Treinamento Muscular, Eletroestimulação, Biofeedback, terapia comportamental, orientações sobre anatomia pélvica, consciência corporal,
dessensibilização vaginal, massagem perineal e utilização de cones vaginais

OBJETIVOS O estudo teve como objetivo compreender os benefícios da fisioterapia em pacientes submetidos ao tratamento do câncer de colo do útero

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo descritiva e exploratória, os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 10 anos, que fossem ensaios
clínicos randomizados, ou estudos pilotos em que houvesse intervenção de pratica clínica. Sendo selecionados 8 artigos que atenderam aos critérios. Palavras-
chave utilizadas: Uterine Cervical Cancer, Uterine Neoplasm, Cervical Cancer, Alphapapillomavirus e physiotherapy. Artigos levantados nos bancos de dados: Lilacs,
Scielo, PEDro, MEDLINE, BIREME e Cochrane Library

RESULTADOS
6/8 artigos usaram técnicas de treinamento de MAP, 3/8 dilatadores vaginal, e 1/8 massagem perineal, eletroestimulação, terapia comportamental, drenagem
linfática e bioffedbeck, os resultados mostrou melhora 3/8 artigos na QV, 2/8 na função sexual, força do MAP, estenose e ressecamento vaginal, e 1/8 na dor,
constipação, diminuição de linfedema, aumento de libido, estreitamento e encurtamento vaginal, incontinência urinária de esforço e síndrome da bexiga hiperativa.

CONCLUSOES
Apesar de poucos estudos, que abordem essa temática, fica evidente o papel o fundamental do fisioterapeuta na melhoria da QV e reabilitação das pacientes
acometidas pelo câncer. Além disso, destaca-se a necessidade de estudos que envolvam protocolos distintos a fim de averiguar a aplicabilidade e eficácia de cada
técnica

REFERENCIAS
1Ministério da saúde instituto nacional do câncer. Rio de janeiro (RJ). Publicado em: 2011. (Acesso em 21 de julho 2021). Disponível em: abc_do_cancer.pdf
(saude.gov.br) 2.Oliveira S. Fernandes L. Câncer do colo de útero: efeitos do tratamento cervical. Publicado em: 2015. . Disponível em: Câncer do colo de útero:
efeitos do tratamento | Frigo | Cinergis (unisc.br)
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3839613 - JENIFER DE OLIVEIRA MENDES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Sueli Goncalves dos Santos

TITULO CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS NA INTERPRETAÇÃO BÁSICA DO ELETROCARDIOGRAMA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

INTRODUCAO

A monitorização do paciente por meio do eletrocardiograma (ECG) é essencial em todas as unidades hospitalares, porque ela é capaz de detectar anormalidades da
condução elétrica do coração, auxiliando na prevenção de eventos que trazem riscos à vida do paciente1. Por ser considerado um exame simples, não invasivo e de
baixo custo é amplamente usado na prática clínica. A finalidade do monitoramento do traçado eletrocardiográfico abrange desde uma simples análise de frequência
e ritmo cardíaco até a detecção de arritmias complexas2

OBJETIVOS
Descrever e analisar o conhecimento do enfermeiro na interpretação básica do eletrocardiograma, esclarecendo assim a incerteza se o enfermeiro consegue analisar
problemas cardíacos que o ECG detecta.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas bases de dados BVS, MEDLINE e Google acadêmico, utilizando 10 artigos científicos, em português publicados
entre 2011 até 2021, sobre o conhecimento básico do enfermeiro na interpretação do Eletrocardiograma.

RESULTADOS

Dentre os fatores importantes para realização do ECG encontra-se a preparação e posição correta dos eletrodos, um estudo feito em Recife com 47 enfermeiros
identificou que cerca de 87,7% conseguiu descrever corretamente os passos para realização do exame, porem na pratica ao descrever os locais de aplicação dos
eletrodos 59,6% dos enfermeiros descreveram de forma errada o que compromete a execução do exame que ao ser realizado de forma errada pode indicar padrões
irregulares como inversão das ondas nos traçados ou até mesmo não conseguir identificar arritmias importantes 3.

CONCLUSOES

: Conclui-se por meio deste estudo que o exame de eletrocardiograma é extremamente utilizado em diversos setores para identificação de sintomas inespecíficos,
sendo assim, a equipe de enfermagem precisa estar sempre em busca do conhecimento teórico e prático para a realização do exame, as formas de monitorização
cardíaca e como interpretar corretamente um eletrocardiograma. A educação permanente pode ser uma importante estratégia para fazer com que os profissionais
desempenhem melhor suas atividades, dessa forma o enfermeiro precisa além de buscar conhecimento precisa ter a responsabilidade de supervisionar e capacitar a
equipe de acordo com o exercício profissional, essa opção precisa ser conduzida de acordo com as dificuldades apresentadas já que o tema ECG é complexo e
desafiador necessitando de cursos extracurriculares, pois é importante para uma realização correta, ágil e com interpretação adequada a fim de prestar um cuidado
de qualidade ao usuário.

REFERENCIAS

1 Lopes JL, Ferreira FG. Eletrocardiograma para enfermeiros. São Paulo: Atheneu; 2013. 2 Barros,A,L,B.L. Anamnese e exame físico: Avaliação diagnostica de
enfermagem no adulto. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed; 2016. 3- Fernades LS, Lira MCLM, França VV, Valois AA, Valença MP. Conhecimento teórico- prático de
Enfermeiras sobre Eletrocardiograma. Rev baiana enfermagem. 2015 [acesso em 08 set de 2021] ; 29(2): 98-105. Disponível em:
https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/12654/pdf_119
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Luciana Gotardo

TITULO USO DE ARGILA VERDE E ALTA FREQUENCIA EM TRATAMENTOS DE ACNES

INTRODUCAO
A acne está associada a uma doença do folículo pilossebáceo. Manifesta-se principalmente em adolescentes e jovens entre 12 a 25 anos, cerca de 85% de
indivíduos afetados possuem acne vulgar. Apesar de não ser uma doença grave, causa um grande desconforto estético, mexendo com a autoestima e levando a
alterações psíquicas. Afeta principalmente as regiões da face, costas e peito.

OBJETIVOS Analisar a eficácia da argila verde associado ao alta- frequência em tratamentos de peles com acnes de grau I e grau II.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura, com base em artigos científicos e trabalhos acadêmicos relacionados a Acne, Acne vulgar, alta frequência, argila verde, pele,
com base de dados e busca nas plataformas do LILACS, Scielo, Pubmed, limitando a pesquisa a artigos a partir do ano de 2011 ao presente momento.

RESULTADOS

Em Avaliação e tratamento estético da acne vulgar, selecionaram 5 voluntárias, com idade média de 21 anos, com acne vulgar. Foram realizadas 5 sessões de
protocolo de tratamento anti-acne elaborado pela Medicatriz®, onde contiam a argila verde associada ao alta frequencia e outros ativos. o protocolo de tratamento
foi eficaz na melhora das lesões inflamatórias, textura e diminuição da oleosidade da pele. Em 2016 foi realizado um estudo de caso, onde foi realizado tratamento
de comparação em 10 pacientes mulheres, com idade entre 15 e 20 anos, que foram separadas em dois grupos (G1 e G2). Onde o G1 foi realizado procedimento de
limpeza de pele e o G2 limpeza de pele associada ao uso da alta frequência. Os resultados apontaram pouca eficácia sobre o uso da alta frequência na ação
cicatrizante da acne vulgar. Apenas foi constatado uma melhora em relação a textura da pele, mas não sobre a acne. Descordando do Estudo de Coqueiro e Santos
realizado em 2019 onde afirmam que para tratamentos como acne vulgar serve para tratar e reduzir a lesão e todo desconforto que é gerado pela acne promovendo
a melhora do aspecto da pele e a melhora do quadro de sequelas como as cicatrizes onde afirmam que alta frequência (AF) é um dos tratamentos indicados para o
tratamento da acne vulgar que apresenta resultados muito satisfatórios, por ser um recurso como bactericida anti-séptico e antiinflamatório capaz de formar ozônio
na superfície da pele reparando os tecidos acometidos pela acne.

CONCLUSOES

Conclui-se que o procedimento de limpeza de pele associados a argila verde e a alta frequência, é um tratamento que possui funções e resultados satisfatórios, não
só no tratamento da acne vulgar, como também na melhora da textura da pele. A argila verde age com suas propriedades terapêuticas melhorando a disfunção,
auxiliando no controle da oleosidade e promovendo outros benefícios. A alta frequência ativa a circulação e tem efeito cicatrizante, ajuda no processo de reparação
da pele e no combate de bactérias e fungos, diminuindo a infecção da pele.

REFERENCIAS

1. STEPHEN TITUS, MD, and JOSHUA HODGE, MD, Fort Belvoir Community Hospital Family Medicine Residency, Fort Belvoir, Virginia. Am Fam Physician. 2012 Oct
15;86(8):734-740. 2. AMORIM, Monthana Ima; PIAZZA, Fátima Cecília Poleto. O uso das argilas na estética facial e corporal. Universidade do Vale do Itajaí, 2012 3.
MARTINS, A. et. al. Efeito bactericida do gerador de alta frequência na cultura de Staphylococcus aureus Fisioterapia e Pesquisa. São Paulo, v.19, n.2, p. 153-157,
Apr. /jun. 2012.
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TITULO USO DE ARGILA VERDE E ALTA FREQUENCIA EM TRATAMENTOS DE ACNES

INTRODUCAO
A acne está associada a uma doença do folículo pilossebáceo. Manifesta-se principalmente em adolescentes e jovens entre 12 a 25 anos, cerca de 85% de
indivíduos afetados possuem acne vulgar. Apesar de não ser uma doença grave, causa um grande desconforto estético, mexendo com a autoestima e levando a
alterações psíquicas. Afeta principalmente as regiões da face, costas e peito.

OBJETIVOS Analisar a eficácia da argila verde associado ao alta- frequência em tratamentos de peles com acnes de grau I e grau II.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura, com base em artigos científicos e trabalhos acadêmicos relacionados a Acne, Acne vulgar, alta frequência, argila verde, pele,
com base de dados e busca nas plataformas do LILACS, Scielo, Pubmed, limitando a pesquisa a artigos a partir do ano de 2011 ao presente momento.

RESULTADOS

Em Avaliação e tratamento estético da acne vulgar, selecionaram 5 voluntárias, com idade média de 21 anos, com acne vulgar. Foram realizadas 5 sessões de
protocolo de tratamento anti-acne elaborado pela Medicatriz®, onde contiam a argila verde associada ao alta frequencia e outros ativos. o protocolo de tratamento
foi eficaz na melhora das lesões inflamatórias, textura e diminuição da oleosidade da pele. Em 2016 foi realizado um estudo de caso, onde foi realizado tratamento
de comparação em 10 pacientes mulheres, com idade entre 15 e 20 anos, que foram separadas em dois grupos (G1 e G2). Onde o G1 foi realizado procedimento de
limpeza de pele e o G2 limpeza de pele associada ao uso da alta frequência. Os resultados apontaram pouca eficácia sobre o uso da alta frequência na ação
cicatrizante da acne vulgar. Apenas foi constatado uma melhora em relação a textura da pele, mas não sobre a acne. Descordando do Estudo de Coqueiro e Santos
realizado em 2019 onde afirmam que para tratamentos como acne vulgar serve para tratar e reduzir a lesão e todo desconforto que é gerado pela acne promovendo
a melhora do aspecto da pele e a melhora do quadro de sequelas como as cicatrizes onde afirmam que alta frequência (AF) é um dos tratamentos indicados para o
tratamento da acne vulgar que apresenta resultados muito satisfatórios, por ser um recurso como bactericida anti-séptico e antiinflamatório capaz de formar ozônio
na superfície da pele reparando os tecidos acometidos pela acne.

CONCLUSOES

Conclui-se que o procedimento de limpeza de pele associados a argila verde e a alta frequência, é um tratamento que possui funções e resultados satisfatórios, não
só no tratamento da acne vulgar, como também na melhora da textura da pele. A argila verde age com suas propriedades terapêuticas melhorando a disfunção,
auxiliando no controle da oleosidade e promovendo outros benefícios. A alta frequência ativa a circulação e tem efeito cicatrizante, ajuda no processo de reparação
da pele e no combate de bactérias e fungos, diminuindo a infecção da pele.

REFERENCIAS

1. STEPHEN TITUS, MD, and JOSHUA HODGE, MD, Fort Belvoir Community Hospital Family Medicine Residency, Fort Belvoir, Virginia. Am Fam Physician. 2012 Oct
15;86(8):734-740. 2. AMORIM, Monthana Ima; PIAZZA, Fátima Cecília Poleto. O uso das argilas na estética facial e corporal. Universidade do Vale do Itajaí, 2012 3.
MARTINS, A. et. al. Efeito bactericida do gerador de alta frequência na cultura de Staphylococcus aureus Fisioterapia e Pesquisa. São Paulo, v.19, n.2, p. 153-157,
Apr. /jun. 2012.
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Luciana Gotardo

TITULO USO DE ARGILA VERDE E ALTA FREQUENCIA EM TRATAMENTOS DE ACNES

INTRODUCAO
A acne está associada a uma doença do folículo pilossebáceo. Manifesta-se principalmente em adolescentes e jovens entre 12 a 25 anos, cerca de 85% de
indivíduos afetados possuem acne vulgar. Apesar de não ser uma doença grave, causa um grande desconforto estético, mexendo com a autoestima e levando a
alterações psíquicas. Afeta principalmente as regiões da face, costas e peito.

OBJETIVOS Analisar a eficácia da argila verde associado ao alta- frequência em tratamentos de peles com acnes de grau I e grau II.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura, com base em artigos científicos e trabalhos acadêmicos relacionados a Acne, Acne vulgar, alta frequência, argila verde, pele,
com base de dados e busca nas plataformas do LILACS, Scielo, Pubmed, limitando a pesquisa a artigos a partir do ano de 2011 ao presente momento.

RESULTADOS

Em Avaliação e tratamento estético da acne vulgar, selecionaram 5 voluntárias, com idade média de 21 anos, com acne vulgar. Foram realizadas 5 sessões de
protocolo de tratamento anti-acne elaborado pela Medicatriz®, onde contiam a argila verde associada ao alta frequencia e outros ativos. o protocolo de tratamento
foi eficaz na melhora das lesões inflamatórias, textura e diminuição da oleosidade da pele. Em 2016 foi realizado um estudo de caso, onde foi realizado tratamento
de comparação em 10 pacientes mulheres, com idade entre 15 e 20 anos, que foram separadas em dois grupos (G1 e G2). Onde o G1 foi realizado procedimento de
limpeza de pele e o G2 limpeza de pele associada ao uso da alta frequência. Os resultados apontaram pouca eficácia sobre o uso da alta frequência na ação
cicatrizante da acne vulgar. Apenas foi constatado uma melhora em relação a textura da pele, mas não sobre a acne. Descordando do Estudo de Coqueiro e Santos
realizado em 2019 onde afirmam que para tratamentos como acne vulgar serve para tratar e reduzir a lesão e todo desconforto que é gerado pela acne promovendo
a melhora do aspecto da pele e a melhora do quadro de sequelas como as cicatrizes onde afirmam que alta frequência (AF) é um dos tratamentos indicados para o
tratamento da acne vulgar que apresenta resultados muito satisfatórios, por ser um recurso como bactericida anti-séptico e antiinflamatório capaz de formar ozônio
na superfície da pele reparando os tecidos acometidos pela acne.

CONCLUSOES

Conclui-se que o procedimento de limpeza de pele associados a argila verde e a alta frequência, é um tratamento que possui funções e resultados satisfatórios, não
só no tratamento da acne vulgar, como também na melhora da textura da pele. A argila verde age com suas propriedades terapêuticas melhorando a disfunção,
auxiliando no controle da oleosidade e promovendo outros benefícios. A alta frequência ativa a circulação e tem efeito cicatrizante, ajuda no processo de reparação
da pele e no combate de bactérias e fungos, diminuindo a infecção da pele.

REFERENCIAS

1. STEPHEN TITUS, MD, and JOSHUA HODGE, MD, Fort Belvoir Community Hospital Family Medicine Residency, Fort Belvoir, Virginia. Am Fam Physician. 2012 Oct
15;86(8):734-740. 2. AMORIM, Monthana Ima; PIAZZA, Fátima Cecília Poleto. O uso das argilas na estética facial e corporal. Universidade do Vale do Itajaí, 2012 3.
MARTINS, A. et. al. Efeito bactericida do gerador de alta frequência na cultura de Staphylococcus aureus Fisioterapia e Pesquisa. São Paulo, v.19, n.2, p. 153-157,
Apr. /jun. 2012.
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TITULO Doenças do couro cabeludo: Alopecia e Foliculite

INTRODUCAO
As doenças no couro cabelo estão presentes em toda a história da civilização e envolvem fatores como disfunções genéticas, hormonais ou emocionais, a Alopecia
e a Foliculite são exemplos de doenças que acometem o couro cabeludo e podem atingir homens e mulheres de várias idades e podem aparecer em várias partes do
corpo. Tratamentos com microagulhamento para alopecia e o tratamento com vapor de ozônio e alta frequência são usados para tratar a foliculite.

OBJETIVOS O principal objetivo é relatar de uma forma global as causas e tratamentos da alopecia e foliculite

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão bibliográfica, composta por artigos e pesquisas retiradas de revistas, livros e da internet, retirados dos seguintes locais: Editora De Livros,
Themis, Revista Brasileira de Estética, Periódicos, Revista Saúde em Foco, Revista Cientifica do Unisalesiano, SBD, Revista Versar, Revista Varia Scientia, Revista
Amazônia Science (#38) Health, escritos em português e alguns em inglês. Utilizando limitadores temporais de 2011 até 2021.

RESULTADOS

Dentre todos os artigos revisados, 58.33% foram utilizados. Retirados de livros, revistas, jornais e artigos. Foram escolhidos pois eram compatíveis com o tema
abordado no trabalho. A grande maioria dos artigos selecionados (69.23%) datam de 2017 até 2021 o que demostra a atualidade do tema, e apenas (30.77%) datam
de 2011 até 2016. O microagulhamento, é uma alternativa de tratamento para a alopecia Androgenética, pois suas adjacências faz o cabelo crescer. Um estudo
prévio que não analisou o couro cabeludo, mais sim a foliculite na região do glúteo foi possível analisar que a Microcorrente reduziu os sintomas das inflamações
causadas pela foliculite.

CONCLUSOES

Existem vários tipos de Alopecia e foliculite, cada uma com seu tipo de sintoma e estágio de severidade. A indícios que o tratamento com microagulhamento no
tratamento da alopecia androgenética traz um aumento da espessura dos fios, no crescimento e na densidade dos cabelos dos pacientes, todos os casos estudados
tiveram um aumento da resistência tecidual em até 80%. O estudo citado sobre foliculite mostra que o tratamento com vapor de ozônio e alta frequência reduziu a
inflamação, dor, prurido, espinhas vermelhas e espinhas amarelas da área tratada.

REFERENCIAS

1. Cestari, Silmara da Costa Pereira; Noções de anatomia e histologia da pele, Editora dos editores [Livro], Capítulo 02 Dermatologia-1-pdf-, setembro, 2018. Acesso:
10 de abril de 2021. Disponível: https://editoradoseditores.com.br/loja-virtual/wp-content/uploads/2018/09/capitulo_02_dermatologia-1.pdf 2. Colpo MCV, Brandão
BJF. Alopecia Androgenética Masculina: Um Relato de Caso de Tratamento com Microagulhamento Associado a Fatores de Crescimento e Minoxidil Tópico. BWS
Journal, fevereiro de 2020. Acesso: 24 de setembro de 2021. Disponível: https://bwsjournal.emnuvens.com.br/bwsj/article/view/54/53 3. FACID WYDEN3;
Microcorrente No Tratamento De Foliculite Na Região Glútea: Um estudo de Caso, Revista Varia Scientia – Ciências da Saúde, Volume 4 – Número 2 – Teresina - PI,
Brasil. Segundo Semestre de 2018. Acesso: 8 de abril de 2021. Disponível: http://e-revista.unioeste.br/index.php/variasaude/article/view/20572/13699
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TITULO O EFEITO DO MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO DE ESTRIAS ASSOCIADO AO ÁCIDO TRANEXÂMICO E À ROSA RUBIGIONA.

INTRODUCAO

As estrias são rompimentos das fibras elásticas e colágenas presentes na derme que causam uma cicatriz não prejudicial à saúde, porém com grande efeito
estético. A sua aparição se dá por fatores mecânicos, genéticos e hormonais. As estrias possuem um formato linear, sua cor depende da sua evolução e as mesmas
podem acometer qualquer parte do corpo. O microagulhamento é uma terapia de indução percutânea de colágeno que promove uma grande melhora no aspecto das
estrias por meio de microlesões que aumentam a absorção de substâncias pela derme, estimulando os fibroblastos.

OBJETIVOS Verificar os benefícios do microagulhamento no tratamento de estrias

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica. A pesquisa foi realizada com artigos científicos referentes a estrias, com base de dados BVS, RBCP, Surgical And Cosmetic
Dermatology, portal atlântica editora, utilizando limitadores temporais de 2015 a 2021.

RESULTADOS

Para melhorar o aspecto das estrias é necessário causar uma injúria moderada utilizando agulhas de 1.5mm, e para potencializar o resultado podem ser associados
cosméticos que apresentam em sua formulação princípios ativos com potencial de penetração bastante eficaz, como a vitamina C e a Rosa Rubigiona, que contém
propriedades regenerativas e atuam como coadjuvantes no tratamento de microagulhamento. A vitamina C estimula a produção de colágeno tipo 1 e 3 e ajuda a
preservar vitamina E, já Rosa Rubigiona auxilia no processo de cicatrização. Para comprovar a eficácia do microagulhamento foram revisados artigos com estudo de
caso de pacientes que foram submetidas ao tratamento. Foram feitos registros fotográficos autorizados pelas mesmas com objetivo de visualizar o antes e depois
da aplicação da técnica. Os achados mostraram que os pacientes tiveram uma melhora significativa no contorno da região, na cor e no tamanho das estrias após o
procedimento.

CONCLUSOES
Nosso levantamento de dados sugere que existe eficácia do microagulhamento no tratamento das estrias por meio da qualidade dos resultados obtidos. O resultado
é promissor quando usados isoladamente e potencializado se associado com o ácido tranexâmico, a vitamina C e a rosa rubigiona. Ele é considerado um
procedimento simples e seguro para quaisquer fototipos de pele.

REFERENCIAS

2.OLIVEIRA S.T; Silva D.P. A..Técnica de microagulhamento no tratamento de estrias. Microneedling technique in the treatment of stretch marks. Minas Gerais.
Revista Saúde em Foco. Health magazine in focus. nº11. Year 2019. Técnica-demicroagulhamento-no-tratamento-de-estrias.pdf 10. RODRIGUES G.S.C; CONTI
M.H.S; QUEIROZ S.K.D. A...Técnica de microagulhamento no tratamento de estrias: uma revisão de literatura. Microneedling technique in the treatment of stretch
marks: a literature review. Curitiba. Jornal brasileiro de desenvolvimento. Brazilian journal of development. Volume7. Year 2021. 11. BRAIT D.C; TESSESSINE S.;
ROCHA V.F; DANTAS L.V. A..Microagulhamento associado a fatores de crescimento e vitamina C no tratamento de estrias, fibro edema geloide e flacidez tissular na
região glútea. Microneedling assoociated to growth factors and ascorbic acid in the treatment of celulite, striae distensae and skin laxity in the gluteal region. São
Paulo. Portal atlântico. Atlantic portal. Year 2018. https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapia/article/view/2186/pdf
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TITULO O EFEITO DO MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO DE ESTRIAS ASSOCIADO AO ÁCIDO TRANEXÂMICO E À ROSA RUBIGIONA.

INTRODUCAO

As estrias são rompimentos das fibras elásticas e colágenas presentes na derme que causam uma cicatriz não prejudicial à saúde, porém com grande efeito
estético. A sua aparição se dá por fatores mecânicos, genéticos e hormonais. As estrias possuem um formato linear, sua cor depende da sua evolução e as mesmas
podem acometer qualquer parte do corpo. O microagulhamento é uma terapia de indução percutânea de colágeno que promove uma grande melhora no aspecto das
estrias por meio de microlesões que aumentam a absorção de substâncias pela derme, estimulando os fibroblastos.

OBJETIVOS Verificar os benefícios do microagulhamento no tratamento de estrias

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica. A pesquisa foi realizada com artigos científicos referentes a estrias, com base de dados BVS, RBCP, Surgical And Cosmetic
Dermatology, portal atlântica editora, utilizando limitadores temporais de 2015 a 2021.

RESULTADOS

Para melhorar o aspecto das estrias é necessário causar uma injúria moderada utilizando agulhas de 1.5mm, e para potencializar o resultado podem ser associados
cosméticos que apresentam em sua formulação princípios ativos com potencial de penetração bastante eficaz, como a vitamina C e a Rosa Rubigiona, que contém
propriedades regenerativas e atuam como coadjuvantes no tratamento de microagulhamento. A vitamina C estimula a produção de colágeno tipo 1 e 3 e ajuda a
preservar vitamina E, já Rosa Rubigiona auxilia no processo de cicatrização. Para comprovar a eficácia do microagulhamento foram revisados artigos com estudo de
caso de pacientes que foram submetidas ao tratamento. Foram feitos registros fotográficos autorizados pelas mesmas com objetivo de visualizar o antes e depois
da aplicação da técnica. Os achados mostraram que os pacientes tiveram uma melhora significativa no contorno da região, na cor e no tamanho das estrias após o
procedimento.

CONCLUSOES
Nosso levantamento de dados sugere que existe eficácia do microagulhamento no tratamento das estrias por meio da qualidade dos resultados obtidos. O resultado
é promissor quando usados isoladamente e potencializado se associado com o ácido tranexâmico, a vitamina C e a rosa rubigiona. Ele é considerado um
procedimento simples e seguro para quaisquer fototipos de pele.

REFERENCIAS

2.OLIVEIRA S.T; Silva D.P. A..Técnica de microagulhamento no tratamento de estrias. Microneedling technique in the treatment of stretch marks. Minas Gerais.
Revista Saúde em Foco. Health magazine in focus. nº11. Year 2019. Técnica-demicroagulhamento-no-tratamento-de-estrias.pdf 10. RODRIGUES G.S.C; CONTI
M.H.S; QUEIROZ S.K.D. A...Técnica de microagulhamento no tratamento de estrias: uma revisão de literatura. Microneedling technique in the treatment of stretch
marks: a literature review. Curitiba. Jornal brasileiro de desenvolvimento. Brazilian journal of development. Volume7. Year 2021. 11. BRAIT D.C; TESSESSINE S.;
ROCHA V.F; DANTAS L.V. A..Microagulhamento associado a fatores de crescimento e vitamina C no tratamento de estrias, fibro edema geloide e flacidez tissular na
região glútea. Microneedling assoociated to growth factors and ascorbic acid in the treatment of celulite, striae distensae and skin laxity in the gluteal region. São
Paulo. Portal atlântico. Atlantic portal. Year 2018. https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapia/article/view/2186/pdf
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TITULO O EFEITO DO MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO DE ESTRIAS ASSOCIADO AO ÁCIDO TRANEXÂMICO E À ROSA RUBIGIONA.

INTRODUCAO

As estrias são rompimentos das fibras elásticas e colágenas presentes na derme que causam uma cicatriz não prejudicial à saúde, porém com grande efeito
estético. A sua aparição se dá por fatores mecânicos, genéticos e hormonais. As estrias possuem um formato linear, sua cor depende da sua evolução e as mesmas
podem acometer qualquer parte do corpo. O microagulhamento é uma terapia de indução percutânea de colágeno que promove uma grande melhora no aspecto das
estrias por meio de microlesões que aumentam a absorção de substâncias pela derme, estimulando os fibroblastos.

OBJETIVOS Verificar os benefícios do microagulhamento no tratamento de estrias

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica. A pesquisa foi realizada com artigos científicos referentes a estrias, com base de dados BVS, RBCP, Surgical And Cosmetic
Dermatology, portal atlântica editora, utilizando limitadores temporais de 2015 a 2021.

RESULTADOS

Para melhorar o aspecto das estrias é necessário causar uma injúria moderada utilizando agulhas de 1.5mm, e para potencializar o resultado podem ser associados
cosméticos que apresentam em sua formulação princípios ativos com potencial de penetração bastante eficaz, como a vitamina C e a Rosa Rubigiona, que contém
propriedades regenerativas e atuam como coadjuvantes no tratamento de microagulhamento. A vitamina C estimula a produção de colágeno tipo 1 e 3 e ajuda a
preservar vitamina E, já Rosa Rubigiona auxilia no processo de cicatrização. Para comprovar a eficácia do microagulhamento foram revisados artigos com estudo de
caso de pacientes que foram submetidas ao tratamento. Foram feitos registros fotográficos autorizados pelas mesmas com objetivo de visualizar o antes e depois
da aplicação da técnica. Os achados mostraram que os pacientes tiveram uma melhora significativa no contorno da região, na cor e no tamanho das estrias após o
procedimento.

CONCLUSOES
Nosso levantamento de dados sugere que existe eficácia do microagulhamento no tratamento das estrias por meio da qualidade dos resultados obtidos. O resultado
é promissor quando usados isoladamente e potencializado se associado com o ácido tranexâmico, a vitamina C e a rosa rubigiona. Ele é considerado um
procedimento simples e seguro para quaisquer fototipos de pele.

REFERENCIAS

2.OLIVEIRA S.T; Silva D.P. A..Técnica de microagulhamento no tratamento de estrias. Microneedling technique in the treatment of stretch marks. Minas Gerais.
Revista Saúde em Foco. Health magazine in focus. nº11. Year 2019. Técnica-demicroagulhamento-no-tratamento-de-estrias.pdf 10. RODRIGUES G.S.C; CONTI
M.H.S; QUEIROZ S.K.D. A...Técnica de microagulhamento no tratamento de estrias: uma revisão de literatura. Microneedling technique in the treatment of stretch
marks: a literature review. Curitiba. Jornal brasileiro de desenvolvimento. Brazilian journal of development. Volume7. Year 2021. 11. BRAIT D.C; TESSESSINE S.;
ROCHA V.F; DANTAS L.V. A..Microagulhamento associado a fatores de crescimento e vitamina C no tratamento de estrias, fibro edema geloide e flacidez tissular na
região glútea. Microneedling assoociated to growth factors and ascorbic acid in the treatment of celulite, striae distensae and skin laxity in the gluteal region. São
Paulo. Portal atlântico. Atlantic portal. Year 2018. https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapia/article/view/2186/pdf
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TITULO O IMPACTO DA ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE MENTAL: UMA REVISAO BIBLIOGRÀFICA

INTRODUCAO
O presente trabalho propõe mostrar a interação das características da espiritualidade com à saúde mental, explorando a sua finalidade para o indivíduo como aquele
que pode transformar o seu próprio mundo.

OBJETIVOS
Verificar através de revisão bibliográfica o impacto da espiritualidade na saúde mental e analisar, a relação entre espiritualidade, saúde mental, bem-estar e
psicoterapia.

METODOLOGIA Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa teórica de artigos e livros. Utilizou-se as bases de dados Scielo, e da Biblioteca Virtual em Saúde.

RESULTADOS

Foram lidos ao todo 35 artigos com as palavras chaves: espiritualidade, saúde mental, bem-estar e psicoterapia. A saúde mental pode ser influenciada pela
espiritualidade, através da visão que o indivíduo tem sobre ela, levando-o a manter ou criar hábitos saudáveis (Oliveira; Junges, 2012). A espiritualidade é uma
motivação para a busca de um sentido maior de pertencimento, gerando melhor saúde mental e consequentemente maior resiliência. O bem-estar espiritual pode
influenciar as áreas de jovialidade, gera melhor conexão consigo mesmo, aumenta o amor próprio e colabora para o entendimento de situações contrárias, como as
consequências de uma determinada doença crônica e os efeitos de seu tratamento. (Mosquera (#38) Stobaus, 2006). Os autores Amatuzzi, 1999 e Marques, 2000,
citam estudos que relacionam o bem-estar espiritual com a necessidade de autotranscedência, ou seja, a relação com um propósito que valide o compromisso com a
vida. Reforçam que há maior bem-estar psicológico e mais chances de se encontrar comportamentos de apoio aos outros em pessoas que têm uma visão espiritual
positiva diante da vida, sugerindo que o desenvolvimento espiritual do profissional, proporciona melhor atenção e cuidados integrais à saúde do outro que está
cuidando. Quando se fala em espiritualidade pensa-se em algo universal que faz parte do indivíduo integralmente, não se reduz a apenas uma religião, alguma
cultura ou algum rito de determinados grupos, mas contorna valores pessoais para o indivíduo, dando sentido à vida, proporcionando o crescimento pessoal e a
reflexão acerca das experiências vividas (Guimarães, Azevum,2007; Masiero, Battistella, 2001). Alguns autores como Moreira-Almeida, Lotufo Neto, Koenig (2006),
avaliaram o bem-estar psicológico e espiritual e suas consequências clínicas, mostrando maiores níveis de desenvolvimento espiritual com indicadores de bem-
estar psicológico, como: satisfação com a vida, felicidade, afeto positivo e moral mais elevado.

CONCLUSOES
A espiritualidade pode proporcionar e favorecer uma visão menos negativa diante da vida, funcionando como uma proteção contra o estresse. A fonte dessa maneira
construtiva de pensar é o sentimento de apoio emocional decorrente do seu relacionamento significativo com o absoluto, com o sagrado.

REFERENCIAS

Volcan, Sandra Maria Alexandre et al. Relação entre bem-estar espiritual e transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v.
37, n. 4, p.440-445, ago. 2003. Koenig, Harold G. Medicina, religião e saúde: o encontro da ciência e da espiritualidade. Porto Alegre: L(#38)PM, 2012. Marques,
Luciana Fernandes. A Saúde e o Bem-Estar Espiritual em Adultos Porto-Alegrenses. Psicologia Ciencia e Profissão. Porto Alegre, 23 (2), 56-65, 2003.
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pcp/v23n2/v23n2a09.pdf acessado em: 05/09/2021 em 20/09/2021
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TITULO O IMPACTO DA ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE MENTAL: UMA REVISAO BIBLIOGRÀFICA

INTRODUCAO
O presente trabalho propõe mostrar a interação das características da espiritualidade com à saúde mental, explorando a sua finalidade para o indivíduo como aquele
que pode transformar o seu próprio mundo.

OBJETIVOS
Verificar através de revisão bibliográfica o impacto da espiritualidade na saúde mental e analisar, a relação entre espiritualidade, saúde mental, bem-estar e
psicoterapia.

METODOLOGIA Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa teórica de artigos e livros. Utilizou-se as bases de dados Scielo, e da Biblioteca Virtual em Saúde.

RESULTADOS

Foram lidos ao todo 35 artigos com as palavras chaves: espiritualidade, saúde mental, bem-estar e psicoterapia. A saúde mental pode ser influenciada pela
espiritualidade, através da visão que o indivíduo tem sobre ela, levando-o a manter ou criar hábitos saudáveis (Oliveira; Junges, 2012). A espiritualidade é uma
motivação para a busca de um sentido maior de pertencimento, gerando melhor saúde mental e consequentemente maior resiliência. O bem-estar espiritual pode
influenciar as áreas de jovialidade, gera melhor conexão consigo mesmo, aumenta o amor próprio e colabora para o entendimento de situações contrárias, como as
consequências de uma determinada doença crônica e os efeitos de seu tratamento. (Mosquera (#38) Stobaus, 2006). Os autores Amatuzzi, 1999 e Marques, 2000,
citam estudos que relacionam o bem-estar espiritual com a necessidade de autotranscedência, ou seja, a relação com um propósito que valide o compromisso com a
vida. Reforçam que há maior bem-estar psicológico e mais chances de se encontrar comportamentos de apoio aos outros em pessoas que têm uma visão espiritual
positiva diante da vida, sugerindo que o desenvolvimento espiritual do profissional, proporciona melhor atenção e cuidados integrais à saúde do outro que está
cuidando. Quando se fala em espiritualidade pensa-se em algo universal que faz parte do indivíduo integralmente, não se reduz a apenas uma religião, alguma
cultura ou algum rito de determinados grupos, mas contorna valores pessoais para o indivíduo, dando sentido à vida, proporcionando o crescimento pessoal e a
reflexão acerca das experiências vividas (Guimarães, Azevum,2007; Masiero, Battistella, 2001). Alguns autores como Moreira-Almeida, Lotufo Neto, Koenig (2006),
avaliaram o bem-estar psicológico e espiritual e suas consequências clínicas, mostrando maiores níveis de desenvolvimento espiritual com indicadores de bem-
estar psicológico, como: satisfação com a vida, felicidade, afeto positivo e moral mais elevado.

CONCLUSOES
A espiritualidade pode proporcionar e favorecer uma visão menos negativa diante da vida, funcionando como uma proteção contra o estresse. A fonte dessa maneira
construtiva de pensar é o sentimento de apoio emocional decorrente do seu relacionamento significativo com o absoluto, com o sagrado.

REFERENCIAS

Volcan, Sandra Maria Alexandre et al. Relação entre bem-estar espiritual e transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v.
37, n. 4, p.440-445, ago. 2003. Koenig, Harold G. Medicina, religião e saúde: o encontro da ciência e da espiritualidade. Porto Alegre: L(#38)PM, 2012. Marques,
Luciana Fernandes. A Saúde e o Bem-Estar Espiritual em Adultos Porto-Alegrenses. Psicologia Ciencia e Profissão. Porto Alegre, 23 (2), 56-65, 2003.
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pcp/v23n2/v23n2a09.pdf acessado em: 05/09/2021 em 20/09/2021
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Roberto Peres Veras

TITULO O IMPACTO DA ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE MENTAL: UMA REVISAO BIBLIOGRÀFICA

INTRODUCAO
O presente trabalho propõe mostrar a interação das características da espiritualidade com à saúde mental, explorando a sua finalidade para o indivíduo como aquele
que pode transformar o seu próprio mundo.

OBJETIVOS
Verificar através de revisão bibliográfica o impacto da espiritualidade na saúde mental e analisar, a relação entre espiritualidade, saúde mental, bem-estar e
psicoterapia.

METODOLOGIA Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa teórica de artigos e livros. Utilizou-se as bases de dados Scielo, e da Biblioteca Virtual em Saúde.

RESULTADOS

Foram lidos ao todo 35 artigos com as palavras chaves: espiritualidade, saúde mental, bem-estar e psicoterapia. A saúde mental pode ser influenciada pela
espiritualidade, através da visão que o indivíduo tem sobre ela, levando-o a manter ou criar hábitos saudáveis (Oliveira; Junges, 2012). A espiritualidade é uma
motivação para a busca de um sentido maior de pertencimento, gerando melhor saúde mental e consequentemente maior resiliência. O bem-estar espiritual pode
influenciar as áreas de jovialidade, gera melhor conexão consigo mesmo, aumenta o amor próprio e colabora para o entendimento de situações contrárias, como as
consequências de uma determinada doença crônica e os efeitos de seu tratamento. (Mosquera (#38) Stobaus, 2006). Os autores Amatuzzi, 1999 e Marques, 2000,
citam estudos que relacionam o bem-estar espiritual com a necessidade de autotranscedência, ou seja, a relação com um propósito que valide o compromisso com a
vida. Reforçam que há maior bem-estar psicológico e mais chances de se encontrar comportamentos de apoio aos outros em pessoas que têm uma visão espiritual
positiva diante da vida, sugerindo que o desenvolvimento espiritual do profissional, proporciona melhor atenção e cuidados integrais à saúde do outro que está
cuidando. Quando se fala em espiritualidade pensa-se em algo universal que faz parte do indivíduo integralmente, não se reduz a apenas uma religião, alguma
cultura ou algum rito de determinados grupos, mas contorna valores pessoais para o indivíduo, dando sentido à vida, proporcionando o crescimento pessoal e a
reflexão acerca das experiências vividas (Guimarães, Azevum,2007; Masiero, Battistella, 2001). Alguns autores como Moreira-Almeida, Lotufo Neto, Koenig (2006),
avaliaram o bem-estar psicológico e espiritual e suas consequências clínicas, mostrando maiores níveis de desenvolvimento espiritual com indicadores de bem-
estar psicológico, como: satisfação com a vida, felicidade, afeto positivo e moral mais elevado.

CONCLUSOES
A espiritualidade pode proporcionar e favorecer uma visão menos negativa diante da vida, funcionando como uma proteção contra o estresse. A fonte dessa maneira
construtiva de pensar é o sentimento de apoio emocional decorrente do seu relacionamento significativo com o absoluto, com o sagrado.

REFERENCIAS

Volcan, Sandra Maria Alexandre et al. Relação entre bem-estar espiritual e transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v.
37, n. 4, p.440-445, ago. 2003. Koenig, Harold G. Medicina, religião e saúde: o encontro da ciência e da espiritualidade. Porto Alegre: L(#38)PM, 2012. Marques,
Luciana Fernandes. A Saúde e o Bem-Estar Espiritual em Adultos Porto-Alegrenses. Psicologia Ciencia e Profissão. Porto Alegre, 23 (2), 56-65, 2003.
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pcp/v23n2/v23n2a09.pdf acessado em: 05/09/2021 em 20/09/2021
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TITULO prevalência das principais sequelas da COVID-19 nas pessoas atendidas pela UBS Jordanópolis-SP

INTRODUCAO

Estudos mostram que pessoas que tiveram COVID-19, principalmente o quadro mais grave da doença e período de internação hospitalar, apresentam sequelas
crônicas, sendo os sistemas respiratório, musculoesquelético, nervoso e cardíaco são os mais acometidos. Esses achados levaram à descrição da síndrome pós-
COVID, também conhecida como Long-COVID, uma síndrome que abrange um curso prolongado de vários sintomas físicos que persistem por mais de 12 semanas
sem uma explicação.

OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é Conhecer a prevalência das principais sequelas da covid -19, das pessoas atendidas pela Unidade Básica de Saúde Jordanópolis, já
seus objetivos específicos são determinar a prevalência das sequelas do covid-19 de acordo com os dados demográficos: sexo, idade, raça/cor.

METODOLOGIA
Metodologia: Essa pesquisa foi um estudo epidemiológico, quantitativo e retrospectivo, com verificação baseada nas fichas de monitoramento pós covid-19,
aplicadas, entre janeiro e junho de 2021, sendo sua amostra composta de 55 questionários.

RESULTADOS

Resultados um total de 55 fichas de monitoramento foram analisadas, ao comparar as características demográfica sexo, podemos observar, que, as mulheres
apresentam uma maior prevalência de pessoas contaminadas pelo vírus da covid-19, cerca de 60% das pessoas contaminadas eram do sexo feminino, já os homens
apresentavam uma taxa de prevalência de 40%. Ao compararmos as características do grupo, podemos observar uma prevalência maior de pessoas contaminadas
pela corona vírus na faixa etária, entre 18 e 59 anos idades, cerca de 87% das pessoas contaminadas pertenciam a esta faixa etária, seguida pela faixa etária dos
idosos com 9% de pessoas contaminadas. Discussão: A partir dos resultados deste estudo é possível observar que as mulheres têm o maior número de
contaminação pela covid-19, as questões comportamentais explicam essa diferença. As mulheres tendem a ter maior exposição em determinadas situações, como
cuidando de familiares infectados. O índice de contaminação em adultos entre 18 e 59 anos idades, foi o maior em comparação com idosos e adolescentes. Esta
faixa etária, normalmente é a mais exposta, por ser a população economicamente ativa, e está em contato com outras pessoas pelo fato de estarem indo trabalhar e
não fazerem parte do sistema nacional de Imunização no período do estudo.

CONCLUSOES
Conclusão: poucos estudos científicos estudam as sequelas pós covid-19, como observado nesta pesquisa, uma grande parte das pessoas infectada está ficando
com algum tipo de sequela. Novos estudos são agora urgentemente necessários para avaliar as sequelas pós covid-19, ajudando elaborar medidas preventivas após
a infecção pela covi-19.

REFERENCIAS
Lima Claudio Márcio Amaral de Oliveira. Informações sobre o novo coronavírus (COVID-19). Radiol Bras [Internet]. 2020 Apr [cited 2021 Jan 20] ; 53( 2 ): V-VI.
Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0100-39842020000200001(#38)lng=en. Epub Apr 17, 2020.
https://doi.org/10.1590/0100-3984.2020.53.2e1.
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TITULO Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Tietê/Jacaré – SP

INTRODUCAO

A crise hídrica estabeleceu uma condição de vulnerabilidade e escassez hídrica evidenciada em diversas regiões do Brasil destacando a importância da gestão deste
recurso no contexto nacional. (CETESB, 2020). A Bacia Hidrográfica Tietê/Jacaré (BH-TJ) está localizada no centro do estado de São Paulo sendo responsável por
atender 1.200.000 habitantes. Dentre as principais atividades econômicas desenvolvidas na bacia destacam-se o agronegócio. O uso e ocupação no entorno da
bacia acarreta no despejo de efluentes domésticos , matéria em suspensão, fertilizantes e pesticidas comprometendo a qualidade da água e do solo. Observa-se um
aumento da demanda de água para uso doméstico e irrigação agravando o déficit hídrico especialmente na época da estiagem. (MATSUMURA-TUNDISI, 2006). O
monitoramento da bacia aponta perda de espécies nativas devido ao desmatamento e a introdução de espécies exóticas de peixes. Os usos múltiplos da água
produzem uma diversidade de resíduos aumentando a vulnerabilidade da bacia hidrográfica.

OBJETIVOS Propor medidas para melhorar a gestão na bacia hidrográfica do Tietê Jacaré

METODOLOGIA
Os cenários com as intervenções propostas foram construídos a partir das características atuais da bacia que foram apontadas no relatório da secretaria de
infraestrutura e meio ambiente do Estado de São Paulo considerando um horizonte de dez anos, disponibilidades e demandas hídricas

RESULTADOS

Considerando a disponibilidade e a demanda de recursos hídricos na bacia dentre as propostas deve -se aumentar a abrangência dos serviços de saneamento
básico tendo como base a premissa de que a coleta e o tratamento representam promoção de saúde pública e manutenção de recursos naturais, conforme
preconiza a Política Nacional de Recursos Hídricos. Promover o reflorestamento da área com espécies nativas e recuperação de áreas degradadas pela agricultura e
mineração. Elaboração de projeto de educação ambiental para aplicação junto às comunidades da BH-TJ referentes à introdução intencional de espécies exóticas de
peixes nos reservatórios de água. Este projeto deverá ter como viés a conscientização dos impactos ambientais causados por essa prática como a predação ou
competição que as espécies exóticas causam sobre as espécies nativas da bacia. Estabelecimento de um plano de inspeções e fiscalizações in loco das
propriedades rurais que vise o monitoramento do uso correto e seguro dos produtos fitossanitários: aquisição, transporte, armazenamento, destino das embalagens
contaminadas, implantação da logística reversa.

CONCLUSOES

O plano de ação, mediante o diagnóstico da bacia, propõe medidas estruturais que implicam em investimentos na ampliação da capacidade de coleta e tratamento
de esgotos o que requer um aporte financeiro significativo. As ações voltadas aos programas de educação ambiental visam minimizar o consumo de água nos
processos agrícolas, industriais e doméstico, bem como o descarte correto de resíduos que promovem uma redução dos impactos voltados a contaminação do solo
e dos recursos hídricos.

REFERENCIAS
CETESB. Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2019. Série Relatórios. São Paulo: CETESB, 2020. MATSUMURA-TUNDISI, T. (Coord.)
Desenvolvimento de indicadores de qualidade das bacias hidrográficas do Tietê/Jacaré (SP) e do Rio Miranda (MS) para manutenção da qualidade da água. Projeto
Finep/Cthidro, 2006.
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Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Tietê/Jacaré – SP

INTRODUCAO

A crise hídrica estabeleceu uma condição de vulnerabilidade e escassez hídrica evidenciada em diversas regiões do Brasil destacando a importância da gestão deste
recurso no contexto nacional. (CETESB, 2020). A Bacia Hidrográfica Tietê/Jacaré (BH-TJ) está localizada no centro do estado de São Paulo sendo responsável por
atender 1.200.000 habitantes. Dentre as principais atividades econômicas desenvolvidas na bacia destacam-se o agronegócio. O uso e ocupação no entorno da
bacia acarreta no despejo de efluentes domésticos , matéria em suspensão, fertilizantes e pesticidas comprometendo a qualidade da água e do solo. Observa-se um
aumento da demanda de água para uso doméstico e irrigação agravando o déficit hídrico especialmente na época da estiagem. (MATSUMURA-TUNDISI, 2006). O
monitoramento da bacia aponta perda de espécies nativas devido ao desmatamento e a introdução de espécies exóticas de peixes. Os usos múltiplos da água
produzem uma diversidade de resíduos aumentando a vulnerabilidade da bacia hidrográfica.

OBJETIVOS Propor medidas para melhorar a gestão na bacia hidrográfica do Tietê Jacaré

METODOLOGIA
Os cenários com as intervenções propostas foram construídos a partir das características atuais da bacia que foram apontadas no relatório da secretaria de
infraestrutura e meio ambiente do Estado de São Paulo considerando um horizonte de dez anos, disponibilidades e demandas hídricas

RESULTADOS

Considerando a disponibilidade e a demanda de recursos hídricos na bacia dentre as propostas deve -se aumentar a abrangência dos serviços de saneamento
básico tendo como base a premissa de que a coleta e o tratamento representam promoção de saúde pública e manutenção de recursos naturais, conforme
preconiza a Política Nacional de Recursos Hídricos. Promover o reflorestamento da área com espécies nativas e recuperação de áreas degradadas pela agricultura e
mineração. Elaboração de projeto de educação ambiental para aplicação junto às comunidades da BH-TJ referentes à introdução intencional de espécies exóticas de
peixes nos reservatórios de água. Este projeto deverá ter como viés a conscientização dos impactos ambientais causados por essa prática como a predação ou
competição que as espécies exóticas causam sobre as espécies nativas da bacia. Estabelecimento de um plano de inspeções e fiscalizações in loco das
propriedades rurais que vise o monitoramento do uso correto e seguro dos produtos fitossanitários: aquisição, transporte, armazenamento, destino das embalagens
contaminadas, implantação da logística reversa.

CONCLUSOES

O plano de ação, mediante o diagnóstico da bacia, propõe medidas estruturais que implicam em investimentos na ampliação da capacidade de coleta e tratamento
de esgotos o que requer um aporte financeiro significativo. As ações voltadas aos programas de educação ambiental visam minimizar o consumo de água nos
processos agrícolas, industriais e doméstico, bem como o descarte correto de resíduos que promovem uma redução dos impactos voltados a contaminação do solo
e dos recursos hídricos.

REFERENCIAS
CETESB. Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2019. Série Relatórios. São Paulo: CETESB, 2020. MATSUMURA-TUNDISI, T. (Coord.)
Desenvolvimento de indicadores de qualidade das bacias hidrográficas do Tietê/Jacaré (SP) e do Rio Miranda (MS) para manutenção da qualidade da água. Projeto
Finep/Cthidro, 2006.
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TITULO
Prevenção de acidentes ambientais: um levantamento dos cenários emergenciais gerados por vazamento de combustível líquido, com vistas à elaboração de planos
de atendimento à emergência ambiental em rodovias

INTRODUCAO

O transporte de combustíveis líquidos gera situações de risco capazes de afetar simultaneamente os envolvidos no processo, meio ambiente e população
(LOZOVEY, 2010). Eventos desta magnitude são conhecidos como acidentes ambientais, cuja prevenção exige a elaboração de planos de atendimento à emergência
(D’ÁVILA; CAMPOS, 2020). Em rodovias, o tombamento de um caminhão-tanque, seguido de vazamento com incêndio/explosão, é um dos piores eventos que podem
se desenvolver, tendo em vista os riscos associados ao incêndio em poça (poof fire), à explosão da nuvem de vapor não confinado (UVCE – Unconfined Vapour
Cloud Explosion) e à explosão no líquido, ocorrida em superfície (slopover) ou em profundidade (boilover - boiling liquid expanding vapor explosion) (NATIONAL FIRE
PROTECTION ASSOCIATION, 2002). Este trabalho pretende reunir dados que contribuam para estabelecimento de ações relacionadas a este tipo de acidente
ambiental.

OBJETIVOS
Identificar os principais cenários emergenciais de incêndio/explosão gerados a partir do tombamento de um caminhão-tanque, com vazamento de combustíveis
líquidos em rodovias.

METODOLOGIA

Após análise bibliográfica exploratória, foram levantados os possíveis mecanismos de queima envolvendo combustíveis líquidos e os riscos associados a estes
mecanismos. Conhecidos os mecanismos e riscos, o método What if (E se) foi aplicado, tendo sido utilizada a seguinte pergunta-chave: “e se ocorrer vazamento? ”.
Em resposta a esta pergunta foram listados os cenários primários (incêndio e explosão) e os cenários secundários. Os cenários secundários correspondem a um
detalhamento dos cenários primários, pois resultam da combinação entre os mecanismos de queima, local do incêndio e estruturas atingidas. Assim, face ao
detalhamento, os cenários secundários foram considerados mais adequados para alcançar os objetivos desta pesquisa.

RESULTADOS

Foram identificados 17 cenários secundários, sendo estes: "pool fire" no caminhão, "pool fire" na pista, "pool fire" na rede de drenagem, "pool fire" na superfície de
cursos d’água, UVCE no caminhão, UVCE na pista, UVCE na rede de drenagem, UVCE na superfície de cursos d’água, "slopover" no caminhão, "slopover" na pista,
"slopover" na rede de drenagem, "slopover" na superfície de cursos d’água, "boilover" no caminhão, incêndio em estabelecimento comercial, incêndio em
estabelecimento residencial, incêndio em vegetação e incêndio em veículos. Embora todos os cenários secundários sejam de incêndio/explosão, a combinação entre
mecanismos de queima, locais de ocorrência e estruturas atingidas cria uma multiplicidade de cenários, o que irá requerer um conjunto de estratégias e recursos
diferenciados para enfrentá-los.

CONCLUSOES
Os cenários emergenciais identificados nesta pesquisa são muito importantes para a construção dos planos de emergência com derramamento de combustíveis
líquidos em rodovias, contudo, mais detalhamentos são necessários, pois, para o momento, não foram considerados outros possíveis fatores de interferência, tais
como condições atmosféricas, diferenças topográficas e outras estruturas atingidas.

REFERENCIAS

1. D’ÁVILA, W.P.S.; CAMPOS, T.A.O. Sistemas integrados de gestão ambiental, segurança e saúde ocupacional: uma diretriz para implantação das brigadas de
incêndio em plantas industriais. Revista Gestão Industrial, v. 16, n. 1, p. 145-163, 2020. 2. LOZOVEY, J.C.A. Saúde em contingência com produtos químicos. Estudo
de caso e modelo de gestão. São Paulo: Santos, 2010. 3. NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. Handbook of Fire Protection Engineering. Quincy,
Massachusetts, United States, 2002.
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Luciana Gotardo

TITULO TRATAMENTO DE MANCHAS E CICATRIZES DE ACNE UTILIZANDO PEELING QUÍMICO COM ÁCIDO GLICÓLICO ASSOCIADO COM A IONTOFORESE

INTRODUCAO

A acne é causada por uma inflamação no folículo pilossebáceo, é causada pela bactéria propionibacterium, atingindo o estrato córneo da nossa pele sendo
encontrada onde se tem mais quantidade de glândulas sudoríparas, causando manchas, cicatrizes ou sequelas de acne7. Para que o tratamento seja eficaz, é
utilizado o peeling químico para renovação celular, aplicando ácido glicólico como ativo no procedimento melhorando as manchas e cicatrizes de acnes, associado
com a iontoforese, utilizando técnica de eletroterapia que possibilita a permeação cutânea14

OBJETIVOS Apresentar a eficácia da permeação do ativo utilizando o ácido glicólico com o peeling químico associado com a iontoforese.

METODOLOGIA
Na revisão bibliográfica utilizou as palavras-chaves pele, iontoforese, peeling químico e ácido glicólico, encontrados 17 artigos para análise qualitativa que
apontaram os efeitos e eficacia do tratamento com ácido glicólico. As plataformas utilizadas para levantar dados foram lilacs,bireme, scielo e pubmed, portal
Unisepe, livros de Anatomia Humana e Histologia, e revistas online no período de janeiro de 2011 a maio de 2020

RESULTADOS
Os estudos analisados comprovaram que o peeling químico promove rejuvenescimento facial, ameniza marcas de acne e outros distúrbios de pele quando provoca a
descamação retirando toda a pele morta, além de estimular o colágeno. O peeling de ácido salicílico apresenta melhores resultados em lesões de acne grau II
inflamatórias e não inflamatórias comparado à outros ácidos. O ácido glicólico mata as células de C acne ao romper as membranas das células bacterianas.

CONCLUSOES
O ácido glicólico em relação aos outros AHAs, apresenta um melhor resultado quando feito para tratamentos em peles com acnes, cicatrizes e manchas, pois possui
um efeito de maior prontidão na penetração garantindo a satisfação do paciente.

REFERENCIAS

Forsan, Fernanda Moraes; Moreira, Juliana Aparecida Ramiro. Fototerapia associada à técnica de microagulhamento no tratamento de cicatriz de acne Phototherapy
associated with microneedle technique in the acne scar. Fisioterapia Brasil. M.Sc.3, Ft. 2018;19(3):353-361 https://doi.org/10.33233/fb.v19i3.2435 Yokomizo VMF,
Benemond TMH, Chisaki C, Benemond PH. Chemical peels: review and practical applications. Surgical(#38)Cosmetic Dermatology [Internet]. 2013 [cited 2021 Apr
8];5(1) Disponível em: http://www.surgicalcosmetic.org.br/detalhe-artigo/253/Chemical-peels--review-and-practical-applications
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Luciana Gotardo

TITULO TRATAMENTO DE MANCHAS E CICATRIZES DE ACNE UTILIZANDO PEELING QUÍMICO COM ÁCIDO GLICÓLICO ASSOCIADO COM A IONTOFORESE

INTRODUCAO

A acne é causada por uma inflamação no folículo pilossebáceo, é causada pela bactéria propionibacterium, atingindo o estrato córneo da nossa pele sendo
encontrada onde se tem mais quantidade de glândulas sudoríparas, causando manchas, cicatrizes ou sequelas de acne7. Para que o tratamento seja eficaz, é
utilizado o peeling químico para renovação celular, aplicando ácido glicólico como ativo no procedimento melhorando as manchas e cicatrizes de acnes, associado
com a iontoforese, utilizando técnica de eletroterapia que possibilita a permeação cutânea14

OBJETIVOS Apresentar a eficácia da permeação do ativo utilizando o ácido glicólico com o peeling químico associado com a iontoforese.

METODOLOGIA
Na revisão bibliográfica utilizou as palavras-chaves pele, iontoforese, peeling químico e ácido glicólico, encontrados 17 artigos para análise qualitativa que
apontaram os efeitos e eficacia do tratamento com ácido glicólico. As plataformas utilizadas para levantar dados foram lilacs,bireme, scielo e pubmed, portal
Unisepe, livros de Anatomia Humana e Histologia, e revistas online no período de janeiro de 2011 a maio de 2020

RESULTADOS
Os estudos analisados comprovaram que o peeling químico promove rejuvenescimento facial, ameniza marcas de acne e outros distúrbios de pele quando provoca a
descamação retirando toda a pele morta, além de estimular o colágeno. O peeling de ácido salicílico apresenta melhores resultados em lesões de acne grau II
inflamatórias e não inflamatórias comparado à outros ácidos. O ácido glicólico mata as células de C acne ao romper as membranas das células bacterianas.

CONCLUSOES
O ácido glicólico em relação aos outros AHAs, apresenta um melhor resultado quando feito para tratamentos em peles com acnes, cicatrizes e manchas, pois possui
um efeito de maior prontidão na penetração garantindo a satisfação do paciente.

REFERENCIAS

Forsan, Fernanda Moraes; Moreira, Juliana Aparecida Ramiro. Fototerapia associada à técnica de microagulhamento no tratamento de cicatriz de acne Phototherapy
associated with microneedle technique in the acne scar. Fisioterapia Brasil. M.Sc.3, Ft. 2018;19(3):353-361 https://doi.org/10.33233/fb.v19i3.2435 Yokomizo VMF,
Benemond TMH, Chisaki C, Benemond PH. Chemical peels: review and practical applications. Surgical(#38)Cosmetic Dermatology [Internet]. 2013 [cited 2021 Apr
8];5(1) Disponível em: http://www.surgicalcosmetic.org.br/detalhe-artigo/253/Chemical-peels--review-and-practical-applications
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Luciana Gotardo

TITULO TRATAMENTO DE MANCHAS E CICATRIZES DE ACNE UTILIZANDO PEELING QUÍMICO COM ÁCIDO GLICÓLICO ASSOCIADO COM A IONTOFORESE

INTRODUCAO

A acne é causada por uma inflamação no folículo pilossebáceo, é causada pela bactéria propionibacterium, atingindo o estrato córneo da nossa pele sendo
encontrada onde se tem mais quantidade de glândulas sudoríparas, causando manchas, cicatrizes ou sequelas de acne7. Para que o tratamento seja eficaz, é
utilizado o peeling químico para renovação celular, aplicando ácido glicólico como ativo no procedimento melhorando as manchas e cicatrizes de acnes, associado
com a iontoforese, utilizando técnica de eletroterapia que possibilita a permeação cutânea14

OBJETIVOS Apresentar a eficácia da permeação do ativo utilizando o ácido glicólico com o peeling químico associado com a iontoforese.

METODOLOGIA
Na revisão bibliográfica utilizou as palavras-chaves pele, iontoforese, peeling químico e ácido glicólico, encontrados 17 artigos para análise qualitativa que
apontaram os efeitos e eficacia do tratamento com ácido glicólico. As plataformas utilizadas para levantar dados foram lilacs,bireme, scielo e pubmed, portal
Unisepe, livros de Anatomia Humana e Histologia, e revistas online no período de janeiro de 2011 a maio de 2020

RESULTADOS
Os estudos analisados comprovaram que o peeling químico promove rejuvenescimento facial, ameniza marcas de acne e outros distúrbios de pele quando provoca a
descamação retirando toda a pele morta, além de estimular o colágeno. O peeling de ácido salicílico apresenta melhores resultados em lesões de acne grau II
inflamatórias e não inflamatórias comparado à outros ácidos. O ácido glicólico mata as células de C acne ao romper as membranas das células bacterianas.

CONCLUSOES
O ácido glicólico em relação aos outros AHAs, apresenta um melhor resultado quando feito para tratamentos em peles com acnes, cicatrizes e manchas, pois possui
um efeito de maior prontidão na penetração garantindo a satisfação do paciente.

REFERENCIAS

Forsan, Fernanda Moraes; Moreira, Juliana Aparecida Ramiro. Fototerapia associada à técnica de microagulhamento no tratamento de cicatriz de acne Phototherapy
associated with microneedle technique in the acne scar. Fisioterapia Brasil. M.Sc.3, Ft. 2018;19(3):353-361 https://doi.org/10.33233/fb.v19i3.2435 Yokomizo VMF,
Benemond TMH, Chisaki C, Benemond PH. Chemical peels: review and practical applications. Surgical(#38)Cosmetic Dermatology [Internet]. 2013 [cited 2021 Apr
8];5(1) Disponível em: http://www.surgicalcosmetic.org.br/detalhe-artigo/253/Chemical-peels--review-and-practical-applications
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TITULO CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA POR MULHERES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A denominação violência doméstica contra a mulher é assim nomeada por ocorrer nas dependências da residência, por ter relação com a família ou
em qualquer relacionamento íntimo de afeto. Os resultados dessa violência podem ir de lesões mais leves a transtornos psicológicos, entre outros. Um dos motivos
que justifica este estudo é o fato de que muitas mulheres pensam que a violência é apenas aquela provocada por estranhos, que ocorre fora de casa. Acreditam
serem agressões físicas e/ou sexuais, gerando dificuldades para perceberem que as situações domésticas, como ofensas verbais ou agressões físicas isoladas e
menos graves, também são meios de violências (SCHRAIBER et al., 2005).

OBJETIVOS
OBJETIVO: Pesquisar e identificar a violência doméstica sofrida por mulheres; apontar os tipos de violência doméstica; identificar informações e dados de
publicações a respeito das consequências psicológicas advindas da violência doméstica descritas na literatura.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Revisão bibliográfica em periódicos e artigos científicos disponíveis em endereços eletrônicos como: BVS, LILACS, CAPES, BJHR e SCIELO. As
palavras-chave cruzadas foram: consequências psicológicas e violência doméstica; selecionaram-se artigos em português, publicados entre 2010 e 2021 e os que
contemplavam o objetivo geral.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Após submeter os artigos encontrados aos critérios de inclusão e exclusão, selecionaram-se cinco. Identificou-se a relação dos tipos de
violência doméstica e suas consequências psicológicas com foco no TEPT, ansiedade, depressão, vergonha, medo, culpa e outros não menos relevantes. O estudo
também evidencia que o sofrimento psicológico que acomete mulheres vítimas de violência doméstica é uma das consequências que as impedem de viver
saudavelmente. A agressão pode resultar em um trauma que afeta a mulher cognitiva e emocionalmente, gerando possíveis transtornos psicológicos (PEREIRA et
al., 2021).

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: A violência doméstica acontece em um contexto social no qual a mulher não é respeitada tal qual o homem, pois é enxergada como um ser inferior. Ela
não possui os mesmos direitos, quase não exerce poder e não tem o mesmo status que os homens. Esta violência é de caráter familiar e a mulher é vítima desde o
século II a.C. Está nítido que há mudanças acontecendo neste contexto. Devido ao caráter da violência doméstica e aos preconceitos associados a ela, há
dificuldades sociais, morais e principalmente psíquicas a serem vencidas pela própria mulher que a sofre. Compreender que está sendo vítima dessa crueldade é um
exemplo. Dessa forma, uma das possibilidades deste estudo é identificar e propor novos dados para pesquisa quanto à violência doméstica e suas consequências
psicológicas.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS: PEREIRA, J. C. Consequências psicológicas da violência doméstica: uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.4,
p.14736-14752 jul. - ago. 2021. PITTA, T. C.; OLIVEIRA, C. R. T. Violência psíquica contra a mulher: a necessária atuação estatal por meio de políticas públicas. Rev.
Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 61, pp. 175 - 211, jul. - dez. 2012. SCHRAIBER, L. B. et al. Violência dói e não é direito. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
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Maria de Lourdes Gurian Ernesto

TITULO CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA POR MULHERES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A denominação violência doméstica contra a mulher é assim nomeada por ocorrer nas dependências da residência, por ter relação com a família ou
em qualquer relacionamento íntimo de afeto. Os resultados dessa violência podem ir de lesões mais leves a transtornos psicológicos, entre outros. Um dos motivos
que justifica este estudo é o fato de que muitas mulheres pensam que a violência é apenas aquela provocada por estranhos, que ocorre fora de casa. Acreditam
serem agressões físicas e/ou sexuais, gerando dificuldades para perceberem que as situações domésticas, como ofensas verbais ou agressões físicas isoladas e
menos graves, também são meios de violências (SCHRAIBER et al., 2005).

OBJETIVOS
OBJETIVO: Pesquisar e identificar a violência doméstica sofrida por mulheres; apontar os tipos de violência doméstica; identificar informações e dados de
publicações a respeito das consequências psicológicas advindas da violência doméstica descritas na literatura.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Revisão bibliográfica em periódicos e artigos científicos disponíveis em endereços eletrônicos como: BVS, LILACS, CAPES, BJHR e SCIELO. As
palavras-chave cruzadas foram: consequências psicológicas e violência doméstica; selecionaram-se artigos em português, publicados entre 2010 e 2021 e os que
contemplavam o objetivo geral.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Após submeter os artigos encontrados aos critérios de inclusão e exclusão, selecionaram-se cinco. Identificou-se a relação dos tipos de
violência doméstica e suas consequências psicológicas com foco no TEPT, ansiedade, depressão, vergonha, medo, culpa e outros não menos relevantes. O estudo
também evidencia que o sofrimento psicológico que acomete mulheres vítimas de violência doméstica é uma das consequências que as impedem de viver
saudavelmente. A agressão pode resultar em um trauma que afeta a mulher cognitiva e emocionalmente, gerando possíveis transtornos psicológicos (PEREIRA et
al., 2021).

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: A violência doméstica acontece em um contexto social no qual a mulher não é respeitada tal qual o homem, pois é enxergada como um ser inferior. Ela
não possui os mesmos direitos, quase não exerce poder e não tem o mesmo status que os homens. Esta violência é de caráter familiar e a mulher é vítima desde o
século II a.C. Está nítido que há mudanças acontecendo neste contexto. Devido ao caráter da violência doméstica e aos preconceitos associados a ela, há
dificuldades sociais, morais e principalmente psíquicas a serem vencidas pela própria mulher que a sofre. Compreender que está sendo vítima dessa crueldade é um
exemplo. Dessa forma, uma das possibilidades deste estudo é identificar e propor novos dados para pesquisa quanto à violência doméstica e suas consequências
psicológicas.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS: PEREIRA, J. C. Consequências psicológicas da violência doméstica: uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.4,
p.14736-14752 jul. - ago. 2021. PITTA, T. C.; OLIVEIRA, C. R. T. Violência psíquica contra a mulher: a necessária atuação estatal por meio de políticas públicas. Rev.
Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 61, pp. 175 - 211, jul. - dez. 2012. SCHRAIBER, L. B. et al. Violência dói e não é direito. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
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Maria de Lourdes Gurian Ernesto

TITULO CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA POR MULHERES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A denominação violência doméstica contra a mulher é assim nomeada por ocorrer nas dependências da residência, por ter relação com a família ou
em qualquer relacionamento íntimo de afeto. Os resultados dessa violência podem ir de lesões mais leves a transtornos psicológicos, entre outros. Um dos motivos
que justifica este estudo é o fato de que muitas mulheres pensam que a violência é apenas aquela provocada por estranhos, que ocorre fora de casa. Acreditam
serem agressões físicas e/ou sexuais, gerando dificuldades para perceberem que as situações domésticas, como ofensas verbais ou agressões físicas isoladas e
menos graves, também são meios de violências (SCHRAIBER et al., 2005).

OBJETIVOS
OBJETIVO: Pesquisar e identificar a violência doméstica sofrida por mulheres; apontar os tipos de violência doméstica; identificar informações e dados de
publicações a respeito das consequências psicológicas advindas da violência doméstica descritas na literatura.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Revisão bibliográfica em periódicos e artigos científicos disponíveis em endereços eletrônicos como: BVS, LILACS, CAPES, BJHR e SCIELO. As
palavras-chave cruzadas foram: consequências psicológicas e violência doméstica; selecionaram-se artigos em português, publicados entre 2010 e 2021 e os que
contemplavam o objetivo geral.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Após submeter os artigos encontrados aos critérios de inclusão e exclusão, selecionaram-se cinco. Identificou-se a relação dos tipos de
violência doméstica e suas consequências psicológicas com foco no TEPT, ansiedade, depressão, vergonha, medo, culpa e outros não menos relevantes. O estudo
também evidencia que o sofrimento psicológico que acomete mulheres vítimas de violência doméstica é uma das consequências que as impedem de viver
saudavelmente. A agressão pode resultar em um trauma que afeta a mulher cognitiva e emocionalmente, gerando possíveis transtornos psicológicos (PEREIRA et
al., 2021).

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: A violência doméstica acontece em um contexto social no qual a mulher não é respeitada tal qual o homem, pois é enxergada como um ser inferior. Ela
não possui os mesmos direitos, quase não exerce poder e não tem o mesmo status que os homens. Esta violência é de caráter familiar e a mulher é vítima desde o
século II a.C. Está nítido que há mudanças acontecendo neste contexto. Devido ao caráter da violência doméstica e aos preconceitos associados a ela, há
dificuldades sociais, morais e principalmente psíquicas a serem vencidas pela própria mulher que a sofre. Compreender que está sendo vítima dessa crueldade é um
exemplo. Dessa forma, uma das possibilidades deste estudo é identificar e propor novos dados para pesquisa quanto à violência doméstica e suas consequências
psicológicas.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS: PEREIRA, J. C. Consequências psicológicas da violência doméstica: uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.4,
p.14736-14752 jul. - ago. 2021. PITTA, T. C.; OLIVEIRA, C. R. T. Violência psíquica contra a mulher: a necessária atuação estatal por meio de políticas públicas. Rev.
Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 61, pp. 175 - 211, jul. - dez. 2012. SCHRAIBER, L. B. et al. Violência dói e não é direito. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
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TITULO DRENAGEM LINFATICA MANUAL EM LINFEDEMA NO MEMBRO SUPERIOR: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O sistema linfático é considerado um sistema que transporta a linfa da periferia para o centro, formado por órgãos como: linfoides, tecidos linfáticos, ductos
linfáticos, linfonodos, vasos e capilares linfáticos. O linfedema é um inchaço crônico anormal do membro causado por uma retenção de líquido intersticial nos
tecidos subcutâneos e subfaciais, apresentando classificações de grau I ao III, dividida em etiologias diferentes como linfedema primário e secundário onde ambos
apresentam sintomas como sensação de peso, tensão, desconforto, limitação de movimento e afetando a qualidade de vida dos pacientes. A drenagem linfática
manual é uma técnica que facilita a mobilização promovendo reabsorção e transportando os fluidos, onde independente da técnica escolhida todas seguem o
mesmo princípio caracterizada por pressão; que segue o princípio com toque suave e superficial, ritmo; de forma lenta e sentido que segue o caminho dos linfonodos

OBJETIVOS Analisar a drenagem linfática manual no tratamento do linfedema em membro superior

METODOLOGIA
: No presente estudo foi realizado uma revisão de literatura do tipo descritiva exploratória, o levantamento bibliográfico nas bases de dados de artigos em inglês,
espanhol e português no período de 2011 a 2021 nas bases de dados PUBMED, lilacs, scielo e PEDro.

RESULTADOS Na busca nas bases de dados foram encontrados cinco artigos que utilizaram a drenagem linfática no tratamento do linfedema realizando comparações.

CONCLUSOES
Com a escassez de artigos que mostrassem aplicação individual da drenagem linfática para tratamento de linfedema, não foi possível identifica-la como tratamento
isolado. Trazendo como alternativas associada na terapia física complexa descongestiva.

REFERENCIAS
Ezzo J, Manheimer E, McNeely M, Howell D, Weiss R, Johansson K, Bao T, Bily L, Tuppo C, Williams A, Karadibak D. Manual lymphatic drainage for lymphedema
following breast cancer treatment. Publicado em: 29 de julho 2016. Hespe G. Garcia G. Huang J. Mehrara B. Pathophysiology of lymphedema – is there a chance for
medication treatment. Publicado em: 2016.
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TITULO
UTILIZAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL COMO RECURSO TERAPEUTICO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA PROVINIENTE DO
ISOLAMENTO SOCIAL ACOMETIDO PELO COVID-19

INTRODUCAO

O cenario de pandemia acometido pelo COVID-19 balançou as estruturas da sociedade trazendo dor e sofrimento físico e psíquico para a população. O isolamento
social arrancou da população a possibilidade do contato físico, o abraço afetivo se tornou contagioso e mortífero perante essa condição de pandemia. Esses fatores
externos de desastre e emergência tem uma forte influência significativa negativa na saúde mental do indivíduo e o número de pessoas psicologicamente afetadas
nessas situações é muito maior que o de pessoas acometidas pela infecção.

OBJETIVOS
O presente trabalho buscou investigar a contribuição da tecnologia da Realidade Virtual para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada proveniente do
isolamento social gerado pelo vírus Covid-19.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo, realizado através da revisão de literatura a partir de materiais indexados nas bases de dados eletrônicas: Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico no período entre
2013 e 2021, pesquisados em língua portuguesa. Descrito os seguintes temas para a pesquisa: realidade virtual, Covid-19, terapia de exposição à realidade virtual
(VRET), isolamento social, ansiedade, ansiedade generalizada, epidemiologia transtorno de ansiedade generalizada e psicologia desastres e emergências.

RESULTADOS

Ao todo 145.581 unidades de análise foram achadas, 31 foram inclusos por atenderem os critérios e 145.550 foram excluídos por não atenderem os critérios de
inclusão. Diante dos estudos selecionados para a construção desse trabalho, a terapia por exposição a tecnologia por realidade virtual (VRET) se mostra eficaz no
tratamento de ansiedade e pode ser um forte aliado do terapeuta comportamental para ajudar no tratamento das pessoas acometidas pelo TAG proveniente do
isolamento social pelo COVID-19.

CONCLUSOES

O levantamento de revisão de literatura permitiu compreender a importante contribuição que a terapia por exposição a realidade virtual tem para o tratamento de
transtorno de ansiedade, e pode ser utilizado para tratar pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, tendo em vista que os indivíduos perante o isolamento
social estão vulneráveis a apresentar transtornos de saúde mental e sintomas de sofrimento psíquico relacionado ao estresse, depressão e ansiedade. A Utilização
do VRET acaba servindo como um forte aliado do terapeuta comportamental. Foi observado na finalização das pesquisas que se faz necessário mais pesquisas
relacionadas a esse estudo da TAG e VRET.

REFERENCIAS
BARBOSA, João Ilo Coelho. Terapia por realidade virtual (VRET): Uma leitura analítico-comportamental. 2013. PERES, Rodrigo Sanches et al. Evidências de validade
de uma versão brasileira da Fear of COVID-19 Scale. Ciência (#38) Saúde Coletiva, v. 26, p. 3255-3264, 2021. DOS SANTOS, Dayele Fernandes; DE SOUZA, Poliana
Cristina. Impactos biopsicossociais na saúde mental dos sujeito com quadro de ansiedade durante a pandemia da COVID-19. 2021
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TITULO
UTILIZAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL COMO RECURSO TERAPEUTICO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA PROVINIENTE DO
ISOLAMENTO SOCIAL ACOMETIDO PELO COVID-19

INTRODUCAO

O cenario de pandemia acometido pelo COVID-19 balançou as estruturas da sociedade trazendo dor e sofrimento físico e psíquico para a população. O isolamento
social arrancou da população a possibilidade do contato físico, o abraço afetivo se tornou contagioso e mortífero perante essa condição de pandemia. Esses fatores
externos de desastre e emergência tem uma forte influência significativa negativa na saúde mental do indivíduo e o número de pessoas psicologicamente afetadas
nessas situações é muito maior que o de pessoas acometidas pela infecção.

OBJETIVOS
O presente trabalho buscou investigar a contribuição da tecnologia da Realidade Virtual para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada proveniente do
isolamento social gerado pelo vírus Covid-19.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo, realizado através da revisão de literatura a partir de materiais indexados nas bases de dados eletrônicas: Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico no período entre
2013 e 2021, pesquisados em língua portuguesa. Descrito os seguintes temas para a pesquisa: realidade virtual, Covid-19, terapia de exposição à realidade virtual
(VRET), isolamento social, ansiedade, ansiedade generalizada, epidemiologia transtorno de ansiedade generalizada e psicologia desastres e emergências.

RESULTADOS

Ao todo 145.581 unidades de análise foram achadas, 31 foram inclusos por atenderem os critérios e 145.550 foram excluídos por não atenderem os critérios de
inclusão. Diante dos estudos selecionados para a construção desse trabalho, a terapia por exposição a tecnologia por realidade virtual (VRET) se mostra eficaz no
tratamento de ansiedade e pode ser um forte aliado do terapeuta comportamental para ajudar no tratamento das pessoas acometidas pelo TAG proveniente do
isolamento social pelo COVID-19.

CONCLUSOES

O levantamento de revisão de literatura permitiu compreender a importante contribuição que a terapia por exposição a realidade virtual tem para o tratamento de
transtorno de ansiedade, e pode ser utilizado para tratar pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, tendo em vista que os indivíduos perante o isolamento
social estão vulneráveis a apresentar transtornos de saúde mental e sintomas de sofrimento psíquico relacionado ao estresse, depressão e ansiedade. A Utilização
do VRET acaba servindo como um forte aliado do terapeuta comportamental. Foi observado na finalização das pesquisas que se faz necessário mais pesquisas
relacionadas a esse estudo da TAG e VRET.

REFERENCIAS
BARBOSA, João Ilo Coelho. Terapia por realidade virtual (VRET): Uma leitura analítico-comportamental. 2013. PERES, Rodrigo Sanches et al. Evidências de validade
de uma versão brasileira da Fear of COVID-19 Scale. Ciência (#38) Saúde Coletiva, v. 26, p. 3255-3264, 2021. DOS SANTOS, Dayele Fernandes; DE SOUZA, Poliana
Cristina. Impactos biopsicossociais na saúde mental dos sujeito com quadro de ansiedade durante a pandemia da COVID-19. 2021

Página 419



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12343 Psicologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3573036 - MERCIA DE MELO ROCHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maria de Lourdes Gurian Ernesto

TITULO CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA POR MULHERES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

A denominação violência doméstica contra a mulher é assim nomeada por ocorrer nas dependências da residência, por ter relação com a família ou em qualquer
relacionamento íntimo de afeto. Os resultados dessa violência podem ir de lesões mais leves a transtornos psicológicos, entre outros. Um dos motivos que justifica
este estudo é o fato de que muitas mulheres pensam que a violência é apenas aquela provocada por estranhos, que ocorre fora de casa. Acreditam serem agressões
físicas e/ou sexuais, gerando dificuldades para perceberem que as situações domésticas, como ofensas verbais ou agressões físicas isoladas e menos graves,
também são meios de violências (SCHRAIBER et al., 2005).

OBJETIVOS
Pesquisar e identificar a violência doméstica sofrida por mulheres; apontar os tipos de violência doméstica; identificar informações e dados de publicações a
respeito das consequências psicológicas advindas da violência doméstica descritas na literatura.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica em periódicos e artigos científicos disponíveis em endereços eletrônicos como: BVS, LILACS, CAPES, BJHR e SCIELO. As palavras-chave
cruzadas foram: consequências psicológicas e violência doméstica; selecionaram-se artigos em português, publicados entre 2010 e 2021 e os que contemplavam o
objetivo geral.

RESULTADOS

Após submeter os artigos encontrados aos critérios de inclusão e exclusão, selecionaram-se cinco. Identificou-se a relação dos tipos de violência doméstica e suas
consequências psicológicas com foco no TEPT, ansiedade, depressão, vergonha, medo, culpa e outros não menos relevantes. O estudo também evidencia que o
sofrimento psicológico que acomete mulheres vítimas de violência doméstica é uma das consequências que as impedem de viver saudavelmente. A agressão pode
resultar em um trauma que afeta a mulher cognitiva e emocionalmente, gerando possíveis transtornos psicológicos (PEREIRA et al., 2021).

CONCLUSOES

A violência doméstica acontece em um contexto social no qual a mulher não é respeitada tal qual o homem, pois é enxergada como um ser inferior. Ela não possui os
mesmos direitos, quase não exerce poder e não tem o mesmo status que os homens. Esta violência é de caráter familiar e a mulher é vítima desde o século II a.C.
Está nítido que há mudanças acontecendo neste contexto. Devido ao caráter da violência doméstica e aos preconceitos associados a ela, há dificuldades sociais,
morais e principalmente psíquicas a serem vencidas pela própria mulher que a sofre. Compreender que está sendo vítima dessa crueldade é um exemplo. Dessa
forma, uma das possibilidades deste estudo é identificar e propor novos dados para pesquisa quanto à violência doméstica e suas consequências psicológicas.

REFERENCIAS
PEREIRA, J. C. Consequências psicológicas da violência doméstica: uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.4, p.14736-14752
jul. - ago. 2021. PITTA, T. C.; OLIVEIRA, C. R. T. Violência psíquica contra a mulher: a necessária atuação estatal por meio de políticas públicas. Rev. Fac. Direito
UFMG, Belo Horizonte, n. 61, pp. 175 - 211, jul. - dez. 2012. SCHRAIBER, L. B. et al. Violência dói e não é direito. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
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TITULO CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA POR MULHERES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

A denominação violência doméstica contra a mulher é assim nomeada por ocorrer nas dependências da residência, por ter relação com a família ou em qualquer
relacionamento íntimo de afeto. Os resultados dessa violência podem ir de lesões mais leves a transtornos psicológicos, entre outros. Um dos motivos que justifica
este estudo é o fato de que muitas mulheres pensam que a violência é apenas aquela provocada por estranhos, que ocorre fora de casa. Acreditam serem agressões
físicas e/ou sexuais, gerando dificuldades para perceberem que as situações domésticas, como ofensas verbais ou agressões físicas isoladas e menos graves,
também são meios de violências (SCHRAIBER et al., 2005).

OBJETIVOS
Pesquisar e identificar a violência doméstica sofrida por mulheres; apontar os tipos de violência doméstica; identificar informações e dados de publicações a
respeito das consequências psicológicas advindas da violência doméstica descritas na literatura.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica em periódicos e artigos científicos disponíveis em endereços eletrônicos como: BVS, LILACS, CAPES, BJHR e SCIELO. As palavras-chave
cruzadas foram: consequências psicológicas e violência doméstica; selecionaram-se artigos em português, publicados entre 2010 e 2021 e os que contemplavam o
objetivo geral.

RESULTADOS

Após submeter os artigos encontrados aos critérios de inclusão e exclusão, selecionaram-se cinco. Identificou-se a relação dos tipos de violência doméstica e suas
consequências psicológicas com foco no TEPT, ansiedade, depressão, vergonha, medo, culpa e outros não menos relevantes. O estudo também evidencia que o
sofrimento psicológico que acomete mulheres vítimas de violência doméstica é uma das consequências que as impedem de viver saudavelmente. A agressão pode
resultar em um trauma que afeta a mulher cognitiva e emocionalmente, gerando possíveis transtornos psicológicos (PEREIRA et al., 2021).

CONCLUSOES

A violência doméstica acontece em um contexto social no qual a mulher não é respeitada tal qual o homem, pois é enxergada como um ser inferior. Ela não possui os
mesmos direitos, quase não exerce poder e não tem o mesmo status que os homens. Esta violência é de caráter familiar e a mulher é vítima desde o século II a.C.
Está nítido que há mudanças acontecendo neste contexto. Devido ao caráter da violência doméstica e aos preconceitos associados a ela, há dificuldades sociais,
morais e principalmente psíquicas a serem vencidas pela própria mulher que a sofre. Compreender que está sendo vítima dessa crueldade é um exemplo. Dessa
forma, uma das possibilidades deste estudo é identificar e propor novos dados para pesquisa quanto à violência doméstica e suas consequências psicológicas.

REFERENCIAS
PEREIRA, J. C. Consequências psicológicas da violência doméstica: uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.4, p.14736-14752
jul. - ago. 2021. PITTA, T. C.; OLIVEIRA, C. R. T. Violência psíquica contra a mulher: a necessária atuação estatal por meio de políticas públicas. Rev. Fac. Direito
UFMG, Belo Horizonte, n. 61, pp. 175 - 211, jul. - dez. 2012. SCHRAIBER, L. B. et al. Violência dói e não é direito. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
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TITULO CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA POR MULHERES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

A denominação violência doméstica contra a mulher é assim nomeada por ocorrer nas dependências da residência, por ter relação com a família ou em qualquer
relacionamento íntimo de afeto. Os resultados dessa violência podem ir de lesões mais leves a transtornos psicológicos, entre outros. Um dos motivos que justifica
este estudo é o fato de que muitas mulheres pensam que a violência é apenas aquela provocada por estranhos, que ocorre fora de casa. Acreditam serem agressões
físicas e/ou sexuais, gerando dificuldades para perceberem que as situações domésticas, como ofensas verbais ou agressões físicas isoladas e menos graves,
também são meios de violências (SCHRAIBER et al., 2005).

OBJETIVOS
Pesquisar e identificar a violência doméstica sofrida por mulheres; apontar os tipos de violência doméstica; identificar informações e dados de publicações a
respeito das consequências psicológicas advindas da violência doméstica descritas na literatura.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica em periódicos e artigos científicos disponíveis em endereços eletrônicos como: BVS, LILACS, CAPES, BJHR e SCIELO. As palavras-chave
cruzadas foram: consequências psicológicas e violência doméstica; selecionaram-se artigos em português, publicados entre 2010 e 2021 e os que contemplavam o
objetivo geral.

RESULTADOS

Após submeter os artigos encontrados aos critérios de inclusão e exclusão, selecionaram-se cinco. Identificou-se a relação dos tipos de violência doméstica e suas
consequências psicológicas com foco no TEPT, ansiedade, depressão, vergonha, medo, culpa e outros não menos relevantes. O estudo também evidencia que o
sofrimento psicológico que acomete mulheres vítimas de violência doméstica é uma das consequências que as impedem de viver saudavelmente. A agressão pode
resultar em um trauma que afeta a mulher cognitiva e emocionalmente, gerando possíveis transtornos psicológicos (PEREIRA et al., 2021).

CONCLUSOES

A violência doméstica acontece em um contexto social no qual a mulher não é respeitada tal qual o homem, pois é enxergada como um ser inferior. Ela não possui os
mesmos direitos, quase não exerce poder e não tem o mesmo status que os homens. Esta violência é de caráter familiar e a mulher é vítima desde o século II a.C.
Está nítido que há mudanças acontecendo neste contexto. Devido ao caráter da violência doméstica e aos preconceitos associados a ela, há dificuldades sociais,
morais e principalmente psíquicas a serem vencidas pela própria mulher que a sofre. Compreender que está sendo vítima dessa crueldade é um exemplo. Dessa
forma, uma das possibilidades deste estudo é identificar e propor novos dados para pesquisa quanto à violência doméstica e suas consequências psicológicas.

REFERENCIAS
PEREIRA, J. C. Consequências psicológicas da violência doméstica: uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.4, p.14736-14752
jul. - ago. 2021. PITTA, T. C.; OLIVEIRA, C. R. T. Violência psíquica contra a mulher: a necessária atuação estatal por meio de políticas públicas. Rev. Fac. Direito
UFMG, Belo Horizonte, n. 61, pp. 175 - 211, jul. - dez. 2012. SCHRAIBER, L. B. et al. Violência dói e não é direito. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
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Arainy Suely Antunes

TITULO USO DE BANDAGEM ELÁSTICA EM LINFEDEMA DE MEMBROS SUPERIOR PÓS MASTECTOMIAS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O câncer de mama é a neoplasia de maior incidência na população feminina, e o linfedema é a complicação mais comum no pós-operatório. Consiste no acúmulo de
fluido proteico no tecido intersticial devido a deficiência do sistema linfático em transportar o fluido em excesso no tecido, se caracterizando uma patologia crônica.
Os sintomas mais encontrados são, diminuição de funcionalidade; alterações sensoriais; diminuição de amplitude de movimento, dor e rigidez, desta forma
necessita-se de intervenção fisioterapêutica e de múltiplos profissionais para gerar melhorias e proporcionar qualidade de vida. Sabe-se, que existe diversas
técnicas de tratamentos, e atualmente encontra-se aplicação da bandagem elástica como um percursor auxilitário para linfedema.

OBJETIVOS Conhecer os efeitos do uso da Bandagem elástica em pacientes com linfedema de membros superiores pós mastectomias.

METODOLOGIA
Estudo de revisão de literatura com busca pelos termos câncer de mama; linfedema; mastectomia; fisioterapia; bandagem elástica; nas bases de dados da LILACS,
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), MEDLINE, PUBMED e SciELO, período de 2011 a 2021, nos idiomas português e inglês

RESULTADOS
Através do processo de pesquisa, foram encontrados 8 artigos no total, que correlacionassem o uso da bandagem funcional em pacientes que tivessem sido
submetidas a mastectomia e apresentado linfedema

CONCLUSOES
A utilização da Bandagem elástica se demonstra benéfica no tratamento de linfedema em membros superiores e quando utilizada de forma complementar com a
Terapia complexa descongestiva acelera o processo de redução de linfedema, estimula funcionalidade, melhora amplitude de movimento e consequentemente
permite o retorno precoce das atividades diárias.

REFERENCIAS

Bell A, Muller M. Effects of kinesio tape to reduce hand edema in acute stroke. Top Stroke Rehabil 2013;20:283-88. Artioli DP, Bertolini GRF. Kinesiotaping: aplicação
e seus resultados sobre a dor: revisão sistemática. Fisioter Pesqui 2014;21:94-9. Cendron S, Paiva L, Darski C, Colla C. Fisioterapia Complexa Descongestiva
Associada a Terapias de Compressão no Tratamento do Linfedema Secundário ao Câncer de Mama: uma Revisão Sistemática. Revista Brasileira de Cancerologia.
2015; 61(1): 49-58. Gois AK, Rett MT, Carvalho AR, Melo J, Santana AIO. Efeito da fisioterapia no desempenho funcional do membro superior no pós-operatório de
câncer de mama. 2013.
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Roberta Auler Bittencourt Bernardo André Martins de Almeida

TITULO Análise Financeira da Gol Linhas Aéreas Inteligentes no ano de 2020

INTRODUCAO

A pandemia da COVID-19 deixou a economia mundial fragilizada no ano de 2020. Segundo o Fundo Monetário Internacional - FMI, o Produto Interno Bruto – PIB
nesse ano recuou 5% e poucos países conseguiram crescimento econômico, a exemplo da China. A economia brasileira seguiu a tendência mundial de queda do PIB
atingindo no fim do ano de 2020 um decréscimo de 4,1% como resultado de uma baixa demanda agregada por bens e serviços. O setor de serviço foi muito atingido
pela pandemia da COVID-19 em 2020, em especial, aqueles serviços que de certa forma estavam mais relacionados com as medidas de restrições, como o setor
aéreo. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A, líder no setor aéreo doméstico brasileiro com um “Market Share” de 38,1% no ano de 2020, conforme ANAC (2021), teve
rapidamente queda significativa no valor patrimonial. Em um pouco mais de 1 mês as ações da empresa caíram de R$ 35,60 para R$ 6,97, uma perda patrimonial de
aproximadamente 80%.

OBJETIVOS Objetivo geral da pesquisa é analisar financeiramente a empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A no ano de 2020.

METODOLOGIA
A pesquisa é caracterizada como descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa por meio de estudo de caso. Para tanto, utilizou-se dos demonstrativos
financeiros disponibilizados no site da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A para os cálculos dos índices financeiros.

RESULTADOS

As receitas líquidas, a margem EBTIDA, a margem bruta e o lucro líquido da empresa GOL S/A demonstraram o forte impacto da pandemia da COVID-19 nos
resultados financeiros da empresa durante o ano de 2020. A receita líquida da empresa caiu 50,3%, a margem EBTIDA teve uma redução de 9 pontos percentuais, a
margem bruta um decréscimo de 19,7 e o lucro líquido diminuiu 95,2%, quando comparado o último trimestre de 2020 com o mesmo período em 2019. A
Participação de Capitais de Terceiro - PCT no ano de 2020 foi de 2,26 enquanto no ano de 2019 representou 1,46. Isto é, a empresa ficou mais endividada. Em
valores absolutos, a dívida aumentou em R$ 2,7 bilhões, representando um acréscimo de 18,25% no ano de 2020. Em termos de liquidez, todos os indicadores
calculados demonstraram uma piora significativa no ano de 2020 quando comparado com o ano de 2019. O Índice de Liquidez Geral - ILG em 2020 reduziu em 0,20
quando comparado com o ano de 2019 e o Capital Circulante Líquido - CCL ficou 31,16% mais negativo. O CCL passou de - R$ 5.435.233,00 em 2019 para – R$
7.152.865,00 em 2020.

CONCLUSOES
A GOL S/A teve realmente impactos negativos durante o ano de 2020 devido à forte retração econômica causada pela pandemia da COVID-19. Todos os indicadores
calculados, tais como EBTIDA, ILG, CCL, PCT apontaram uma deterioração financeira da empresa e um endividamento preocupante e desafiador para os próximos
anos.

REFERENCIAS

ANAC - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). Institucional: A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), uma das agências reguladoras federais do País.
Brasil, 20 mar. 2016. Disponível em: https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/institucional. Acesso em: 12 mar. 2021. ANDRICH, Emir Guimarães; CRUZ, June
Alisson Westarb; ANDRICH, Rene Guimarães; GUINDANI, Roberto Ari. Finanças corporativas análise de demonstrativos contáveis e de investimentos. 1. ed. [S. l.]:
Inter Saberes, 2014. CARVALHO, Renata Freitas de. Alavancagem Financeira e Operacional: crescer com capital de bancos e investidores é uma boa opção?. [S. l.],
28 jul. 2017. Disponível em: https://www.treasy.com.br/blog/alavancagem-financeira-operacional/. Acesso em: 25 maio 2021. Fundo Monetário Internacional.
Disponível em:(#60)www.imf.org.(#62) Acesso em: 10/6/2021.
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Roberta Auler Bittencourt Bernardo André Martins de Almeida

TITULO Análise Financeira da Gol Linhas Aéreas Inteligentes no ano de 2020

INTRODUCAO

A pandemia da COVID-19 deixou a economia mundial fragilizada no ano de 2020. Segundo o Fundo Monetário Internacional - FMI, o Produto Interno Bruto – PIB
nesse ano recuou 5% e poucos países conseguiram crescimento econômico, a exemplo da China. A economia brasileira seguiu a tendência mundial de queda do PIB
atingindo no fim do ano de 2020 um decréscimo de 4,1% como resultado de uma baixa demanda agregada por bens e serviços. O setor de serviço foi muito atingido
pela pandemia da COVID-19 em 2020, em especial, aqueles serviços que de certa forma estavam mais relacionados com as medidas de restrições, como o setor
aéreo. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A, líder no setor aéreo doméstico brasileiro com um “Market Share” de 38,1% no ano de 2020, conforme ANAC (2021), teve
rapidamente queda significativa no valor patrimonial. Em um pouco mais de 1 mês as ações da empresa caíram de R$ 35,60 para R$ 6,97, uma perda patrimonial de
aproximadamente 80%.

OBJETIVOS Objetivo geral da pesquisa é analisar financeiramente a empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A no ano de 2020.

METODOLOGIA
A pesquisa é caracterizada como descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa por meio de estudo de caso. Para tanto, utilizou-se dos demonstrativos
financeiros disponibilizados no site da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A para os cálculos dos índices financeiros.

RESULTADOS

As receitas líquidas, a margem EBTIDA, a margem bruta e o lucro líquido da empresa GOL S/A demonstraram o forte impacto da pandemia da COVID-19 nos
resultados financeiros da empresa durante o ano de 2020. A receita líquida da empresa caiu 50,3%, a margem EBTIDA teve uma redução de 9 pontos percentuais, a
margem bruta um decréscimo de 19,7 e o lucro líquido diminuiu 95,2%, quando comparado o último trimestre de 2020 com o mesmo período em 2019. A
Participação de Capitais de Terceiro - PCT no ano de 2020 foi de 2,26 enquanto no ano de 2019 representou 1,46. Isto é, a empresa ficou mais endividada. Em
valores absolutos, a dívida aumentou em R$ 2,7 bilhões, representando um acréscimo de 18,25% no ano de 2020. Em termos de liquidez, todos os indicadores
calculados demonstraram uma piora significativa no ano de 2020 quando comparado com o ano de 2019. O Índice de Liquidez Geral - ILG em 2020 reduziu em 0,20
quando comparado com o ano de 2019 e o Capital Circulante Líquido - CCL ficou 31,16% mais negativo. O CCL passou de - R$ 5.435.233,00 em 2019 para – R$
7.152.865,00 em 2020.

CONCLUSOES
A GOL S/A teve realmente impactos negativos durante o ano de 2020 devido à forte retração econômica causada pela pandemia da COVID-19. Todos os indicadores
calculados, tais como EBTIDA, ILG, CCL, PCT apontaram uma deterioração financeira da empresa e um endividamento preocupante e desafiador para os próximos
anos.

REFERENCIAS

ANAC - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). Institucional: A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), uma das agências reguladoras federais do País.
Brasil, 20 mar. 2016. Disponível em: https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/institucional. Acesso em: 12 mar. 2021. ANDRICH, Emir Guimarães; CRUZ, June
Alisson Westarb; ANDRICH, Rene Guimarães; GUINDANI, Roberto Ari. Finanças corporativas análise de demonstrativos contáveis e de investimentos. 1. ed. [S. l.]:
Inter Saberes, 2014. CARVALHO, Renata Freitas de. Alavancagem Financeira e Operacional: crescer com capital de bancos e investidores é uma boa opção?. [S. l.],
28 jul. 2017. Disponível em: https://www.treasy.com.br/blog/alavancagem-financeira-operacional/. Acesso em: 25 maio 2021. Fundo Monetário Internacional.
Disponível em:(#60)www.imf.org.(#62) Acesso em: 10/6/2021.
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3951332 - LETICIA FERNANDES ALVES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Roberta Auler Bittencourt Bernardo André Martins de Almeida

TITULO Análise Financeira da Gol Linhas Aéreas Inteligentes no ano de 2020

INTRODUCAO

A pandemia da COVID-19 deixou a economia mundial fragilizada no ano de 2020. Segundo o Fundo Monetário Internacional - FMI, o Produto Interno Bruto – PIB
nesse ano recuou 5% e poucos países conseguiram crescimento econômico, a exemplo da China. A economia brasileira seguiu a tendência mundial de queda do PIB
atingindo no fim do ano de 2020 um decréscimo de 4,1% como resultado de uma baixa demanda agregada por bens e serviços. O setor de serviço foi muito atingido
pela pandemia da COVID-19 em 2020, em especial, aqueles serviços que de certa forma estavam mais relacionados com as medidas de restrições, como o setor
aéreo. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A, líder no setor aéreo doméstico brasileiro com um “Market Share” de 38,1% no ano de 2020, conforme ANAC (2021), teve
rapidamente queda significativa no valor patrimonial. Em um pouco mais de 1 mês as ações da empresa caíram de R$ 35,60 para R$ 6,97, uma perda patrimonial de
aproximadamente 80%.

OBJETIVOS Objetivo geral da pesquisa é analisar financeiramente a empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A no ano de 2020.

METODOLOGIA
A pesquisa é caracterizada como descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa por meio de estudo de caso. Para tanto, utilizou-se dos demonstrativos
financeiros disponibilizados no site da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A para os cálculos dos índices financeiros.

RESULTADOS

As receitas líquidas, a margem EBTIDA, a margem bruta e o lucro líquido da empresa GOL S/A demonstraram o forte impacto da pandemia da COVID-19 nos
resultados financeiros da empresa durante o ano de 2020. A receita líquida da empresa caiu 50,3%, a margem EBTIDA teve uma redução de 9 pontos percentuais, a
margem bruta um decréscimo de 19,7 e o lucro líquido diminuiu 95,2%, quando comparado o último trimestre de 2020 com o mesmo período em 2019. A
Participação de Capitais de Terceiro - PCT no ano de 2020 foi de 2,26 enquanto no ano de 2019 representou 1,46. Isto é, a empresa ficou mais endividada. Em
valores absolutos, a dívida aumentou em R$ 2,7 bilhões, representando um acréscimo de 18,25% no ano de 2020. Em termos de liquidez, todos os indicadores
calculados demonstraram uma piora significativa no ano de 2020 quando comparado com o ano de 2019. O Índice de Liquidez Geral - ILG em 2020 reduziu em 0,20
quando comparado com o ano de 2019 e o Capital Circulante Líquido - CCL ficou 31,16% mais negativo. O CCL passou de - R$ 5.435.233,00 em 2019 para – R$
7.152.865,00 em 2020.

CONCLUSOES
A GOL S/A teve realmente impactos negativos durante o ano de 2020 devido à forte retração econômica causada pela pandemia da COVID-19. Todos os indicadores
calculados, tais como EBTIDA, ILG, CCL, PCT apontaram uma deterioração financeira da empresa e um endividamento preocupante e desafiador para os próximos
anos.

REFERENCIAS

ANAC - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). Institucional: A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), uma das agências reguladoras federais do País.
Brasil, 20 mar. 2016. Disponível em: https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/institucional. Acesso em: 12 mar. 2021. ANDRICH, Emir Guimarães; CRUZ, June
Alisson Westarb; ANDRICH, Rene Guimarães; GUINDANI, Roberto Ari. Finanças corporativas análise de demonstrativos contáveis e de investimentos. 1. ed. [S. l.]:
Inter Saberes, 2014. CARVALHO, Renata Freitas de. Alavancagem Financeira e Operacional: crescer com capital de bancos e investidores é uma boa opção?. [S. l.],
28 jul. 2017. Disponível em: https://www.treasy.com.br/blog/alavancagem-financeira-operacional/. Acesso em: 25 maio 2021. Fundo Monetário Internacional.
Disponível em:(#60)www.imf.org.(#62) Acesso em: 10/6/2021.
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João Augusto Mattar Neto

TITULO OS IMPACTOS DO ISOLAMENTO DEVIDO À COVID-19 NA EFICÁCIA DA COMUNICAÇAO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

A comunicação é essencial e se insere no cotidiano como parte dos nossos mecanismos de sobrevivência (FRANÇA; SIMÕES, 2017). Viabiliza o compartilhamento
de informações, oferece acesso ao conhecimento, gera relacionamento, entre outros resultados. E inegável a importância da comunicação entre indivíduos e grupos
no contexto das organizações para que estas obtenham sucesso. Weill e Tompakow (2015) defendem que, na comunicação, há elementos que extrapolam as
palavras ditas e os gestos, as ações e o tom da voz conglobam à comunicação verbal e impactam na efetividade do que se deseja comunicar.

OBJETIVOS
Esta pesquisa pretende levantar se houve impacto na efetividade da comunicação nas organizações quando as empresas implantaram o teletrabalho, ou home
office, no período de distanciamento social imposto pela pandemia da covid-19.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de quatro artigos que abordam o tema publicados no pe-ríodo de isolamento social da pandemia da covid-19.

RESULTADOS

Três dos artigos analisados mencionam que as organizações se esforçaram para melhorar as ferramentas tecnológicas já existentes e implantar outras novas para a
comunicação com seus colaboradores. Podcasts, redes sociais internas e plataformas on-line interativas para a realização de reuniões são as mais citadas. Em um
artigo que focou em uma empresa do varejo, concluiu-se que o isolamento impactou fortemente e acentuou as deficiências no seu gerenciamento das
comunicações. O autor concluiu que isto se deu em função da cultura organizacional e o desempenho do negócio serem orientados para o curto prazo. A isto,
somou-se o fechamento de lojas da empresa sem previsão inicial para reabertura. Outro autor detectou que o uso intenso das ferramentas tecnológicas na
comunicação pela organização acarretou ansiedade e cansaço nos colaboradores, inclusive pela frequência da interação fora do horário de expediente. Certamente,
há a necessidade premente de se definir regras de acesso aos canais para reduzir a frustração, melhorar a comunicação e as relações sociais e evitar passivo
trabalhista.

CONCLUSOES
A pandemia da covid-19 afetou a comunicação das empresas, deixando patentes problemas anteriores e propondo desafios, sendo que as estratégias utilizadas
para enfrentá-los podem ser aperfeiçoadas e utilizadas no período posterior à pandemia.

REFERENCIAS

FIZ, Priscila Fernandes Rodrigues. O Desafio da Comunicação Organizacional frente a pandemia do COVID-19 sob a ótica de uma empresa do varejo. Bole-tim do
Gerenciamento, v. 17, n. 17, p. 51-60, 2020. FRANÇA, V.V.; SIMÕES, P.G. Curso básico de Teorias da Comunicação. Au-têntica, 2017. JUNIOR, Vilmar Michereff;
FEUERSCHÜTTE, Simone Ghisi; SÁNCHEZ, Patrí-cia Beckhäuser. Comunicação nas organizações no contexto da covid-19. Re-vista Gestão Organizacional, v. 14, n. 1,
p. 54-76, 2021. PINHEIRO, Pâmela Cunha; REIS, Patrícia Cerqueira. O papel da comunica-ção interna em tempos de pandemia: como as companhias estão se organi-
zando durante a crise. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 1, p. 5333-5348, 2021. VIDEIRA, D. P. Mais proximidade no afastamento social: as mudanças nos
processos de comunicação interna em função da crise da Covid-19 em orga-nizações no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO CIENTÍFICO DE COMU-NICAÇÃO
ORGANIZACIONAL E DE RELAÇÕES PÚBLICAS, 15., 2021, São Paulo. WEIL, P.; TOMPAKOW, R. O corpo fala. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
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Rafael Lopes de Sousa

TITULO REFLEXOS DO BRASIL NEGREIRO - INSERÇÃO SOCIAL DOS NEGROS EM SÃO PAULO.

INTRODUCAO
Existe uma dureza intrínseca ao refletir sobre como a população negra luta há 133 anos para existir, e existir epistemologicamente falando no ato de ter existência
real, ter presença viva; viver, ser. Neste contexto, chamou-me a atenção a historicidade da igreja Nossa Senhora do Rosário do Homens Pretos por sua trajetória
histórica de aglutinar, empoderar seus afiliados de forma a conquistar espaços sociais de forma horizontal através das Irmandades.

OBJETIVOS
Elucidar o processo de inserção social dos negros na cidade de São Paulo, tendo como ponto de partida a Irmandade da Igreja Nossa Senhora do Rosário do Homens
Pretos do largo do Paissandu.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada será a análise documental arquivada na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, denominada Livro dos Alforriados, realizando
um contra ponto com bibliografias referentes ao período histórico pós abolição no estado de São Paulo.

RESULTADOS

O estudo encontra-se em desenvolvimento, mas quer compreender, por um lado, o racismo estrutural do Brasil contemporâneo e, por outro lado, busca inventariar as
raízes do racismo que considera os como seres inferiores, sem alma, sem identidade. Às vezes, até parece que o essencial é fugir à questão verdadeira: ser negro no
Brasil o que é? Talvez seja esse um dos traços marcantes dessa problemática: a hipocrisia permanente, resultado de uma ordem racial cuja definição é, desde a
base, viciada. Ser negro no Brasil é frequentemente ser objeto de um olhar vesgo e ambíguo. " (SANTOS, 2000) Neste contexto, para os negros a liberdade não
cumpriu seu papel epistemológico, porque a exclusão social também forma cativos.

CONCLUSOES

Até esta etapa da pesquisa percebemos que a pós abolição trouxe reflexos significativos para a vida sociocultural dos negros em São Paulo e repercutindo nas
diversas dimensões de sua integração social como: i) a identidade étnico cultural que precisou ser reconstruída; ii) a cultura da disporá africana resgatada como
elemento de orgulho; iii) recontar a história do povo negro no Brasil a partir de suas próprias experiências. Considerando essas hipóteses é que propugnamos que o
racismo estrutural possa ser afastando, e a cultura negra finalmente respeitada no Brasil.

REFERENCIAS

SANTOS, M. Ser negro no Brasil hoje: Ética enviesada da sociedade branca desvia enfrentamento do problema negro. Folha de São Paulo, São Paulo, domingo, 07 de
maio de 2000. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0705200007.htm. LOPES, V. N. Racismo, Preconceito e Discriminação. Superando o
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TITULO PPP Digital, nova era inicia com o advento do eSocial

INTRODUCAO

A previdência brasileira possibilita benefício para que o trabalhador exposto a agentes de riscos prejudiciais à saúde reduza o tempo de contribuição previdenciária.
O PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento histórico-laboral do trabalhador, surgiu em 2004, substituindo documentos, reunindo informações sobre
riscos ambientais que o trabalhador esteve exposto durante sua vida laboral possibilitando redução do tempo para aposentadoria, dependendo do tipo de exposição
(PINTO JUNIOR, 2012). A responsabilidade da elaboração do PPP é do empregador, podendo ser solicitado a qualquer momento enquanto funcionário ativo ou
inativo. O benefício da aposentadoria especial refere-se à prova da exposição aos agentes agressivos desde 2004, havendo casos de não reconhecimento pelo INSS
do período especial ou não aceitação do documento, devido a erros de preenchimento. A Portaria MTP 313/2021 (BRASIL 2021) regulamenta procedimentos para
mudar o PPP para o meio eletrônico (eSocial). Espera-se que com essa alteração as empresas tenham mais segurança e facilidade nos processos de aposentadorias
especiais, simplificando a transferência de informações das empresas para o INSS. O estudo apresenta a importância do PPP àqueles que buscam aposentadoria
especial, consequências do preenchimento incorreto, irregularidades das empresas afetando os envolvidos no processo.

OBJETIVOS Apresentar análise crítica do novo formato do PPP no aplicativo eSocial

METODOLOGIA Consulta às principais regulamentações vigentes, exigências e benefícios para o preenchimento do PPP no eSocial.

RESULTADOS

De acordo com a legislação vigente, a implantação do PPP em meio eletrônico será gradativa a partir da publicação da Portaria MTP 313/2021 e mantidos os
registos de casos anteriores à sanção da lei em meio físico, procedimento adotado à época. Os erros mais comuns no preenchimento do PPP: imprecisão na
descrição das atribuições do colaborador, apontamentos equivocados de agentes nocivos, ausência do monitoramento das informações ao longo dos anos. Nestes
casos o documento PPP precisa ser corrigido pelo empregador. Com disponibilização digital do PPP as informações serão prestadas com maior agilidade e
segurança, podendo os segurados ter acesso por plataformas digitais do INSS, solicitando ajustes, se necessário. As informações do PPP serão disponibilizadas ao
segurado pelo INSS, contemplando: comunicações de acidentes de trabalho, profissiografia, registros ambientais e resultados de Monitoração Biológica. O
cumprimento da obrigação de elaboração e atualização do PPP em meio eletrônico permanece sendo do empregador, conforme portaria.

CONCLUSOES
O advento do PPP digital apresenta avanço significativo à sociedade, constituindo-se passo importante na transparência das informações, promovendo facilitação
no processo de aposentadoria do colaborador. A mudança promove segurança jurídica às empresas, minimiza a judicialização do benefício de aposentadoria
especial, melhora a qualidade das informações encaminhadas ao INSS e ao fisco, apresentando maior qualidade e segurança no armazenamento das informações.

REFERENCIAS
1. BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. Portaria MTP Nº 313, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 set 2021. 2.
BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. . eSocial: manual de orientação do esocial. vesão s-1.0. Brasília: Ministério da Economia, 2020. 3. PINTO JUNIOR, A.G.,
Evolução da saúde do trabalhador na perícia médica previdenciária no Brasil. Ciênc. saúde coletiva 17 (10). Out. 2012
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TITULO REEDUCAÇÃO SENSORIAL DA MÃO EM PACIENTE COM LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL: REVISÃO DE LITERATURA INTEGRATIVA.

INTRODUCAO

O plexo braquial, é uma região vulnerável á lesões traumáticas, pois é desprovido de estrutura ósseas e musculares para a proteção. Acomete sobretudo homens,
jovens, entre 21 e 40 anos, moradores de áreas urbanas e trabalhadores braçais. Quando se ocorre algum tipo de lesão levando ao acometimento do plexo braquial,
há presença de déficit motor e sensitivo, dor, limitações funcionais dos membros superiores, distúrbios emocionais e grandes alterações em sua qualidade de vida.
O plexo é um conjunto de raízes nervosas, que se originam dos forames intervertebrais das vertebras C5 à T1 e se responsabilizam pela inervação motora e
sensitiva dos membros superiores.

OBJETIVOS
Analisar os efeitos da reeducação sensorial na mão em paciente com lesão do plexo braquial tardio. O objetivo do presente estudo foi verificar quais são os
tratamentos fisioterapêuticos utilizados nas lesão do plexo braquial tardia, estando associados ou não aos procedimentos cirúrgicos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, utilizando as bases de dados PubMED, Lilacs, ScieLo, PeDro e obedecendo os critérios de inclusão como, artigos
nos anos de 2011 a 2021 e que abordassem a atuação da reeducação sensorial da mão. Os critérios de exclusão foram: artigos que abordassem outras patologias,
além da lesão do plexo braquail, reeducação da mão, e métodos de terapia diferentes do foco do trabalho. Durante a busca de dados foram encontrados, ao todo, 95
artigos, onde 15 no Medline, 72 na PubMed e 8 na ScieLo, e foram excluídos 87.

RESULTADOS

A revisão da literatura aponta o tratamento fisioterapêutico eficaz em todo o estudo. Tanto tratamento cirúrgico e fisioterapêutico tardio consegue reeducar e
dessensibilizar a mão do paciente com lesão do plexo braquial. Observou-se maior incidência e utilização de métodos clássicos fisioterapêuticos como;
eletroterapia, laserterapia, mobilização neural, exercício passivo e cinesioterapia para para o tratamento da lesão , no presente estudo. O foco do tratamento foi a
melhora da função motoracoordenação motora fina e grossa, fortalecimento muscularcontrole de marcha, ganho de amplitude de movimento

CONCLUSOES
A utilização dos métodos clássicos de fisioterapia, eletroterapia e laser associados à cinesioterapia para o tratamento dessa lesão foi observada em todos os artigos
discutidos. O tratamento fisioterapêutico demonstrou resultados benéficos e positivos, entretanto se faz necessário maior número de pesquisas sobre a abordagem
fisioterapêutica no tratamento da lesão do plexo braquial.

REFERENCIAS

1 - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Road traffic injuries. Globa, 07 fev. 2020. Disponível em https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail.road-traffic-injuries
(Acesso em 22 de março de 2020). 2 – ROSA, M et al. Resultado da neurotização do nervo ulnar para os músculos bíceps braquial na lesão do plexo braquial. São
Paulo,2012. Disponível em:http://.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413-78522012000600001(#38)Ing=en(#38)nrm=iso(#38)tlng=pt. ( Acesso 18
de março de 2020).
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TITULO BACIA DO GUARAPIRANGA: ocupação em áreas de mananciais e a aplicabilidade da legislação ambiental

INTRODUCAO

Nas últimas décadas a constante degradação dos recursos hídricos ocasionados pela ação antrópica, requer uma discussão e ampliação de instrumentos legais
mais eficazes objetivando promover a preservação dos mananciais em áreas urbanas. (SMA, 2008). O Reservatório Guarapiranga fornece água potável para 3,7
milhões de pessoas, cerca de 20% da população da RMSP. Este manancial por décadas tem sofrido intenso processo de degradação, comprometendo a qualidade
desse importante manancial. (FRANÇA, 2000). A bacia é protegida pela lei estadual nº 12.233/ 2006 que declara a Bacia Hidrográfica do Guarapiranga como
manancial de interesse regional para o abastecimento público e cria a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga,
entretanto o cenário atual aponta aumento de loteamentos clandestinos, ocupações irregulares e degradação ambiental.

OBJETIVOS Levantamento de estudos no âmbito da Bacia de Guarapiranga com vistas à preservação e recuperação dessa área.

METODOLOGIA
A revisão bibliográfica foi realizada a partir da plataforma digital Scielo como recurso de pesquisa, usando os seguintes marcadores “Mananciais e instrumentos
legais”, “Guarapiranga” e “Represa de Guarapiranga”. O recorte temporal da pesquisa foi do período de 1996 a 2020. Foi encontrado um total de 60 estudos, sendo
que apenas 12 deles atenderam aos critérios de inclusão para avaliação.

RESULTADOS

A maioria dos arquivos encontrados plataforma Scielo estão inseridos dentro do campo das ciências biológicas. Os temas mais frequentes são em análise de
microrganismo e processo de poluição de causas antrópicas na bacia. Desse modo, apesar de citar as legislações nas pesquisas, há escassez de artigos que
analisem especificamente esse aspecto. Quantitativamente, as produções mantêm uma relação sem variações significativas ao longo dos anos, porém, foi
observado um aumento significativo de produções no ano de 2020 e o primeiro artigo encontrado sobre o assunto é datado de 1992. Ikematsu (2014) aponta que
apesar dos avanços significativos no arcabouço legislativo em relação à reserva de Guarapiranga há uma enorme lacuna nas ações de planejamento e gestão de
áreas protegidas, considerando tanto seus atributos ambientais, de forma a preservá-los, quanto suas dinâmicas sociais e preexistências urbanas.

CONCLUSOES
Apesar das sucessivas legislações criadas com o objetivo de proteger e frear a poluição e degradação na Bacia de Guarapiranga, as produções analisadas nesse
estudo, apontam que esses instrumentos legais apesar de importantes e fundamentais na preservação dos mananciais, no âmbito prático, ocorrem de forma
desconexa com as demandas sociais, econômicas e políticas da área, dificultando sua implementação e consequentemente os resultados esperados.

REFERENCIAS

FRANÇA, Elisabete. Guarapiranga: recuperação urbana e ambiental no município de São Paulo. São Paulo: M. Carrilho Arquitetos, 2000. IKEMATSU, Priscila. A
GESTÃO PARTICIPATIVA DAS ÁREAS DE MANANCIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO: o caso Área de Proteção e Recuperação da Bacia Hidrográfica
do Guarapiranga (APRM-G); Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. SMA .Secretaria do Meio Ambiente.
Coordenadoria de Educação Ambiental; Secretaria da Educação. Caderno ambiental Guarapiranga. São Paulo: SMA/CEA, 2008. Disponível em:
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TITULO BACIA DO GUARAPIRANGA: ocupação em áreas de mananciais e a aplicabilidade da legislação ambiental

INTRODUCAO

Nas últimas décadas a constante degradação dos recursos hídricos ocasionados pela ação antrópica, requer uma discussão e ampliação de instrumentos legais
mais eficazes objetivando promover a preservação dos mananciais em áreas urbanas. (SMA, 2008). O Reservatório Guarapiranga fornece água potável para 3,7
milhões de pessoas, cerca de 20% da população da RMSP. Este manancial por décadas tem sofrido intenso processo de degradação, comprometendo a qualidade
desse importante manancial. (FRANÇA, 2000). A bacia é protegida pela lei estadual nº 12.233/ 2006 que declara a Bacia Hidrográfica do Guarapiranga como
manancial de interesse regional para o abastecimento público e cria a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga,
entretanto o cenário atual aponta aumento de loteamentos clandestinos, ocupações irregulares e degradação ambiental.

OBJETIVOS Levantamento de estudos no âmbito da Bacia de Guarapiranga com vistas à preservação e recuperação dessa área.

METODOLOGIA
A revisão bibliográfica foi realizada a partir da plataforma digital Scielo como recurso de pesquisa, usando os seguintes marcadores “Mananciais e instrumentos
legais”, “Guarapiranga” e “Represa de Guarapiranga”. O recorte temporal da pesquisa foi do período de 1996 a 2020. Foi encontrado um total de 60 estudos, sendo
que apenas 12 deles atenderam aos critérios de inclusão para avaliação.

RESULTADOS

A maioria dos arquivos encontrados plataforma Scielo estão inseridos dentro do campo das ciências biológicas. Os temas mais frequentes são em análise de
microrganismo e processo de poluição de causas antrópicas na bacia. Desse modo, apesar de citar as legislações nas pesquisas, há escassez de artigos que
analisem especificamente esse aspecto. Quantitativamente, as produções mantêm uma relação sem variações significativas ao longo dos anos, porém, foi
observado um aumento significativo de produções no ano de 2020 e o primeiro artigo encontrado sobre o assunto é datado de 1992. Ikematsu (2014) aponta que
apesar dos avanços significativos no arcabouço legislativo em relação à reserva de Guarapiranga há uma enorme lacuna nas ações de planejamento e gestão de
áreas protegidas, considerando tanto seus atributos ambientais, de forma a preservá-los, quanto suas dinâmicas sociais e preexistências urbanas.

CONCLUSOES
Apesar das sucessivas legislações criadas com o objetivo de proteger e frear a poluição e degradação na Bacia de Guarapiranga, as produções analisadas nesse
estudo, apontam que esses instrumentos legais apesar de importantes e fundamentais na preservação dos mananciais, no âmbito prático, ocorrem de forma
desconexa com as demandas sociais, econômicas e políticas da área, dificultando sua implementação e consequentemente os resultados esperados.

REFERENCIAS

FRANÇA, Elisabete. Guarapiranga: recuperação urbana e ambiental no município de São Paulo. São Paulo: M. Carrilho Arquitetos, 2000. IKEMATSU, Priscila. A
GESTÃO PARTICIPATIVA DAS ÁREAS DE MANANCIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO: o caso Área de Proteção e Recuperação da Bacia Hidrográfica
do Guarapiranga (APRM-G); Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. SMA .Secretaria do Meio Ambiente.
Coordenadoria de Educação Ambiental; Secretaria da Educação. Caderno ambiental Guarapiranga. São Paulo: SMA/CEA, 2008. Disponível em:
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TITULO BACIA DO GUARAPIRANGA: ocupação em áreas de mananciais e a aplicabilidade da legislação ambiental

INTRODUCAO

Nas últimas décadas a constante degradação dos recursos hídricos ocasionados pela ação antrópica, requer uma discussão e ampliação de instrumentos legais
mais eficazes objetivando promover a preservação dos mananciais em áreas urbanas. (SMA, 2008). O Reservatório Guarapiranga fornece água potável para 3,7
milhões de pessoas, cerca de 20% da população da RMSP. Este manancial por décadas tem sofrido intenso processo de degradação, comprometendo a qualidade
desse importante manancial. (FRANÇA, 2000). A bacia é protegida pela lei estadual nº 12.233/ 2006 que declara a Bacia Hidrográfica do Guarapiranga como
manancial de interesse regional para o abastecimento público e cria a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga,
entretanto o cenário atual aponta aumento de loteamentos clandestinos, ocupações irregulares e degradação ambiental.

OBJETIVOS Levantamento de estudos no âmbito da Bacia de Guarapiranga com vistas à preservação e recuperação dessa área.

METODOLOGIA
A revisão bibliográfica foi realizada a partir da plataforma digital Scielo como recurso de pesquisa, usando os seguintes marcadores “Mananciais e instrumentos
legais”, “Guarapiranga” e “Represa de Guarapiranga”. O recorte temporal da pesquisa foi do período de 1996 a 2020. Foi encontrado um total de 60 estudos, sendo
que apenas 12 deles atenderam aos critérios de inclusão para avaliação.

RESULTADOS

A maioria dos arquivos encontrados plataforma Scielo estão inseridos dentro do campo das ciências biológicas. Os temas mais frequentes são em análise de
microrganismo e processo de poluição de causas antrópicas na bacia. Desse modo, apesar de citar as legislações nas pesquisas, há escassez de artigos que
analisem especificamente esse aspecto. Quantitativamente, as produções mantêm uma relação sem variações significativas ao longo dos anos, porém, foi
observado um aumento significativo de produções no ano de 2020 e o primeiro artigo encontrado sobre o assunto é datado de 1992. Ikematsu (2014) aponta que
apesar dos avanços significativos no arcabouço legislativo em relação à reserva de Guarapiranga há uma enorme lacuna nas ações de planejamento e gestão de
áreas protegidas, considerando tanto seus atributos ambientais, de forma a preservá-los, quanto suas dinâmicas sociais e preexistências urbanas.

CONCLUSOES
Apesar das sucessivas legislações criadas com o objetivo de proteger e frear a poluição e degradação na Bacia de Guarapiranga, as produções analisadas nesse
estudo, apontam que esses instrumentos legais apesar de importantes e fundamentais na preservação dos mananciais, no âmbito prático, ocorrem de forma
desconexa com as demandas sociais, econômicas e políticas da área, dificultando sua implementação e consequentemente os resultados esperados.

REFERENCIAS

FRANÇA, Elisabete. Guarapiranga: recuperação urbana e ambiental no município de São Paulo. São Paulo: M. Carrilho Arquitetos, 2000. IKEMATSU, Priscila. A
GESTÃO PARTICIPATIVA DAS ÁREAS DE MANANCIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO: o caso Área de Proteção e Recuperação da Bacia Hidrográfica
do Guarapiranga (APRM-G); Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. SMA .Secretaria do Meio Ambiente.
Coordenadoria de Educação Ambiental; Secretaria da Educação. Caderno ambiental Guarapiranga. São Paulo: SMA/CEA, 2008. Disponível em:
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Carla Regiani Conde

TITULO A percepção da vulnerabilidade de gestantes diagnosticadas com HIV/AIDS

INTRODUCAO
A vulnerabilidade aborda aspectos biológicos, emocionais, cognitivos, idade, escolaridade, renda, crença e influência do parceiro. O profissional da saúde deve
proporcionar durante o pré-natal assistência segura, adequada e qualificada afim minimizar seus medos e ansiedades apresentados pela gestação e o diagnóstico
de HIV/AIDS.

OBJETIVOS Identificar a percepção da vulnerabilidade de gestantes diagnosticadas com HIV/AIDS durante o pré-natal.

METODOLOGIA
Revisão de literatura com abordagem qualitativa. Utilizou-se os descritores: “Vulnerabilidade em Saúde”, “Gravidez de Alto Risco”, “Vírus da imunodeficiência
humana”, “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida” e “ Saúde da Mulher. Consultou-se a Biblioteca Virtual em Saúde(BVS) e os periódicos da Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS) e Scientific Electronic Library Online(SciELO).

RESULTADOS

estudo composto por 16 publicações que emergiram em cinco categorias temáticas: Competências do profissional perante o diagnóstico do paciente, Adesão ao
tratamento, A repressão da vontade da mulher, A mulher em relação a percepção, sentimentos e nível de conhecimento ao seu diagnóstico, e Vulnerabilidade
individual. A vulnerabilidade da mulher soropositiva ao receber o diagnóstico de gravidez é momento de dúvidas e incertezas que requer do profissional que está
conduzindo o pré-natal assistência qualificada. Quanto a adesão ao tratamento mostrou-se que ao receber o diagnóstico de HIV/AIDS esse traz com frequência
sentimentos negativos para àquele que o recebe, pois quando se está esperando uma criança, os sentimentos se potencializam. Ainda, o preconceito de ser
diagnosticada com infecção e/ou doença na gestação e de descobrir que é soropositiva faz com que por medo de ser rejeita pela sociedade ou vergonha de estar
infectada com o vírus da Aids e pode ser o principal motivo de optar por mantém o diagnóstico em sigilo e negligenciar seu tratamento. Observou-se também que a
desinformação pode ser apontada como um empecilho ao processo de aceitação do diagnóstico.

CONCLUSOES

Ressalta-se a importância da gestante soropositiva ser acolhida pela família, companheiro, comunidade onde vive e principalmente pelo profissional de saúde que
está realizando o pré-natal. Ainda, é fundamental para a adesão ao tratamento acompanhamento durante a gestação de modo efetivo e com qualidade. Considera-se
essencial profissionais capacitados, focados em oferecer orientações necessárias, construção de vínculo com a paciente e prestação de assistência e tratamento
qualificado.

REFERENCIAS

BRASIL. Manual de adesão ao tratamento para pessoas vivendo com HIV e aids. Série A. Normas e Manuais Técnicos Série Manuais n. 84. Edição 1º. Ministério da
Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde Programa Nacional de DST e Aids. Brasília. 2008 atualizada em 2017. Jhennifer Pereira Rodrigues; Letícia de Santana
Chaves; Rubenilson Caldas Valois; Dione Seabra de Carvalho; Marcia Helena Machado Nascimento; Lorena Saavedra Siqueira et al. Mulheres com HIV: Percepção
sobre uma futura gestação. Revista de Enfermagem UFPE on line. 2020. Matheus Santos Melo; Lígia Mara Dolce de Lemos; Clara Santana Sousa; Katyucia Oliveira
Crispim de Souza; Allan Dantas dos Santos; Maria do Socorro Claudino Barreiro et al. Teste rápido para o HIV durante o pré-natal. Revista de enfermagem UFPE on
line. 2021.
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3790291 - JULYA DA COSTA PATARELI DIAS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carla Regiani Conde

TITULO A percepção da vulnerabilidade de gestantes diagnosticadas com HIV/AIDS

INTRODUCAO
A vulnerabilidade aborda aspectos biológicos, emocionais, cognitivos, idade, escolaridade, renda, crença e influência do parceiro. O profissional da saúde deve
proporcionar durante o pré-natal assistência segura, adequada e qualificada afim minimizar seus medos e ansiedades apresentados pela gestação e o diagnóstico
de HIV/AIDS.

OBJETIVOS Identificar a percepção da vulnerabilidade de gestantes diagnosticadas com HIV/AIDS durante o pré-natal.

METODOLOGIA
Revisão de literatura com abordagem qualitativa. Utilizou-se os descritores: “Vulnerabilidade em Saúde”, “Gravidez de Alto Risco”, “Vírus da imunodeficiência
humana”, “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida” e “ Saúde da Mulher. Consultou-se a Biblioteca Virtual em Saúde(BVS) e os periódicos da Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS) e Scientific Electronic Library Online(SciELO).

RESULTADOS

estudo composto por 16 publicações que emergiram em cinco categorias temáticas: Competências do profissional perante o diagnóstico do paciente, Adesão ao
tratamento, A repressão da vontade da mulher, A mulher em relação a percepção, sentimentos e nível de conhecimento ao seu diagnóstico, e Vulnerabilidade
individual. A vulnerabilidade da mulher soropositiva ao receber o diagnóstico de gravidez é momento de dúvidas e incertezas que requer do profissional que está
conduzindo o pré-natal assistência qualificada. Quanto a adesão ao tratamento mostrou-se que ao receber o diagnóstico de HIV/AIDS esse traz com frequência
sentimentos negativos para àquele que o recebe, pois quando se está esperando uma criança, os sentimentos se potencializam. Ainda, o preconceito de ser
diagnosticada com infecção e/ou doença na gestação e de descobrir que é soropositiva faz com que por medo de ser rejeita pela sociedade ou vergonha de estar
infectada com o vírus da Aids e pode ser o principal motivo de optar por mantém o diagnóstico em sigilo e negligenciar seu tratamento. Observou-se também que a
desinformação pode ser apontada como um empecilho ao processo de aceitação do diagnóstico.

CONCLUSOES

Ressalta-se a importância da gestante soropositiva ser acolhida pela família, companheiro, comunidade onde vive e principalmente pelo profissional de saúde que
está realizando o pré-natal. Ainda, é fundamental para a adesão ao tratamento acompanhamento durante a gestação de modo efetivo e com qualidade. Considera-se
essencial profissionais capacitados, focados em oferecer orientações necessárias, construção de vínculo com a paciente e prestação de assistência e tratamento
qualificado.

REFERENCIAS

BRASIL. Manual de adesão ao tratamento para pessoas vivendo com HIV e aids. Série A. Normas e Manuais Técnicos Série Manuais n. 84. Edição 1º. Ministério da
Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde Programa Nacional de DST e Aids. Brasília. 2008 atualizada em 2017. Jhennifer Pereira Rodrigues; Letícia de Santana
Chaves; Rubenilson Caldas Valois; Dione Seabra de Carvalho; Marcia Helena Machado Nascimento; Lorena Saavedra Siqueira et al. Mulheres com HIV: Percepção
sobre uma futura gestação. Revista de Enfermagem UFPE on line. 2020. Matheus Santos Melo; Lígia Mara Dolce de Lemos; Clara Santana Sousa; Katyucia Oliveira
Crispim de Souza; Allan Dantas dos Santos; Maria do Socorro Claudino Barreiro et al. Teste rápido para o HIV durante o pré-natal. Revista de enfermagem UFPE on
line. 2021.
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3822494 - GABRIELA OLIVEIRA REZENDE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carla Regiani Conde

TITULO A percepção da vulnerabilidade de gestantes diagnosticadas com HIV/AIDS

INTRODUCAO
A vulnerabilidade aborda aspectos biológicos, emocionais, cognitivos, idade, escolaridade, renda, crença e influência do parceiro. O profissional da saúde deve
proporcionar durante o pré-natal assistência segura, adequada e qualificada afim minimizar seus medos e ansiedades apresentados pela gestação e o diagnóstico
de HIV/AIDS.

OBJETIVOS Identificar a percepção da vulnerabilidade de gestantes diagnosticadas com HIV/AIDS durante o pré-natal.

METODOLOGIA
Revisão de literatura com abordagem qualitativa. Utilizou-se os descritores: “Vulnerabilidade em Saúde”, “Gravidez de Alto Risco”, “Vírus da imunodeficiência
humana”, “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida” e “ Saúde da Mulher. Consultou-se a Biblioteca Virtual em Saúde(BVS) e os periódicos da Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS) e Scientific Electronic Library Online(SciELO).

RESULTADOS

estudo composto por 16 publicações que emergiram em cinco categorias temáticas: Competências do profissional perante o diagnóstico do paciente, Adesão ao
tratamento, A repressão da vontade da mulher, A mulher em relação a percepção, sentimentos e nível de conhecimento ao seu diagnóstico, e Vulnerabilidade
individual. A vulnerabilidade da mulher soropositiva ao receber o diagnóstico de gravidez é momento de dúvidas e incertezas que requer do profissional que está
conduzindo o pré-natal assistência qualificada. Quanto a adesão ao tratamento mostrou-se que ao receber o diagnóstico de HIV/AIDS esse traz com frequência
sentimentos negativos para àquele que o recebe, pois quando se está esperando uma criança, os sentimentos se potencializam. Ainda, o preconceito de ser
diagnosticada com infecção e/ou doença na gestação e de descobrir que é soropositiva faz com que por medo de ser rejeita pela sociedade ou vergonha de estar
infectada com o vírus da Aids e pode ser o principal motivo de optar por mantém o diagnóstico em sigilo e negligenciar seu tratamento. Observou-se também que a
desinformação pode ser apontada como um empecilho ao processo de aceitação do diagnóstico.

CONCLUSOES

Ressalta-se a importância da gestante soropositiva ser acolhida pela família, companheiro, comunidade onde vive e principalmente pelo profissional de saúde que
está realizando o pré-natal. Ainda, é fundamental para a adesão ao tratamento acompanhamento durante a gestação de modo efetivo e com qualidade. Considera-se
essencial profissionais capacitados, focados em oferecer orientações necessárias, construção de vínculo com a paciente e prestação de assistência e tratamento
qualificado.

REFERENCIAS

BRASIL. Manual de adesão ao tratamento para pessoas vivendo com HIV e aids. Série A. Normas e Manuais Técnicos Série Manuais n. 84. Edição 1º. Ministério da
Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde Programa Nacional de DST e Aids. Brasília. 2008 atualizada em 2017. Jhennifer Pereira Rodrigues; Letícia de Santana
Chaves; Rubenilson Caldas Valois; Dione Seabra de Carvalho; Marcia Helena Machado Nascimento; Lorena Saavedra Siqueira et al. Mulheres com HIV: Percepção
sobre uma futura gestação. Revista de Enfermagem UFPE on line. 2020. Matheus Santos Melo; Lígia Mara Dolce de Lemos; Clara Santana Sousa; Katyucia Oliveira
Crispim de Souza; Allan Dantas dos Santos; Maria do Socorro Claudino Barreiro et al. Teste rápido para o HIV durante o pré-natal. Revista de enfermagem UFPE on
line. 2021.
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3824527 - RAFAELA ALVES CORREIA DE MENEZES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carla Regiani Conde

TITULO A percepção da vulnerabilidade de gestantes diagnosticadas com HIV/AIDS

INTRODUCAO
A vulnerabilidade aborda aspectos biológicos, emocionais, cognitivos, idade, escolaridade, renda, crença e influência do parceiro. O profissional da saúde deve
proporcionar durante o pré-natal assistência segura, adequada e qualificada afim minimizar seus medos e ansiedades apresentados pela gestação e o diagnóstico
de HIV/AIDS.

OBJETIVOS Identificar a percepção da vulnerabilidade de gestantes diagnosticadas com HIV/AIDS durante o pré-natal.

METODOLOGIA
Revisão de literatura com abordagem qualitativa. Utilizou-se os descritores: “Vulnerabilidade em Saúde”, “Gravidez de Alto Risco”, “Vírus da imunodeficiência
humana”, “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida” e “ Saúde da Mulher. Consultou-se a Biblioteca Virtual em Saúde(BVS) e os periódicos da Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS) e Scientific Electronic Library Online(SciELO).

RESULTADOS

estudo composto por 16 publicações que emergiram em cinco categorias temáticas: Competências do profissional perante o diagnóstico do paciente, Adesão ao
tratamento, A repressão da vontade da mulher, A mulher em relação a percepção, sentimentos e nível de conhecimento ao seu diagnóstico, e Vulnerabilidade
individual. A vulnerabilidade da mulher soropositiva ao receber o diagnóstico de gravidez é momento de dúvidas e incertezas que requer do profissional que está
conduzindo o pré-natal assistência qualificada. Quanto a adesão ao tratamento mostrou-se que ao receber o diagnóstico de HIV/AIDS esse traz com frequência
sentimentos negativos para àquele que o recebe, pois quando se está esperando uma criança, os sentimentos se potencializam. Ainda, o preconceito de ser
diagnosticada com infecção e/ou doença na gestação e de descobrir que é soropositiva faz com que por medo de ser rejeita pela sociedade ou vergonha de estar
infectada com o vírus da Aids e pode ser o principal motivo de optar por mantém o diagnóstico em sigilo e negligenciar seu tratamento. Observou-se também que a
desinformação pode ser apontada como um empecilho ao processo de aceitação do diagnóstico.

CONCLUSOES

Ressalta-se a importância da gestante soropositiva ser acolhida pela família, companheiro, comunidade onde vive e principalmente pelo profissional de saúde que
está realizando o pré-natal. Ainda, é fundamental para a adesão ao tratamento acompanhamento durante a gestação de modo efetivo e com qualidade. Considera-se
essencial profissionais capacitados, focados em oferecer orientações necessárias, construção de vínculo com a paciente e prestação de assistência e tratamento
qualificado.

REFERENCIAS

BRASIL. Manual de adesão ao tratamento para pessoas vivendo com HIV e aids. Série A. Normas e Manuais Técnicos Série Manuais n. 84. Edição 1º. Ministério da
Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde Programa Nacional de DST e Aids. Brasília. 2008 atualizada em 2017. Jhennifer Pereira Rodrigues; Letícia de Santana
Chaves; Rubenilson Caldas Valois; Dione Seabra de Carvalho; Marcia Helena Machado Nascimento; Lorena Saavedra Siqueira et al. Mulheres com HIV: Percepção
sobre uma futura gestação. Revista de Enfermagem UFPE on line. 2020. Matheus Santos Melo; Lígia Mara Dolce de Lemos; Clara Santana Sousa; Katyucia Oliveira
Crispim de Souza; Allan Dantas dos Santos; Maria do Socorro Claudino Barreiro et al. Teste rápido para o HIV durante o pré-natal. Revista de enfermagem UFPE on
line. 2021.
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3908453 - EMILLY DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carla Regiani Conde

TITULO A percepção da vulnerabilidade de gestantes diagnosticadas com HIV/AIDS

INTRODUCAO
A vulnerabilidade aborda aspectos biológicos, emocionais, cognitivos, idade, escolaridade, renda, crença e influência do parceiro. O profissional da saúde deve
proporcionar durante o pré-natal assistência segura, adequada e qualificada afim minimizar seus medos e ansiedades apresentados pela gestação e o diagnóstico
de HIV/AIDS.

OBJETIVOS Identificar a percepção da vulnerabilidade de gestantes diagnosticadas com HIV/AIDS durante o pré-natal.

METODOLOGIA
Revisão de literatura com abordagem qualitativa. Utilizou-se os descritores: “Vulnerabilidade em Saúde”, “Gravidez de Alto Risco”, “Vírus da imunodeficiência
humana”, “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida” e “ Saúde da Mulher. Consultou-se a Biblioteca Virtual em Saúde(BVS) e os periódicos da Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS) e Scientific Electronic Library Online(SciELO).

RESULTADOS

estudo composto por 16 publicações que emergiram em cinco categorias temáticas: Competências do profissional perante o diagnóstico do paciente, Adesão ao
tratamento, A repressão da vontade da mulher, A mulher em relação a percepção, sentimentos e nível de conhecimento ao seu diagnóstico, e Vulnerabilidade
individual. A vulnerabilidade da mulher soropositiva ao receber o diagnóstico de gravidez é momento de dúvidas e incertezas que requer do profissional que está
conduzindo o pré-natal assistência qualificada. Quanto a adesão ao tratamento mostrou-se que ao receber o diagnóstico de HIV/AIDS esse traz com frequência
sentimentos negativos para àquele que o recebe, pois quando se está esperando uma criança, os sentimentos se potencializam. Ainda, o preconceito de ser
diagnosticada com infecção e/ou doença na gestação e de descobrir que é soropositiva faz com que por medo de ser rejeita pela sociedade ou vergonha de estar
infectada com o vírus da Aids e pode ser o principal motivo de optar por mantém o diagnóstico em sigilo e negligenciar seu tratamento. Observou-se também que a
desinformação pode ser apontada como um empecilho ao processo de aceitação do diagnóstico.

CONCLUSOES

Ressalta-se a importância da gestante soropositiva ser acolhida pela família, companheiro, comunidade onde vive e principalmente pelo profissional de saúde que
está realizando o pré-natal. Ainda, é fundamental para a adesão ao tratamento acompanhamento durante a gestação de modo efetivo e com qualidade. Considera-se
essencial profissionais capacitados, focados em oferecer orientações necessárias, construção de vínculo com a paciente e prestação de assistência e tratamento
qualificado.

REFERENCIAS

BRASIL. Manual de adesão ao tratamento para pessoas vivendo com HIV e aids. Série A. Normas e Manuais Técnicos Série Manuais n. 84. Edição 1º. Ministério da
Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde Programa Nacional de DST e Aids. Brasília. 2008 atualizada em 2017. Jhennifer Pereira Rodrigues; Letícia de Santana
Chaves; Rubenilson Caldas Valois; Dione Seabra de Carvalho; Marcia Helena Machado Nascimento; Lorena Saavedra Siqueira et al. Mulheres com HIV: Percepção
sobre uma futura gestação. Revista de Enfermagem UFPE on line. 2020. Matheus Santos Melo; Lígia Mara Dolce de Lemos; Clara Santana Sousa; Katyucia Oliveira
Crispim de Souza; Allan Dantas dos Santos; Maria do Socorro Claudino Barreiro et al. Teste rápido para o HIV durante o pré-natal. Revista de enfermagem UFPE on
line. 2021.
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3872823 - NATHALIA VIEIRA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Osvaldo da Silva

TITULO O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO SPED PARA A CONTABILIDADE, EMPRESAS E ESTADO

INTRODUCAO

As mudanças estão cada vez mais significativas nas últimas décadas, principalmente as relacionado aos procedimentos contábeis, e a evolução da escrituração
manual para a mecânica, e atualmente eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados por
computadores (JUNIOR, 2011). As evoluções aceleradas do mundo globalizado, as inovações tecnológicas e a competitividade do mercado, exige cada vez mais
uma maior capacidade de adequação por parte dos profissionais contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno do assunto.

OBJETIVOS
apresentar as principais normas legais que fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no combate à
sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES
Após a pesquisa, conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades
contábeis e empresariais envolvidas.

REFERENCIAS
DUARTE, R. D. SPED- Sistema Público de Escrituração Digital. 2ª Edição. Revisada Rio de Janeiro, 2012. FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica.
Fortaleza: UEC, 2002. FRANCO, Hilário. Contabilidade geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 1997, 407 p. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2007.
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3924068 - ANA PAULA SOUZA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Osvaldo da Silva

TITULO O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO SPED PARA A CONTABILIDADE, EMPRESAS E ESTADO

INTRODUCAO

As mudanças estão cada vez mais significativas nas últimas décadas, principalmente as relacionado aos procedimentos contábeis, e a evolução da escrituração
manual para a mecânica, e atualmente eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados por
computadores (JUNIOR, 2011). As evoluções aceleradas do mundo globalizado, as inovações tecnológicas e a competitividade do mercado, exige cada vez mais
uma maior capacidade de adequação por parte dos profissionais contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno do assunto.

OBJETIVOS
apresentar as principais normas legais que fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no combate à
sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES
Após a pesquisa, conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades
contábeis e empresariais envolvidas.

REFERENCIAS
DUARTE, R. D. SPED- Sistema Público de Escrituração Digital. 2ª Edição. Revisada Rio de Janeiro, 2012. FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica.
Fortaleza: UEC, 2002. FRANCO, Hilário. Contabilidade geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 1997, 407 p. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2007.
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3928047 - EMELY LARISSA COSTA ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Osvaldo da Silva

TITULO O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO SPED PARA A CONTABILIDADE, EMPRESAS E ESTADO

INTRODUCAO

As mudanças estão cada vez mais significativas nas últimas décadas, principalmente as relacionado aos procedimentos contábeis, e a evolução da escrituração
manual para a mecânica, e atualmente eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados por
computadores (JUNIOR, 2011). As evoluções aceleradas do mundo globalizado, as inovações tecnológicas e a competitividade do mercado, exige cada vez mais
uma maior capacidade de adequação por parte dos profissionais contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno do assunto.

OBJETIVOS
apresentar as principais normas legais que fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no combate à
sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES
Após a pesquisa, conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades
contábeis e empresariais envolvidas.

REFERENCIAS
DUARTE, R. D. SPED- Sistema Público de Escrituração Digital. 2ª Edição. Revisada Rio de Janeiro, 2012. FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica.
Fortaleza: UEC, 2002. FRANCO, Hilário. Contabilidade geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 1997, 407 p. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2007.

Página 441



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12353 Administração Financeira 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3972372 - CAMILA SERAFIM PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Osvaldo da Silva

TITULO O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO SPED PARA A CONTABILIDADE, EMPRESAS E ESTADO

INTRODUCAO

As mudanças estão cada vez mais significativas nas últimas décadas, principalmente as relacionado aos procedimentos contábeis, e a evolução da escrituração
manual para a mecânica, e atualmente eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados por
computadores (JUNIOR, 2011). As evoluções aceleradas do mundo globalizado, as inovações tecnológicas e a competitividade do mercado, exige cada vez mais
uma maior capacidade de adequação por parte dos profissionais contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno do assunto.

OBJETIVOS
apresentar as principais normas legais que fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no combate à
sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES
Após a pesquisa, conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades
contábeis e empresariais envolvidas.

REFERENCIAS
DUARTE, R. D. SPED- Sistema Público de Escrituração Digital. 2ª Edição. Revisada Rio de Janeiro, 2012. FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica.
Fortaleza: UEC, 2002. FRANCO, Hilário. Contabilidade geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 1997, 407 p. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2007.
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3975428 - LARISSA APARECIDA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Osvaldo da Silva

TITULO O IMPACTO SIGNIFICATIVO DO SPED PARA A CONTABILIDADE, EMPRESAS E ESTADO

INTRODUCAO

As mudanças estão cada vez mais significativas nas últimas décadas, principalmente as relacionado aos procedimentos contábeis, e a evolução da escrituração
manual para a mecânica, e atualmente eletrônica. A utilização da escrita manual evoluiu para a datilografia (máquina de escrever) e hoje são utilizados por
computadores (JUNIOR, 2011). As evoluções aceleradas do mundo globalizado, as inovações tecnológicas e a competitividade do mercado, exige cada vez mais
uma maior capacidade de adequação por parte dos profissionais contábil, e com o aumento do número de empresas obrigadas a aderir ao SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital), aumenta também a preocupação em torno do assunto.

OBJETIVOS
apresentar as principais normas legais que fundamentam o SPED, expor as características e métodos do SPED e evidenciar as ferramentas utilizadas no combate à
sonegação fiscal.

METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi uma abordagem de natureza qualitativa se enquadrando como exploratória. Foi realizado um estudo bibliográfico, utilizando o estudo
de dados teóricos, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos,
legislações e páginas de webs.

RESULTADOS
Dos resultados apurados observou-se que entre os benefícios da importância do uso dos métodos do SPED, destaca-se principalmente quanto a sua função na
unificação das informações perante a Receita Estadual e Federal, o que facilitou não só para o Estado fiscalizar os contribuintes, mas também simplificou para as
empresas a forma de entrega da documentação exigida pelo Fisco e ampliou as áreas de atuação do profissional contábil.

CONCLUSOES
Após a pesquisa, conclui-se que o SPED trouxe impactos relevantes e benéficos não somente na Contabilidade como também nas diversas áreas das atividades
contábeis e empresariais envolvidas.

REFERENCIAS
DUARTE, R. D. SPED- Sistema Público de Escrituração Digital. 2ª Edição. Revisada Rio de Janeiro, 2012. FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica.
Fortaleza: UEC, 2002. FRANCO, Hilário. Contabilidade geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 1997, 407 p. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2007.
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3624056 - THAISA JULIANA CIPRIANO DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO PARTO NATURAL COMO ASPECTO DE SAÚDE AMBIENTAL

INTRODUCAO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), Saúde Ambiental são todos os aspectos da saúde humana, que estão determinados por fatores químicos,
biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. As boas práticas baseadas em evidências científicas incorporadas no guia prático para a assistência ao parto
normal pela OMS, lançado em 1996, resgatam a valorização e estímulo do retorno ao processo fisiológico do parto natural, resultando em promoção de saúde
ambiental, uma vez que fatores socioambientais produzidos pelos serviços de saúde impactam na saúde das mulheres e contribuem para uma melhor qualidade de
vida quando humanizados.

OBJETIVOS Identificar as práticas baseadas em evidências científicas no trabalho de parto e parto natural e relacioná-las com aspecto saúde/meio ambiente.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, utilizando como ferramenta de pesquisa as palavras-chave: evidências científicas, saúde ambiental e parto natural.

RESULTADOS

O estudo permitiu um levantamento das classificações, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), sobre as práticas utilizadas na assistência ao parto e
nascimento, dividindo-as em quatro grupos: A, B, C e D. Como por exemplo: Grupo A - Práticas demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas; Grupo B –
Práticas prejudiciais, que não devem ser utilizadas; Grupo C – Práticas que devem ser utilizadas com cautela, pois não existem evidências científicas suficientes que
embasem o uso e Grupo D – Práticas utilizadas de modo inadequado. O estudo revela que as práticas que são benéficas à saúde da mulher, que preconizam o
modelo de atenção humanizada são utilizadas de modo ponderado nos serviços de saúde, os atendimentos são marcados por intervenções ineficazes contrariando
as recomendações da OMS. O estudo também nos mostra que saúde e meio ambiente são dimensões interdependentes e interrelacionadas e encontram-se no
centro do desenvolvimento sustentável.

CONCLUSOES

Compreender a saúde numa perspectiva interdisciplinar exige considerar os impactos que as transformações ambientais causam na saúde da mulher, por isso
garantir atendimento humanizado, condições dignas de saúde, redução de morte materno-infantil, ações educativas baseadas em evidências científicas na
assistência ao pré-natal, parto e puerpério visam promover o desenvolvimento sustentável, uma vez que saúde ambiental envolve práticas que visam corrigir,
controlar e evitar fatores que prejudiquem a saúde das gerações atuais e futuras.

REFERENCIAS

1. BEZERRA, Anselmo César Vasconcelos. Vigilância em saúde ambiental no Brasil: heranças e desafios. Saúde e Sociedade, São Paulo, v.26, n.4, 2017. 2. JESUS,
Victor. Racializando o olhar (sociológico) sobre a saúde ambiental em saneamento da população negra: um continuum colonial chamado racismo ambiental. Saúde e
Sociedade, São Paulo, v.29, n.2, 2020. 3. SILVA, Andréa Lorena Santos. Dignificação, Participação e Autonomia de Mulheres Atendidas por Enfermeiras em um Centro
de Parto Normal. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014.
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3791513 - RENATA REGINA RIBEIRO NOVAIS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jaqueline Sousa Leite Carla Regiani Conde

TITULO Depressão Pós-Parto: Uma Revisão Integrativa De Literatura

INTRODUCAO

As mulheres são maior parte da população mundial. Portanto, os estudos referentes à saúde da mulher possuem pouco mais de três décadas¹,²,³. O parto e o pós-
parto são consideradas como as vivências mais complexas da saúde da mulher. Especificamente, no período pós-parto possui mudanças fisiológicas e psicológicas
que podem deixar sequelas pelo resto da vida, tanto, a mãe quanto o recém nascido. Entre as alterações psíquicas encontra-se tristeza puerperal, quando não
diagnosticada e tratada, pode evoluir para uma depressão pós parto, nos casos não tratados, pode progredir para psicose puerperal ¹,². Este artigo trata-se de uma
de uma revisão integrativa de literatura sobre Depressão pós-parto; suas sintomatologias, causas e consequências na puérpera e recém-nascido.

OBJETIVOS Caracterizar e descrever a depressão pós-parto, suas causas, sintomatologia e consequências na mãe e na criança, no âmbito do papel do Enfermeiro.

METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão de literatura nas bases de dados, revistas indexadas como a SciElo, Biblioteca Virtual em saúde e Free Medical Journals. Foram
selecionados 159 documentos acadêmicos, selecionando artigos de revistas indexadas pela CAPES, de nível A1 e A2 na área de saúde, como; “Birth”, “British journal
of psychiatry”, Development and psychopathology”, e “American journal of public health”.

RESULTADOS

Embora os transtornos mentais causem mais de 1% da mortalidade, a depressão foi a doença que mais incapacitou mulheres, isto aconteceu tanto em países
desenvolvidos, como naqueles em desenvolvimento¹. A depressão pós-parto é limitante e pode durar meses, e até anos, se não diagnosticada tratada ¹. Sem um
acompanhamento a depressão pós-parto pode provocar consequências psicossociais na mãe e na criança. A sua sintomatologia é semelhante á depressão fora do
período materno, porém não possui a mesma taxa de mortalidade e também precisa do uso de fármacos para seu tratamento ². Embora não haja uma “principal
causa”, vários são os fatores contribuintes para o desenvolvimento da depressão pós-parto, estes vão desde causas socioeconômicas até causas genéticas ³. As
consequências repercutem, na maior parte de vezes, na psique e desenvolvimento da criança, mesmo após anos pode ainda ser prejudicada pela depressão pós-
parto ²,³.

CONCLUSOES
A depressão pós-parto é apresentada como uma doença relevante, uma vez que uma grande porcentagem de mulheres será acometida por este transtorno. Os
estudos apresentam uma maior necessidade de desenvolvimento de planos de prevenção e luta contra esta patologia. Nessa tarefa, toda a equipe de saúde deve ser
envolvida, como; Enfermeiros, Médicos, Assistente social e Psicólogos.

REFERENCIAS

1. CHEN, H.-H. et al. Understanding the relationship between cesarean birth and stress, anxiety, and depression after childbirth: A nationwide cohort study. Birth, v.
44, n. 4, p. 369–376, dez. 2017. 2. COX, J. L.; HOLDEN, J. M.; SAGOVSKY, R. Detection of Postnatal Depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal
Depression Scale. British Journal of Psychiatry, v. 150, n. 6, p. 782–786, 2 jun. 1987. 3. SURKAN, P. J. et al. Maternal Depressive Symptoms, Parenting Self-Efficacy,
and Child Growth. American Journal of Public Health, v. 98, n. 1, p. 125–132, jan. 2008.
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3800440 - BRUNA SILVA CARMO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jaqueline Sousa Leite Carla Regiani Conde

TITULO Depressão Pós-Parto: Uma Revisão Integrativa De Literatura

INTRODUCAO

As mulheres são maior parte da população mundial. Portanto, os estudos referentes à saúde da mulher possuem pouco mais de três décadas¹,²,³. O parto e o pós-
parto são consideradas como as vivências mais complexas da saúde da mulher. Especificamente, no período pós-parto possui mudanças fisiológicas e psicológicas
que podem deixar sequelas pelo resto da vida, tanto, a mãe quanto o recém nascido. Entre as alterações psíquicas encontra-se tristeza puerperal, quando não
diagnosticada e tratada, pode evoluir para uma depressão pós parto, nos casos não tratados, pode progredir para psicose puerperal ¹,². Este artigo trata-se de uma
de uma revisão integrativa de literatura sobre Depressão pós-parto; suas sintomatologias, causas e consequências na puérpera e recém-nascido.

OBJETIVOS Caracterizar e descrever a depressão pós-parto, suas causas, sintomatologia e consequências na mãe e na criança, no âmbito do papel do Enfermeiro.

METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão de literatura nas bases de dados, revistas indexadas como a SciElo, Biblioteca Virtual em saúde e Free Medical Journals. Foram
selecionados 159 documentos acadêmicos, selecionando artigos de revistas indexadas pela CAPES, de nível A1 e A2 na área de saúde, como; “Birth”, “British journal
of psychiatry”, Development and psychopathology”, e “American journal of public health”.

RESULTADOS

Embora os transtornos mentais causem mais de 1% da mortalidade, a depressão foi a doença que mais incapacitou mulheres, isto aconteceu tanto em países
desenvolvidos, como naqueles em desenvolvimento¹. A depressão pós-parto é limitante e pode durar meses, e até anos, se não diagnosticada tratada ¹. Sem um
acompanhamento a depressão pós-parto pode provocar consequências psicossociais na mãe e na criança. A sua sintomatologia é semelhante á depressão fora do
período materno, porém não possui a mesma taxa de mortalidade e também precisa do uso de fármacos para seu tratamento ². Embora não haja uma “principal
causa”, vários são os fatores contribuintes para o desenvolvimento da depressão pós-parto, estes vão desde causas socioeconômicas até causas genéticas ³. As
consequências repercutem, na maior parte de vezes, na psique e desenvolvimento da criança, mesmo após anos pode ainda ser prejudicada pela depressão pós-
parto ²,³.

CONCLUSOES
A depressão pós-parto é apresentada como uma doença relevante, uma vez que uma grande porcentagem de mulheres será acometida por este transtorno. Os
estudos apresentam uma maior necessidade de desenvolvimento de planos de prevenção e luta contra esta patologia. Nessa tarefa, toda a equipe de saúde deve ser
envolvida, como; Enfermeiros, Médicos, Assistente social e Psicólogos.

REFERENCIAS

1. CHEN, H.-H. et al. Understanding the relationship between cesarean birth and stress, anxiety, and depression after childbirth: A nationwide cohort study. Birth, v.
44, n. 4, p. 369–376, dez. 2017. 2. COX, J. L.; HOLDEN, J. M.; SAGOVSKY, R. Detection of Postnatal Depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal
Depression Scale. British Journal of Psychiatry, v. 150, n. 6, p. 782–786, 2 jun. 1987. 3. SURKAN, P. J. et al. Maternal Depressive Symptoms, Parenting Self-Efficacy,
and Child Growth. American Journal of Public Health, v. 98, n. 1, p. 125–132, jan. 2008.
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3590194 - ISABELE TATIANE PEREIRA MASCARENHAS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II: PLANO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS , Asa Negra Construções Ltda

INTRODUCAO

O sistema tributário brasileiro é considerado por muitos como um desafio, pois há várias leis e regulamentos que discorrem sobre os muitos tributos, o que dificulta
o entendimento até mesmo de quem atua na área. Nesse sentido, para que os principais temas relacionados à tributação sejam melhores entendidos, a linguagem
utilizada aqui é de fácil compreensão. Além disso, o presente trabalho tem, como objetivo principal, demonstrar como a empresa do setor de construção civil
chamada Asa Negra Construções Limitada pertencente, no ano de 2020, ao regime de tributação denominado lucro presumido pode, se aderir ao regime tributário do
lucro real, vir a pagar menos no tributo da contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) de forma legal.

OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo mostrar a relevância de um Planejamento Tributário para uma empresa, que aqui será apresentada ASA NEGRA CONSTRUÇÕES LTDA,
dando-lhe a opção de escolha para a minimização dos impostos, pois isso irá refletir nos resultados da empresa positivamente.

METODOLOGIA Para isso usamos a metodologia de pesquisa bibliográfica para termos um alicerce a fim de concluir a pesquisa da melhor forma possível.

RESULTADOS
Podemos perceber o quanto é importante, e imprescindível o acompanhamento de um profissional especializado em planejamento tributário, pois se a empresa
tivesse optado pelo regime do lucro real teria economizado R$ 34.169,52 na contribuição social sobre lucro líquido e aumentaria seu lucro significantemente no ano
de 2020.

CONCLUSOES
Concluímos que é importante, e indispensável o acompanhamento de um profissional especializado em planejamento tributário, pois se a empresa tivesse optado
pelo regime do lucro real teria economizado na contribuição social sobre lucro líquido e aumentaria seu lucro significantemente no ano de 2020.

REFERENCIAS
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2015. OLIVEIRA, Luís Martins de. et al. Manual de contabilidade tributária: textos e
testes com as respostas.12. ed. São Paulo: Atlas, 2013. MARTINEZ, Manuel Perez. O contador diante do planejamento tributário e da lei antielisiva. Disponível em:
(#60)http//www.cosif.com.br(#62). MALKOWSKI, Almir. Planejamento tributário e a questão da elisão fiscal. São Paulo: LED - Editora de Direito Ltda., 200
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4416465 - VIVIANE INACIO DE MELO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II: PLANO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS , Asa Negra Construções Ltda

INTRODUCAO

O sistema tributário brasileiro é considerado por muitos como um desafio, pois há várias leis e regulamentos que discorrem sobre os muitos tributos, o que dificulta
o entendimento até mesmo de quem atua na área. Nesse sentido, para que os principais temas relacionados à tributação sejam melhores entendidos, a linguagem
utilizada aqui é de fácil compreensão. Além disso, o presente trabalho tem, como objetivo principal, demonstrar como a empresa do setor de construção civil
chamada Asa Negra Construções Limitada pertencente, no ano de 2020, ao regime de tributação denominado lucro presumido pode, se aderir ao regime tributário do
lucro real, vir a pagar menos no tributo da contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) de forma legal.

OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo mostrar a relevância de um Planejamento Tributário para uma empresa, que aqui será apresentada ASA NEGRA CONSTRUÇÕES LTDA,
dando-lhe a opção de escolha para a minimização dos impostos, pois isso irá refletir nos resultados da empresa positivamente.

METODOLOGIA Para isso usamos a metodologia de pesquisa bibliográfica para termos um alicerce a fim de concluir a pesquisa da melhor forma possível.

RESULTADOS
Podemos perceber o quanto é importante, e imprescindível o acompanhamento de um profissional especializado em planejamento tributário, pois se a empresa
tivesse optado pelo regime do lucro real teria economizado R$ 34.169,52 na contribuição social sobre lucro líquido e aumentaria seu lucro significantemente no ano
de 2020.

CONCLUSOES
Concluímos que é importante, e indispensável o acompanhamento de um profissional especializado em planejamento tributário, pois se a empresa tivesse optado
pelo regime do lucro real teria economizado na contribuição social sobre lucro líquido e aumentaria seu lucro significantemente no ano de 2020.

REFERENCIAS
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2015. OLIVEIRA, Luís Martins de. et al. Manual de contabilidade tributária: textos e
testes com as respostas.12. ed. São Paulo: Atlas, 2013. MARTINEZ, Manuel Perez. O contador diante do planejamento tributário e da lei antielisiva. Disponível em:
(#60)http//www.cosif.com.br(#62). MALKOWSKI, Almir. Planejamento tributário e a questão da elisão fiscal. São Paulo: LED - Editora de Direito Ltda., 200
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II: PLANO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS , Asa Negra Construções Ltda

INTRODUCAO

O sistema tributário brasileiro é considerado por muitos como um desafio, pois há várias leis e regulamentos que discorrem sobre os muitos tributos, o que dificulta
o entendimento até mesmo de quem atua na área. Nesse sentido, para que os principais temas relacionados à tributação sejam melhores entendidos, a linguagem
utilizada aqui é de fácil compreensão. Além disso, o presente trabalho tem, como objetivo principal, demonstrar como a empresa do setor de construção civil
chamada Asa Negra Construções Limitada pertencente, no ano de 2020, ao regime de tributação denominado lucro presumido pode, se aderir ao regime tributário do
lucro real, vir a pagar menos no tributo da contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) de forma legal.

OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo mostrar a relevância de um Planejamento Tributário para uma empresa, que aqui será apresentada ASA NEGRA CONSTRUÇÕES LTDA,
dando-lhe a opção de escolha para a minimização dos impostos, pois isso irá refletir nos resultados da empresa positivamente.

METODOLOGIA Para isso usamos a metodologia de pesquisa bibliográfica para termos um alicerce a fim de concluir a pesquisa da melhor forma possível.

RESULTADOS
Podemos perceber o quanto é importante, e imprescindível o acompanhamento de um profissional especializado em planejamento tributário, pois se a empresa
tivesse optado pelo regime do lucro real teria economizado R$ 34.169,52 na contribuição social sobre lucro líquido e aumentaria seu lucro significantemente no ano
de 2020.

CONCLUSOES
Concluímos que é importante, e indispensável o acompanhamento de um profissional especializado em planejamento tributário, pois se a empresa tivesse optado
pelo regime do lucro real teria economizado na contribuição social sobre lucro líquido e aumentaria seu lucro significantemente no ano de 2020.

REFERENCIAS
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2015. OLIVEIRA, Luís Martins de. et al. Manual de contabilidade tributária: textos e
testes com as respostas.12. ed. São Paulo: Atlas, 2013. MARTINEZ, Manuel Perez. O contador diante do planejamento tributário e da lei antielisiva. Disponível em:
(#60)http//www.cosif.com.br(#62). MALKOWSKI, Almir. Planejamento tributário e a questão da elisão fiscal. São Paulo: LED - Editora de Direito Ltda., 200
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4442725 - PAULO SERGIO SANTOS COSTA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II: PLANO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS , Asa Negra Construções Ltda

INTRODUCAO

O sistema tributário brasileiro é considerado por muitos como um desafio, pois há várias leis e regulamentos que discorrem sobre os muitos tributos, o que dificulta
o entendimento até mesmo de quem atua na área. Nesse sentido, para que os principais temas relacionados à tributação sejam melhores entendidos, a linguagem
utilizada aqui é de fácil compreensão. Além disso, o presente trabalho tem, como objetivo principal, demonstrar como a empresa do setor de construção civil
chamada Asa Negra Construções Limitada pertencente, no ano de 2020, ao regime de tributação denominado lucro presumido pode, se aderir ao regime tributário do
lucro real, vir a pagar menos no tributo da contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) de forma legal.

OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo mostrar a relevância de um Planejamento Tributário para uma empresa, que aqui será apresentada ASA NEGRA CONSTRUÇÕES LTDA,
dando-lhe a opção de escolha para a minimização dos impostos, pois isso irá refletir nos resultados da empresa positivamente.

METODOLOGIA Para isso usamos a metodologia de pesquisa bibliográfica para termos um alicerce a fim de concluir a pesquisa da melhor forma possível.

RESULTADOS
Podemos perceber o quanto é importante, e imprescindível o acompanhamento de um profissional especializado em planejamento tributário, pois se a empresa
tivesse optado pelo regime do lucro real teria economizado R$ 34.169,52 na contribuição social sobre lucro líquido e aumentaria seu lucro significantemente no ano
de 2020.

CONCLUSOES
Concluímos que é importante, e indispensável o acompanhamento de um profissional especializado em planejamento tributário, pois se a empresa tivesse optado
pelo regime do lucro real teria economizado na contribuição social sobre lucro líquido e aumentaria seu lucro significantemente no ano de 2020.

REFERENCIAS
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2015. OLIVEIRA, Luís Martins de. et al. Manual de contabilidade tributária: textos e
testes com as respostas.12. ed. São Paulo: Atlas, 2013. MARTINEZ, Manuel Perez. O contador diante do planejamento tributário e da lei antielisiva. Disponível em:
(#60)http//www.cosif.com.br(#62). MALKOWSKI, Almir. Planejamento tributário e a questão da elisão fiscal. São Paulo: LED - Editora de Direito Ltda., 200
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4142071 - SABRINA EMANUELLE MESQUITA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paulo Fernando de Souza Campos Maria Auxiliadora Fontana Baseio

TITULO
MEMÓRIA E IDENTIDADE: PERFIL DO CORPO DOCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE
SANTO AMARO

INTRODUCAO

A presente proposta parte de uma pesquisa institucional em torno das comemorações dos dez anos de existência do Programa de Mestrado Interdisciplinar em
Ciências Humanas da Universidade Santo Amaro – UNISA. Derivado desse amplo quadro e da memória institucional existente, pretende-se, para essa comunicação,
traçar o perfil docente, desde a instituição do grupo existente, em 2012, à sua composição atual em relação à origem institucional, formação acadêmica e linha de
pesquisa, bem como interpretar os dados que dizem respeito ao gênero e como esse fator se relaciona com a ocupação dos espaços acadêmicos.

OBJETIVOS Traçar o perfil docente do Programa de Mestrado Interdisciplinar de Ciências Humanas.

METODOLOGIA
O método empregado remonta pesquisa Survey, vale dizer, obtenção de informações quantitativas sobre um determinado grupo de pessoas ou organizações,
indicada quando se deseja responder questões que expressem opiniões, costumes ou características de um determinado público-alvo a partir de instrumentos de
coleta de dados.

RESULTADOS

Como primeira etapa do trabalho, encontrou-se que o perfil docente é constituído por professores das linhas de pesquisa: Sociedade, espaço e memória (6);
Sociedade, comunicação e linguagens (5), em que o gênero feminino apreende-se de maior generalidade. O perfil docente é atrelado à tríade ensino, pesquisa e
extensão e participam dos grupos de pesquisa institucionais: Arte, Cultura e Imaginário; Ciência, Saúde, Gênero e Sentimento; muitas vezes intercalados entre os
grupos (participando do ACI e CISGES, por exemplo). Da titularidade de cada docente, compõe-se: Doutorado (4), Doutor com Pós-doutorado (6), Livre-docência (1).
A atuação docente é constituída por professores na graduação e mestrado, como professores e/ou orientadores.

CONCLUSOES
Compreende-se a partir deste estudo, os componentes do mestrado são majoritariamente do gênero feminino, sendo o Programa Coordenado atualmente por uma
mulher, dados que revelam uma recorrência na ocupação de cargos de importância institucional por mulheres no âmbito da direção da Universidade Santo Amaro.

REFERENCIAS
1. BABBIE, Earl. Métodos de Pesquisas de Survey. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 2. MINAYO, Maria Cecilia de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e
criatividade. 28 ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 3. POLLAK, Michel. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 1992, p.200-212.
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4143051 - ISABELLA TAVARES SOZZA MORAES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paulo Fernando de Souza Campos Maria Auxiliadora Fontana Baseio

TITULO
MEMÓRIA E IDENTIDADE: PERFIL DO CORPO DOCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE
SANTO AMARO

INTRODUCAO

A presente proposta parte de uma pesquisa institucional em torno das comemorações dos dez anos de existência do Programa de Mestrado Interdisciplinar em
Ciências Humanas da Universidade Santo Amaro – UNISA. Derivado desse amplo quadro e da memória institucional existente, pretende-se, para essa comunicação,
traçar o perfil docente, desde a instituição do grupo existente, em 2012, à sua composição atual em relação à origem institucional, formação acadêmica e linha de
pesquisa, bem como interpretar os dados que dizem respeito ao gênero e como esse fator se relaciona com a ocupação dos espaços acadêmicos.

OBJETIVOS Traçar o perfil docente do Programa de Mestrado Interdisciplinar de Ciências Humanas.

METODOLOGIA
O método empregado remonta pesquisa Survey, vale dizer, obtenção de informações quantitativas sobre um determinado grupo de pessoas ou organizações,
indicada quando se deseja responder questões que expressem opiniões, costumes ou características de um determinado público-alvo a partir de instrumentos de
coleta de dados.

RESULTADOS

Como primeira etapa do trabalho, encontrou-se que o perfil docente é constituído por professores das linhas de pesquisa: Sociedade, espaço e memória (6);
Sociedade, comunicação e linguagens (5), em que o gênero feminino apreende-se de maior generalidade. O perfil docente é atrelado à tríade ensino, pesquisa e
extensão e participam dos grupos de pesquisa institucionais: Arte, Cultura e Imaginário; Ciência, Saúde, Gênero e Sentimento; muitas vezes intercalados entre os
grupos (participando do ACI e CISGES, por exemplo). Da titularidade de cada docente, compõe-se: Doutorado (4), Doutor com Pós-doutorado (6), Livre-docência (1).
A atuação docente é constituída por professores na graduação e mestrado, como professores e/ou orientadores.

CONCLUSOES
Compreende-se a partir deste estudo, os componentes do mestrado são majoritariamente do gênero feminino, sendo o Programa Coordenado atualmente por uma
mulher, dados que revelam uma recorrência na ocupação de cargos de importância institucional por mulheres no âmbito da direção da Universidade Santo Amaro.

REFERENCIAS
1. BABBIE, Earl. Métodos de Pesquisas de Survey. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 2. MINAYO, Maria Cecilia de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e
criatividade. 28 ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 3. POLLAK, Michel. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 1992, p.200-212.
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3912019 - NICOLE OLIVEIRA DE ALMEIDA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Bianchi

TITULO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE O PAPEL DO ODONTOLEGISTA EM TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO PÓS MORTEM

INTRODUCAO

Na história da humanidade inúmeras guerras e desastres acarretaram grande número de mortos que, em alguns casos não eram identificados gerando muita dor e
tristeza para as famílias. Alguns métodos foram criados para tal finalidade sendo que o mais conhecido é o exame datiloscópico, porém existem situações em que a
coleta das impressões digitais se torna inviável como em corpos mutilados, carbonizados ou em desastres de massa (grande número de corpos) e outros métodos
de identificação se fazem necessários. Nesse contexto, a Odontologia Legal surge como uma alternativa importante através da análise das arcadas dentárias ou dos
elementos dentais, uma vez que nenhum indivíduo apresenta uma situação bucal igual a outro o que pode ser constatado pelo perito odontológico também
conhecido por odontolegista.

OBJETIVOS Verificar o grau de conhecimento da população em geral sobre o papel do odontolegista em técnicas de identificação pós mortem.

METODOLOGIA
: Para a realização da pesquisa foi utilizado um questionário online, distribuído a 106 pessoas do público em geral, juntamente com o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) através do Google Forms. O projeto de pesquisa, o questionário e o TCLE passaram pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unisa, sendo
aprovados através do parecer nº 4.988.345.

RESULTADOS

A maior parte das pessoas que responderam ao questionário (80%) não atua em nenhuma ocupação relacionada à Odontologia. Quando questionados sobre a área
de atuação da Odontologia Legal, quase 30% relataram que nunca ouviram falar sobre a especialidade. Ao serem questionadas sobre o papel do odontolegista, mais
de 90% das pessoas relacionaram o seu trabalho com a possibilidade de identificação humana no caso de cadáveres, cerca de 65% associaram à avaliação de
lesões (trauma), 78% com exames de imagem com finalidades periciais e 74% com sua atuação em necrópsias (utilizando vias de cabeça e pescoço), dentre outras.
Em relação a técnicas de identificação humana, cerca de 98% acreditam que possa ser feita através dos dentes e da arcada dentária, 88% através de impressões
digitais, além de outros métodos. Nas questões referentes ao papel do odontolegista e às técnicas de identificação era possível selecionar mais de uma resposta.

CONCLUSOES
Pelo que se pode perceber através do questionário aplicado, grande parte dos participantes da pesquisa mesmo não sendo da área odontológica demonstrou
compreensão sobre o tema, apresentando algum conhecimento sobre a Odontologia Legal e suas técnicas de identificação pós mortem.

REFERENCIAS
- https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128600/lei-5081-66 - http://www.ricardohenrique.com.br/artigos/asorriso.pdf -
https://core.ac.uk/download/pdf/294816835.pdf - Identificação odontológica post-mortem por meio de fotografias do sorriso: revisão de literatura. | Revista
Brasileira de Odontologia Legal (portalabol.com.br)
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3920267 - NATALI VILLA MARTINS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Bianchi

TITULO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE O PAPEL DO ODONTOLEGISTA EM TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO PÓS MORTEM

INTRODUCAO

Na história da humanidade inúmeras guerras e desastres acarretaram grande número de mortos que, em alguns casos não eram identificados gerando muita dor e
tristeza para as famílias. Alguns métodos foram criados para tal finalidade sendo que o mais conhecido é o exame datiloscópico, porém existem situações em que a
coleta das impressões digitais se torna inviável como em corpos mutilados, carbonizados ou em desastres de massa (grande número de corpos) e outros métodos
de identificação se fazem necessários. Nesse contexto, a Odontologia Legal surge como uma alternativa importante através da análise das arcadas dentárias ou dos
elementos dentais, uma vez que nenhum indivíduo apresenta uma situação bucal igual a outro o que pode ser constatado pelo perito odontológico também
conhecido por odontolegista.

OBJETIVOS Verificar o grau de conhecimento da população em geral sobre o papel do odontolegista em técnicas de identificação pós mortem.

METODOLOGIA
: Para a realização da pesquisa foi utilizado um questionário online, distribuído a 106 pessoas do público em geral, juntamente com o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) através do Google Forms. O projeto de pesquisa, o questionário e o TCLE passaram pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unisa, sendo
aprovados através do parecer nº 4.988.345.

RESULTADOS

A maior parte das pessoas que responderam ao questionário (80%) não atua em nenhuma ocupação relacionada à Odontologia. Quando questionados sobre a área
de atuação da Odontologia Legal, quase 30% relataram que nunca ouviram falar sobre a especialidade. Ao serem questionadas sobre o papel do odontolegista, mais
de 90% das pessoas relacionaram o seu trabalho com a possibilidade de identificação humana no caso de cadáveres, cerca de 65% associaram à avaliação de
lesões (trauma), 78% com exames de imagem com finalidades periciais e 74% com sua atuação em necrópsias (utilizando vias de cabeça e pescoço), dentre outras.
Em relação a técnicas de identificação humana, cerca de 98% acreditam que possa ser feita através dos dentes e da arcada dentária, 88% através de impressões
digitais, além de outros métodos. Nas questões referentes ao papel do odontolegista e às técnicas de identificação era possível selecionar mais de uma resposta.

CONCLUSOES
Pelo que se pode perceber através do questionário aplicado, grande parte dos participantes da pesquisa mesmo não sendo da área odontológica demonstrou
compreensão sobre o tema, apresentando algum conhecimento sobre a Odontologia Legal e suas técnicas de identificação pós mortem.

REFERENCIAS
- https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128600/lei-5081-66 - http://www.ricardohenrique.com.br/artigos/asorriso.pdf -
https://core.ac.uk/download/pdf/294816835.pdf - Identificação odontológica post-mortem por meio de fotografias do sorriso: revisão de literatura. | Revista
Brasileira de Odontologia Legal (portalabol.com.br)
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4337590 - AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO Um estudo sobre os impactos ambientais em um empresa de produtos de higiene pessoal e perfumaria

INTRODUCAO
A empresa pesquisada é “O Boticário” visto esta demonstrar uma preocupação ambiental em sua política empresarial. Uma das metas da empresa é que os
consumidores não só comprem pelo valor agregado ao produto, mas também pela causa relativa ao meio ambiente.

OBJETIVOS Avaliar o impacto ambiental que os lencinhos umedecidos biodegradáveis podem causar após o seu uso

METODOLOGIA
Mediante uma análise exploratória na linha de produtos de higiene pessoal, o foco foram os lenços umedecidos biodegradáveis, calculando-se através de uma
metodologia quantitativa, levando-se em consideração aspectos mercadológicos para a sustentabilidade econômica na comercialização desse produto

RESULTADOS

Os lenços umedecidos além de biodegradáveis apresentam uma fórmula mais suave com extrato de plantas, como a calêndula e camomila. Este produto tem a
característica de serem versáteis, quesito praticidade especialmente para remover a maquiagem ou para higiene pessoal, atendendo o público de todas as idades. A
pesquisa analisou o impacto que o lenço ou um toalha descartável pode impactar no meio ambiente. Estudos apontam que países como Reino Unido e Austrália
proíbem a venda e a comercialização desses produtos visto não serem biodegradáveis, o que resulta em um impacto desastroso no meio ambiente. Segundo os
dados esse tipo de produto é um dos maiores causadores de entupimento nas redes de esgoto e rios e lagos. Como avanço do estudo outra questão foi o uso do
produto na hora da troca das fraldas de crianças. Levando-se em consideração que uma criança, em média, tem uma troca de fralda cinco vezes ao dia e, supondo
que em cada troca sejam utilizadas duas toalhas ou lencinhos, chega-se a um total anual de 3.360 produtos para cada criança. Não se considerou o fator econômico
envolvido. Assim, comprova-se que o uso de lenços umedecidos biodegradáveis, devem ser considerados em ações de preocupação ambiental. Constatou-se
também que os produtos decompõe no o solo em quinze dias

CONCLUSOES
Pelo estudo realizado destaca-se a importância da conscientização dos consumidores com os impactos ambientais que o uso do produto pode trazer em benefício
da sociedade como um todo e pela preservação da natureza. Novos hábitos de um consumo integrados com processos de fabricação eficazes no uso de recursos
naturais geram um ganho para esta e futuras gerações

REFERENCIAS
1.ALVES, Ricardo R. Sustentabilidade empresarial e mercado verde: a transformação do mundo em que vivemos. São Paulo. Editora Vozes, 2019. 2.CHIAVENATO,
Idalberto. Fundamentos da Administração. 2ª ed. São Pau: Editora Atlas, 2021 3. KOTLER,Philip; KELLER, Kelvin L. Administração de Marketing. 15ª ed. São Paulo:
Pearson Universidades, 2019.
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4343603 - ANDREIA CICERA SILVA DA COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO Um estudo sobre os impactos ambientais em um empresa de produtos de higiene pessoal e perfumaria

INTRODUCAO
A empresa pesquisada é “O Boticário” visto esta demonstrar uma preocupação ambiental em sua política empresarial. Uma das metas da empresa é que os
consumidores não só comprem pelo valor agregado ao produto, mas também pela causa relativa ao meio ambiente.

OBJETIVOS Avaliar o impacto ambiental que os lencinhos umedecidos biodegradáveis podem causar após o seu uso

METODOLOGIA
Mediante uma análise exploratória na linha de produtos de higiene pessoal, o foco foram os lenços umedecidos biodegradáveis, calculando-se através de uma
metodologia quantitativa, levando-se em consideração aspectos mercadológicos para a sustentabilidade econômica na comercialização desse produto

RESULTADOS

Os lenços umedecidos além de biodegradáveis apresentam uma fórmula mais suave com extrato de plantas, como a calêndula e camomila. Este produto tem a
característica de serem versáteis, quesito praticidade especialmente para remover a maquiagem ou para higiene pessoal, atendendo o público de todas as idades. A
pesquisa analisou o impacto que o lenço ou um toalha descartável pode impactar no meio ambiente. Estudos apontam que países como Reino Unido e Austrália
proíbem a venda e a comercialização desses produtos visto não serem biodegradáveis, o que resulta em um impacto desastroso no meio ambiente. Segundo os
dados esse tipo de produto é um dos maiores causadores de entupimento nas redes de esgoto e rios e lagos. Como avanço do estudo outra questão foi o uso do
produto na hora da troca das fraldas de crianças. Levando-se em consideração que uma criança, em média, tem uma troca de fralda cinco vezes ao dia e, supondo
que em cada troca sejam utilizadas duas toalhas ou lencinhos, chega-se a um total anual de 3.360 produtos para cada criança. Não se considerou o fator econômico
envolvido. Assim, comprova-se que o uso de lenços umedecidos biodegradáveis, devem ser considerados em ações de preocupação ambiental. Constatou-se
também que os produtos decompõe no o solo em quinze dias

CONCLUSOES
Pelo estudo realizado destaca-se a importância da conscientização dos consumidores com os impactos ambientais que o uso do produto pode trazer em benefício
da sociedade como um todo e pela preservação da natureza. Novos hábitos de um consumo integrados com processos de fabricação eficazes no uso de recursos
naturais geram um ganho para esta e futuras gerações

REFERENCIAS
1.ALVES, Ricardo R. Sustentabilidade empresarial e mercado verde: a transformação do mundo em que vivemos. São Paulo. Editora Vozes, 2019. 2.CHIAVENATO,
Idalberto. Fundamentos da Administração. 2ª ed. São Pau: Editora Atlas, 2021 3. KOTLER,Philip; KELLER, Kelvin L. Administração de Marketing. 15ª ed. São Paulo:
Pearson Universidades, 2019.
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4437080 - NATALIA FERREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO A importância da Estetcista no período pós operatório de cirurgia plástica evitando possiveis complicações.

INTRODUCAO

A crescente busca por cirurgias estéticas e reparadoras tem sido algo constante em nosso país e muitas vezes, por determinados procedimentos estéticos
invasivos, esses procedimentos podem fazer com que algumas células do corpo sejam lesionadas e a resposta fisiológica da mesma corresponde à uma inflamação.
Quando o organismo é sinalizado de que alguma parte do corpo foi lesionada, imediatamente inicia-se um processo de produção de colágeno, proteína responsável
pelo preenchimento do local no qual a lesão ocorreu. Após sofrer essas agressões, o tecido sofre alterações como edema, queloides, equimoses e formação de
tecido cicatricial. Diante desses eventos biológicos e com seguimento de protocolos de tratamento estéticos pré e pós-cirúrgicos essencialmente faz-se necessário
a utilização de procedimentos estéticos combinados com terapias corporais.

OBJETIVOS Apresentar a importância da drenagem linfática associada o uso de ultrassom no tratamento pós operatório de cirúrgia plástica

METODOLOGIA Trata se de uma revisão de literatura.

RESULTADOS

O resgate da "autoestima" é sempre evocado como solução ou motivação para o procedimento cirúrgico, sem levar em consideração as ambiguidades e
incoerências de qualquer sujeito. As expectativas são tratadas sempre como algo possível de ser vislumbrado a olho nu, como se "formar uma expectativa realista"
fosse algo natural, simples e disponível para qualquer mortal em qualquer circunstância ou em qualquer momento da vida. O corpo perfeito compõe-se da percepção
do indivíduo na relação com a estrutura corporal e sua aparência e como a sociedade a enxerga, tendo a construção da identidade de acordo com as experiências
vividas na infância, e a relação com os familiares. Concomitantemente, a procura por cirurgias plásticas tem se tornado cada vez mais frequente, em decorrência do
advento de novas tecnologias e da aceitação social.

CONCLUSOES

Sob essa perspectiva, o conceito de estética busca encontrar e mostrar que podemos apresentar a nossa melhor versão, utilizando-se dos artifícios da cirurgia
plástica e procedimentos estéticos que contribuem para a elevação da autoestima. Portanto, os procedimentos estéticos proporcionam a chance de encontrar e
mostrar a melhor versão de cada pessoa, cobrindo os níveis físico e psicológico. Embora existam muitos tratamentos da medicina estética, entre os mais solicitados
pelas mulheres estão os que têm a ver com o rosto.

REFERENCIAS

1. FERREIRA FRANCISCO ROMÃO. Cirurgias estéticas, discurso médico e saúde. Ciênc. saúde coletiva [Internet]. Maio de 2011 [citado em 23 de maio de 2021]; 16
(5): 2373-2382. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413-81232011000500006(#38)lng=en.
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232011000500006. 2. PONTELLI, ENDRIGO PIVA, SCIALOM, JEAN MARC E SANTOS-PONTELLI, TAIZA ELAINE GRESPAN
DOS.Profilaxia tromboembólica farmacológica e por compressão pneumática intermitente em 563 casos consecutivos de abdominoplastia. Revista Brasileira de
Cirurgia Plástica [online]. 2012, v. 27, n. 1 [Acessado 25 mai 2021] , pp. 77-86. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/S1983-51752012000100013(#62). Epub
01 Jun 2012. ISSN 1983-5175. https://doi.org/10.1590/S1983-51752012000100013.
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4448651 - ANDREZA DOS SANTOS SILVA CATARINO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO A importância da Estetcista no período pós operatório de cirurgia plástica evitando possiveis complicações.

INTRODUCAO

A crescente busca por cirurgias estéticas e reparadoras tem sido algo constante em nosso país e muitas vezes, por determinados procedimentos estéticos
invasivos, esses procedimentos podem fazer com que algumas células do corpo sejam lesionadas e a resposta fisiológica da mesma corresponde à uma inflamação.
Quando o organismo é sinalizado de que alguma parte do corpo foi lesionada, imediatamente inicia-se um processo de produção de colágeno, proteína responsável
pelo preenchimento do local no qual a lesão ocorreu. Após sofrer essas agressões, o tecido sofre alterações como edema, queloides, equimoses e formação de
tecido cicatricial. Diante desses eventos biológicos e com seguimento de protocolos de tratamento estéticos pré e pós-cirúrgicos essencialmente faz-se necessário
a utilização de procedimentos estéticos combinados com terapias corporais.

OBJETIVOS Apresentar a importância da drenagem linfática associada o uso de ultrassom no tratamento pós operatório de cirúrgia plástica

METODOLOGIA Trata se de uma revisão de literatura.

RESULTADOS

O resgate da "autoestima" é sempre evocado como solução ou motivação para o procedimento cirúrgico, sem levar em consideração as ambiguidades e
incoerências de qualquer sujeito. As expectativas são tratadas sempre como algo possível de ser vislumbrado a olho nu, como se "formar uma expectativa realista"
fosse algo natural, simples e disponível para qualquer mortal em qualquer circunstância ou em qualquer momento da vida. O corpo perfeito compõe-se da percepção
do indivíduo na relação com a estrutura corporal e sua aparência e como a sociedade a enxerga, tendo a construção da identidade de acordo com as experiências
vividas na infância, e a relação com os familiares. Concomitantemente, a procura por cirurgias plásticas tem se tornado cada vez mais frequente, em decorrência do
advento de novas tecnologias e da aceitação social.

CONCLUSOES

Sob essa perspectiva, o conceito de estética busca encontrar e mostrar que podemos apresentar a nossa melhor versão, utilizando-se dos artifícios da cirurgia
plástica e procedimentos estéticos que contribuem para a elevação da autoestima. Portanto, os procedimentos estéticos proporcionam a chance de encontrar e
mostrar a melhor versão de cada pessoa, cobrindo os níveis físico e psicológico. Embora existam muitos tratamentos da medicina estética, entre os mais solicitados
pelas mulheres estão os que têm a ver com o rosto.

REFERENCIAS

1. FERREIRA FRANCISCO ROMÃO. Cirurgias estéticas, discurso médico e saúde. Ciênc. saúde coletiva [Internet]. Maio de 2011 [citado em 23 de maio de 2021]; 16
(5): 2373-2382. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413-81232011000500006(#38)lng=en.
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232011000500006. 2. PONTELLI, ENDRIGO PIVA, SCIALOM, JEAN MARC E SANTOS-PONTELLI, TAIZA ELAINE GRESPAN
DOS.Profilaxia tromboembólica farmacológica e por compressão pneumática intermitente em 563 casos consecutivos de abdominoplastia. Revista Brasileira de
Cirurgia Plástica [online]. 2012, v. 27, n. 1 [Acessado 25 mai 2021] , pp. 77-86. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/S1983-51752012000100013(#62). Epub
01 Jun 2012. ISSN 1983-5175. https://doi.org/10.1590/S1983-51752012000100013.
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3812936 - LUIZA SOUSA DE ARAUJO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli de Lana Moreira

TITULO DIAGNÓSTICOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA: UMA EXPERIÊNCIA DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM.

INTRODUCAO
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é responsável pela prevenção de agravos e direcionamento correto dos pacientes, a fim de garantir um atendimento que
respeite os atributos da atenção primária. Para esse recurso ser exercido de forma plena é necessário realize com excelência suas funções 1.

OBJETIVOS : Relatar a vivência dos graduandos de Enfermagem no processo de reconhecimento e levantamento de problemas dos programas e serviços da Atenção Básica.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de gestão, 8°semestre da graduação em Enfermagem, em uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) e Estratégia da Saúde da Família (ESF). Os programas e serviços foram analisados entre agosto e outubro de 2021. Durante esse período
foram realizados um total de onze diagnósticos e suas respectivas intervenções para os programas e serviços da Unidade em questão.

RESULTADOS

Embasado nas informações colhidas foram realizados onze diagnósticos na UBS. O 1º diagnóstico foi a análise de estrutura física- a estrutura da UBS não respeita a
RDC 502; O 2º diagnóstico foi o relatório de visita mensal não realizada- falta de justificativa ou causa da ausência do usuário; o 3º diagnóstico foi a falta de
especificidade do consolidado mensal - duplicidades de entendimento em alguns termos; o 4º diagnóstico foi avaliações dos indicadores, comparando a UBS com o
município de São Paulo- onde observou-se baixa busca ativa de HAS; o 5º diagnóstico foi sala de curativo- falta de local apropriado para a realização do curativo,
falta de acompanhamento dos feridos pela equipe, parcialidade na classificação de feridas e falta de Evolução pelo Enfermeiro; 6º diagnóstico foi AMPI (Avaliação
Multidimensional da Pessoa Idosa)- baixa aplicação de AMPI e desatualização dos dados dos pacientes no Forma Redes; 7° diagnóstico foi da gravidez na
adolescência- falta de acompanhamento da adolescente com pregnosticon negativo; o 8º diagnóstico foi Papanicolau- a sala é usada para realizar curativos e outros
procedimentos, falta de organização dos registros e falta de alguns dados das pacientes; 9º diagnóstico foi PAMG (programa de automonitoramento glicêmico), sala
pequena, pacientes com HI sem orientação correta, tratamento ou investigação3;10º diagnóstico foi covid-19 - baixo desempenho na ESF devido a demanda do
acolhimento de covid e o 11º diagnóstico foi cobertura vacinal de criança de 0 à 6 anos – baixa cobertura vacinal, falta de preenchimento dos cartões espelhos e
falta de busca ativa.

CONCLUSOES
A partir dessa experiência foi possível observar que, para atender plenamente os programas e serviços da ESF é necessário que a equipe de enfermagem exerça o
empoderamento do seu papel.

REFERENCIAS

1 Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família (ESF). Disponível em: https://aps.saude.gov.br/ape/esf/ 2 Ministério da Saúde. Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução-RDC nº 50, Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/rdc0050_21_02_2002.html 3
Scheroki, M. R., Prefeitura da cidade de São Paulo, Padronização de Atendimento. Programa de Automonitoramento Glicêmico. Disponível
em:arquivos/programas/Orientacoes_para_Automonitoramento_Glicemico.pdf
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3822079 - KEYLA DAIANA RODRIGUES CARDOSO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli de Lana Moreira

TITULO DIAGNÓSTICOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA: UMA EXPERIÊNCIA DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM.

INTRODUCAO
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é responsável pela prevenção de agravos e direcionamento correto dos pacientes, a fim de garantir um atendimento que
respeite os atributos da atenção primária. Para esse recurso ser exercido de forma plena é necessário realize com excelência suas funções 1.

OBJETIVOS : Relatar a vivência dos graduandos de Enfermagem no processo de reconhecimento e levantamento de problemas dos programas e serviços da Atenção Básica.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvida no estágio curricular supervisionado de gestão, 8°semestre da graduação em Enfermagem, em uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) e Estratégia da Saúde da Família (ESF). Os programas e serviços foram analisados entre agosto e outubro de 2021. Durante esse período
foram realizados um total de onze diagnósticos e suas respectivas intervenções para os programas e serviços da Unidade em questão.

RESULTADOS

Embasado nas informações colhidas foram realizados onze diagnósticos na UBS. O 1º diagnóstico foi a análise de estrutura física- a estrutura da UBS não respeita a
RDC 502; O 2º diagnóstico foi o relatório de visita mensal não realizada- falta de justificativa ou causa da ausência do usuário; o 3º diagnóstico foi a falta de
especificidade do consolidado mensal - duplicidades de entendimento em alguns termos; o 4º diagnóstico foi avaliações dos indicadores, comparando a UBS com o
município de São Paulo- onde observou-se baixa busca ativa de HAS; o 5º diagnóstico foi sala de curativo- falta de local apropriado para a realização do curativo,
falta de acompanhamento dos feridos pela equipe, parcialidade na classificação de feridas e falta de Evolução pelo Enfermeiro; 6º diagnóstico foi AMPI (Avaliação
Multidimensional da Pessoa Idosa)- baixa aplicação de AMPI e desatualização dos dados dos pacientes no Forma Redes; 7° diagnóstico foi da gravidez na
adolescência- falta de acompanhamento da adolescente com pregnosticon negativo; o 8º diagnóstico foi Papanicolau- a sala é usada para realizar curativos e outros
procedimentos, falta de organização dos registros e falta de alguns dados das pacientes; 9º diagnóstico foi PAMG (programa de automonitoramento glicêmico), sala
pequena, pacientes com HI sem orientação correta, tratamento ou investigação3;10º diagnóstico foi covid-19 - baixo desempenho na ESF devido a demanda do
acolhimento de covid e o 11º diagnóstico foi cobertura vacinal de criança de 0 à 6 anos – baixa cobertura vacinal, falta de preenchimento dos cartões espelhos e
falta de busca ativa.

CONCLUSOES
A partir dessa experiência foi possível observar que, para atender plenamente os programas e serviços da ESF é necessário que a equipe de enfermagem exerça o
empoderamento do seu papel.

REFERENCIAS

1 Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família (ESF). Disponível em: https://aps.saude.gov.br/ape/esf/ 2 Ministério da Saúde. Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução-RDC nº 50, Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/rdc0050_21_02_2002.html 3
Scheroki, M. R., Prefeitura da cidade de São Paulo, Padronização de Atendimento. Programa de Automonitoramento Glicêmico. Disponível
em:arquivos/programas/Orientacoes_para_Automonitoramento_Glicemico.pdf
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3769887 - DAYANE SIMOES AVILA GONZAGA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli de Lana Moreira

TITULO PUERICULTURA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

INTRODUCAO
Apesar da gravidade da pandemia do COVID-19 e a recomendação inicial de isolamento social e da procura dos serviços de Saúde apenas em situações de extrema
necessidade, os atendimentos de puericultura foram mantidos na Unidade Básica de Saúde (UBS), isso porque a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Criança tem como um princípio a prioridade absoluta da criança 1,2.

OBJETIVOS Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem na consulta de puericultura, durante o estágio curricular em saúde coletiva no período da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido no estágio curricular supervisionado em saúde coletiva, com carga horária de 100h em uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família. Foram desenvolvidas atividades como: territorialização, visitas domiciliárias, acolhimento da demanda espontânea,
consultas de enfermagem, matriciamento junto à equipe multidisciplinar, e procedimentos como coleta de sangue e aplicação de vacinas. As consultas de
enfermagem de puericultura eram realizadas diariamente agendadas pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) da microárea em que a família reside.

RESULTADOS

Durante o período de estágio evidenciou-se que apesar da agenda reduzida para consultas de enfermagem, as consultas de puericultura foram mantidas, pois tem
como intuito promover ações de prevenção a saúde, evitando adoecimento e promovendo crescimento e desenvolvimento adequado. Nas consultas de puericultura
eram avaliados os seguintes aspectos: estado vacinal, nutricional, crescimento e desenvolvimento, fatores socioeconômicos e demográficos, vínculo familiar e
exame físico, entre outros3. Verificou-se que diversas crianças deixaram de ser acompanhadas nas consultas de puericultura ao decorrer da pandemia e como
consequência houve aumento na quantidade de crianças com déficit em alguns dos parâmetros avaliados, como por exemplo o baixo peso e sobrepeso, por
dificuldades em manter uma alimentação balanceada (frutas, legumes, proteínas), relacionado ao desemprego causado pela pandemia; risco de acuidade visual
diminuída e vinculo familiar diminuído em decorrência do aumento do tempo de tela. Além disso, houve queda na cobertura vacinal, já que se instaurou o medo em
relação a busca aos serviços de saúde, até mesmo para vacinação de rotina, podendo desencadear o aumento de doenças e agravos, que antes eram contidos
através da vacinação.

CONCLUSOES
Foi possível evidenciarmos que a consulta de puericultura é de suma importância para o acompanhamento da saúde e desenvolvimento da criança, isso porque
através dela pode-se estabelecer condutas e orientações para a melhoria ou manutenção da saúde da criança.

REFERENCIAS

1. Histórico da pandemia de COVID-19 [Internet]. Organização Pan-Americana da Saúde; 2020. Folha informativa sobre COVID-19; [Acesso em: 28 de maio de 2020];
Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19. 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: orientações para implementação / Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. [Acesso em: 06 de out. de 2021]; Disponível em:
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/07/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-Integral-%C3%A0-Sa%C3%BAde-da-
Crian%C3%A7a-PNAISC-Vers%C3%A3o-Eletr%C3%B4nica.pdf 3. Manual técnico: Saúde da Criança e do Adolescente nas Unidades Básicas de Saúde. / Secretaria da
Saúde, Coordenação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família. – 4. ed. - São Paulo: SMS, 2015. Atualizado em 2016. [Acesso em: 06 out. 2021]; Disponível
em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/saudedacriancaedoalescente02012017.pdf
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3853624 - TAIS REGINA MATOS OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli de Lana Moreira

TITULO PUERICULTURA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

INTRODUCAO
Apesar da gravidade da pandemia do COVID-19 e a recomendação inicial de isolamento social e da procura dos serviços de Saúde apenas em situações de extrema
necessidade, os atendimentos de puericultura foram mantidos na Unidade Básica de Saúde (UBS), isso porque a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Criança tem como um princípio a prioridade absoluta da criança 1,2.

OBJETIVOS Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem na consulta de puericultura, durante o estágio curricular em saúde coletiva no período da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido no estágio curricular supervisionado em saúde coletiva, com carga horária de 100h em uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família. Foram desenvolvidas atividades como: territorialização, visitas domiciliárias, acolhimento da demanda espontânea,
consultas de enfermagem, matriciamento junto à equipe multidisciplinar, e procedimentos como coleta de sangue e aplicação de vacinas. As consultas de
enfermagem de puericultura eram realizadas diariamente agendadas pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) da microárea em que a família reside.

RESULTADOS

Durante o período de estágio evidenciou-se que apesar da agenda reduzida para consultas de enfermagem, as consultas de puericultura foram mantidas, pois tem
como intuito promover ações de prevenção a saúde, evitando adoecimento e promovendo crescimento e desenvolvimento adequado. Nas consultas de puericultura
eram avaliados os seguintes aspectos: estado vacinal, nutricional, crescimento e desenvolvimento, fatores socioeconômicos e demográficos, vínculo familiar e
exame físico, entre outros3. Verificou-se que diversas crianças deixaram de ser acompanhadas nas consultas de puericultura ao decorrer da pandemia e como
consequência houve aumento na quantidade de crianças com déficit em alguns dos parâmetros avaliados, como por exemplo o baixo peso e sobrepeso, por
dificuldades em manter uma alimentação balanceada (frutas, legumes, proteínas), relacionado ao desemprego causado pela pandemia; risco de acuidade visual
diminuída e vinculo familiar diminuído em decorrência do aumento do tempo de tela. Além disso, houve queda na cobertura vacinal, já que se instaurou o medo em
relação a busca aos serviços de saúde, até mesmo para vacinação de rotina, podendo desencadear o aumento de doenças e agravos, que antes eram contidos
através da vacinação.

CONCLUSOES
Foi possível evidenciarmos que a consulta de puericultura é de suma importância para o acompanhamento da saúde e desenvolvimento da criança, isso porque
através dela pode-se estabelecer condutas e orientações para a melhoria ou manutenção da saúde da criança.

REFERENCIAS

1. Histórico da pandemia de COVID-19 [Internet]. Organização Pan-Americana da Saúde; 2020. Folha informativa sobre COVID-19; [Acesso em: 28 de maio de 2020];
Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19. 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: orientações para implementação / Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. [Acesso em: 06 de out. de 2021]; Disponível em:
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/07/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-Integral-%C3%A0-Sa%C3%BAde-da-
Crian%C3%A7a-PNAISC-Vers%C3%A3o-Eletr%C3%B4nica.pdf 3. Manual técnico: Saúde da Criança e do Adolescente nas Unidades Básicas de Saúde. / Secretaria da
Saúde, Coordenação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família. – 4. ed. - São Paulo: SMS, 2015. Atualizado em 2016. [Acesso em: 06 out. 2021]; Disponível
em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/saudedacriancaedoalescente02012017.pdf
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TITULO PUERICULTURA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

INTRODUCAO
Apesar da gravidade da pandemia do COVID-19 e a recomendação inicial de isolamento social e da procura dos serviços de Saúde apenas em situações de extrema
necessidade, os atendimentos de puericultura foram mantidos na Unidade Básica de Saúde (UBS), isso porque a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Criança tem como um princípio a prioridade absoluta da criança 1,2.

OBJETIVOS Relatar a vivência dos graduandos de enfermagem na consulta de puericultura, durante o estágio curricular em saúde coletiva no período da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido no estágio curricular supervisionado em saúde coletiva, com carga horária de 100h em uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família. Foram desenvolvidas atividades como: territorialização, visitas domiciliárias, acolhimento da demanda espontânea,
consultas de enfermagem, matriciamento junto à equipe multidisciplinar, e procedimentos como coleta de sangue e aplicação de vacinas. As consultas de
enfermagem de puericultura eram realizadas diariamente agendadas pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) da microárea em que a família reside.

RESULTADOS

Durante o período de estágio evidenciou-se que apesar da agenda reduzida para consultas de enfermagem, as consultas de puericultura foram mantidas, pois tem
como intuito promover ações de prevenção a saúde, evitando adoecimento e promovendo crescimento e desenvolvimento adequado. Nas consultas de puericultura
eram avaliados os seguintes aspectos: estado vacinal, nutricional, crescimento e desenvolvimento, fatores socioeconômicos e demográficos, vínculo familiar e
exame físico, entre outros3. Verificou-se que diversas crianças deixaram de ser acompanhadas nas consultas de puericultura ao decorrer da pandemia e como
consequência houve aumento na quantidade de crianças com déficit em alguns dos parâmetros avaliados, como por exemplo o baixo peso e sobrepeso, por
dificuldades em manter uma alimentação balanceada (frutas, legumes, proteínas), relacionado ao desemprego causado pela pandemia; risco de acuidade visual
diminuída e vinculo familiar diminuído em decorrência do aumento do tempo de tela. Além disso, houve queda na cobertura vacinal, já que se instaurou o medo em
relação a busca aos serviços de saúde, até mesmo para vacinação de rotina, podendo desencadear o aumento de doenças e agravos, que antes eram contidos
através da vacinação.

CONCLUSOES
Foi possível evidenciarmos que a consulta de puericultura é de suma importância para o acompanhamento da saúde e desenvolvimento da criança, isso porque
através dela pode-se estabelecer condutas e orientações para a melhoria ou manutenção da saúde da criança.

REFERENCIAS

1. Histórico da pandemia de COVID-19 [Internet]. Organização Pan-Americana da Saúde; 2020. Folha informativa sobre COVID-19; [Acesso em: 28 de maio de 2020];
Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19. 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: orientações para implementação / Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. [Acesso em: 06 de out. de 2021]; Disponível em:
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/07/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-Integral-%C3%A0-Sa%C3%BAde-da-
Crian%C3%A7a-PNAISC-Vers%C3%A3o-Eletr%C3%B4nica.pdf 3. Manual técnico: Saúde da Criança e do Adolescente nas Unidades Básicas de Saúde. / Secretaria da
Saúde, Coordenação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família. – 4. ed. - São Paulo: SMS, 2015. Atualizado em 2016. [Acesso em: 06 out. 2021]; Disponível
em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/saudedacriancaedoalescente02012017.pdf
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TITULO IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL PARA ATRASO VACINAL EM UMA UNIDADE BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
A cobertura vacinal é um importante indicador de saúde das populações e da qualidade da atenção pelos serviços básicos de saúde, atuando diretamente na
diminuição da morbimortalidade das crianças por doenças imunopreveníveis1.

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem frente a implementação do planejamento estratégico situacional para atrasos vacinais.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no Estágio Curricular Supervisionado de Gestão em saúde coletiva, 8° semestre da graduação em Enfermagem. O
estágio foi realizado no período de agosto a outubro de 2021, em uma Unidade Básica de Saúde, modelo Estratégia Saúde da Família, localizada na região sul do
estado de São Paulo. Dentre as atividades desenvolvidas, uma delas foi a Implantação de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional, para os atrasos
vacinais de crianças de 0 a 6 anos.

RESULTADOS

A realização do Planejamento Estratégico Situacional auxiliou a implementar ações diante da Cobertura Vacinal de crianças de 0 a 6 anos de uma UBS, definido de
extrema importância, sendo possível erradicar doenças imunopreveníveis e diminuir a morbimortalidade das crianças localizadas naquela região que abrange a UBS.
As intervenções realizadas foram: a conferência e atualização de cartão espelho de crianças que estavam atualizadas segundo os registros dos profissionais no
SIGA SAÚDE; atualização no SIGA SAÚDE de vacinas registradas apenas no cartão espelho; organização dos arquivos da Unidade Básica de Saúde; criação de
planilha com os nomes, data de nascimento, equipe, endereço, telefone e vacina em atraso para facilitar a busca dessas crianças em atraso; Educação continuada
para os agentes comunitários e auxiliares, a fim de sensibiliza-los sobe a importância da vacinação na infância. Incentivo e meta de busca ativa de crianças de 0 a 6
anos que constavam em atraso vacinal no SIGA SAÚDE e cartão espelho; conscientização para os auxiliares de enfermagem realizarem o devido preenchimento
após a vacinação e organização dos arquivos2,3.

CONCLUSOES
A partir dessa experiência foi possível observar a importância da execução e implementação do planejamento estratégico situacional em nosso cotidiano como
profissional da área, reafirmando junto a isso a importância da vacinação infantil na prevenção de morbimortalidade.

REFERENCIAS
1. Brasil. Ministério de Saúde, Programa Nacional de Imunização- Secretaria de Vigilância em Saúde – Brasília, 2015 2. De Faria, P. H. , De Campos C. C. F., Dos
Santos, A. M. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. NESCON – UFMG 2018. 3. Brasil, Instituto Brasileira de Geografia e Estatística. IBGE
Cidades. Brasília, 2014.
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TITULO IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL PARA ATRASO VACINAL EM UMA UNIDADE BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
A cobertura vacinal é um importante indicador de saúde das populações e da qualidade da atenção pelos serviços básicos de saúde, atuando diretamente na
diminuição da morbimortalidade das crianças por doenças imunopreveníveis1.

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem frente a implementação do planejamento estratégico situacional para atrasos vacinais.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no Estágio Curricular Supervisionado de Gestão em saúde coletiva, 8° semestre da graduação em Enfermagem. O
estágio foi realizado no período de agosto a outubro de 2021, em uma Unidade Básica de Saúde, modelo Estratégia Saúde da Família, localizada na região sul do
estado de São Paulo. Dentre as atividades desenvolvidas, uma delas foi a Implantação de intervenção do Planejamento Estratégico Situacional, para os atrasos
vacinais de crianças de 0 a 6 anos.

RESULTADOS

A realização do Planejamento Estratégico Situacional auxiliou a implementar ações diante da Cobertura Vacinal de crianças de 0 a 6 anos de uma UBS, definido de
extrema importância, sendo possível erradicar doenças imunopreveníveis e diminuir a morbimortalidade das crianças localizadas naquela região que abrange a UBS.
As intervenções realizadas foram: a conferência e atualização de cartão espelho de crianças que estavam atualizadas segundo os registros dos profissionais no
SIGA SAÚDE; atualização no SIGA SAÚDE de vacinas registradas apenas no cartão espelho; organização dos arquivos da Unidade Básica de Saúde; criação de
planilha com os nomes, data de nascimento, equipe, endereço, telefone e vacina em atraso para facilitar a busca dessas crianças em atraso; Educação continuada
para os agentes comunitários e auxiliares, a fim de sensibiliza-los sobe a importância da vacinação na infância. Incentivo e meta de busca ativa de crianças de 0 a 6
anos que constavam em atraso vacinal no SIGA SAÚDE e cartão espelho; conscientização para os auxiliares de enfermagem realizarem o devido preenchimento
após a vacinação e organização dos arquivos2,3.

CONCLUSOES
A partir dessa experiência foi possível observar a importância da execução e implementação do planejamento estratégico situacional em nosso cotidiano como
profissional da área, reafirmando junto a isso a importância da vacinação infantil na prevenção de morbimortalidade.

REFERENCIAS
1. Brasil. Ministério de Saúde, Programa Nacional de Imunização- Secretaria de Vigilância em Saúde – Brasília, 2015 2. De Faria, P. H. , De Campos C. C. F., Dos
Santos, A. M. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. NESCON – UFMG 2018. 3. Brasil, Instituto Brasileira de Geografia e Estatística. IBGE
Cidades. Brasília, 2014.
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TITULO E-liderança – formação de líderes multiculturais a distância

INTRODUCAO

Neste estudo, entendemos a formação de líderes com qualificação e competência no desenvolvimento de futuras lideranças como emergentes da cultura
organizacional e experiência integrada através de ferramentas digitais (CHRISTENSEN HORN; STACKER, 2015). Discutir a potencialidade das competências de
liderança nos ambientes educacionais e corporativos (AVOLIO, 1999; COLLINS, 2003; LÉVY, 1993; MONTEIRO, 2014; MORAN, 2014; MUSSAK, 2003; PERRENOUD,
1999; RICARDO, 2005; TIFFIN, RAJASINGUAM, 2007; e WEATLEY, 2014), e apresentar as evidências empíricas dos resultados qualitativos da pesquisa, com a
educação híbrida, metodologias ativas, tecnologia da informação utilizando a gamificação em projetos de formação de aplicações onde há competências da
liderança. Desse modo, o e-liderança é uma proposta inovadora no cenário educacional brasileiro, porque possibilita a formação de líderes a distância (PREE, 1998;
BACICH, TANZI NETO; TREVISANI, 2015 e SILVA et al., 2019).

OBJETIVOS
Analisar a viabilidade da formação prática interdisciplinar de líderes multiculturais brasileiros a distância; discutir os resultados da pesquisa mista realizada entre
executivos de organizações acadêmicas e corporativas que constataram a falta de preparo dos futuros líderes; identificar os tipos de liderança exercidos pelos
líderes formadores; caracterizar as competências necessárias para a formação interdisciplinar da nova geração de líderes.

METODOLOGIA
A abordagem da pesquisa qualitativa de natureza interpretativa, com o objetivo de mostrar a realidade subjetiva em seu ambiente natural. A amostra é definida pelo
critério de acessibilidade, sendo composta por líderes acadêmicos e corporativos com mais de quinze anos de efetivo exercício da liderança, aplicado através de um
questionário direcionado (CRESWELL; CRESWELL, 2021; GIL, 2021 e MATTAR; RAMOS, 2021)

RESULTADOS

Os resultados da pesquisa qualitativos do e-liderança indicam que a ferramenta tem perspectiva de aplicabilidade pelos participantes (82% de aceitabilidade), a
necessidade da teoria na prática (89% mais prática), o líder corporativo exige maior rapidez (84% na adaptabilidade) em relação ao meio acadêmico (16% contínua).
Dentre as 28 empresas pesquisadas, 6%, possuem programas de capacitação de novos líderes, e 6%, não estão abertas para capacitar seus novos líderes, sendo 88%
suscetíveis ao modelo de formação de seus líderes no modelo híbrido.

CONCLUSOES
Compreende-se, a partir dos dados empíricos coletados da pesquisa qualitativos, que é possível, no contexto brasileiro, aplicar a ferramenta e-liderança em
empresas de ensino tecnológico superior e universidades corporativas. A educação disruptiva e a gamificação permitem o desenvolvimento formativo de líderes
multiculturais brasileiros a prática interdisciplinar de maneira eficiente e adequada a importância do capital intelectual empresarial.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: AVOLIO, Bruce J.; DODGE, George G. E-leadership: implications for theory, research, and pratice. Leadership Quarterly: vol. 11, n. 4, 1999. BACICH,
Lilian; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI, Fernando de Mello. Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015. COLLINS, Jim.
Empresas feitas para vencer. Rio de Janeiro: Campus, 2003. CHRISTENSEN, C. M.; HORN, M. B.; STAKER, H. Is K—12 Blended Learning Disruptive? An introdution to
the theory of hybrids. [S.1]: Clayton Christensen Institute, 2013. Disponível em: http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2014/6/Is-K-12-blended-
learning-disruptive.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2021.
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TITULO O DESENVOLVIMENTO DE BACTÉRIAS CROMOGÊNICAS EM PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS: ESTUDO DE CASO

INTRODUCAO

Bactérias cromogênicas são acúmulos de bactérias que se aderem aos dentes com auxílio da saliva, podendo causar alterações de cor que variam do preto/marrom,
verde, laranja até azul nas superfícies dentárias. ¹ Para diversos estudos, ¹´²´³ a alteração de cor dentária externa mais presente em crianças, tem sido a
descoloração preta. Um estudo publicado por Becker em 1955 relata também que fungos podem ser responsáveis pela coloração. ³ Quanto a etiologia da alteração
de cor, diversos estudos divergem em relação ao fator predisponente, ¹´³ visto que sua causa é multifatorial. A mancha verde além de ser esteticamente prejudicial
ao paciente, pode causar alterações na superfície dentária, visto que em alguns casos estudados, os dentes que continham a alteração, poderiam ter associado uma
área de erosão após a remoção da mancha por raspagem. ³

OBJETIVOS
Em vista do apresentado, o objetivo desse estudo é compreender a coloração esverdeada, fatores causais e tratamento dessa condição em dois pacientes
Odontopediátricos.

METODOLOGIA

Foram avaliadas duas crianças com grau de parentesco e que compareceram a clínica odontológica com a queixa de “mancha verde no dente”. Foi realizado exame
Físico completo dos pacientes, com coleta de material da placa bacteriana dos dentes em questão, utilizando “swab” estéril e semeado próximo à chama de
lamparina em Agar Sabouraud dextrose (Difico). As placas foram incubadas a 25°C, para isolamento de leveduras, com posterior análise em caso positivo. Quanto ao
tratamento clínico, foi realizada raspagem coronária (RC) das superfícies dentárias das duas crianças, orientação de higiene oral e coletado o índice de placa
bacteriana.

RESULTADOS

O material coletado foi incubado a 25°C, para isolamento de leveduras. Após 72 horas incubadas foi possível observar apenas o crescimento de uma única colônia
cremosa e branca (Paciente 2) compatível com fungo Candida Albicans, a qual não apresenta indícios de capacidade cromogênica. Um estudo sugeriu³ que a
presença do fungo Aspergillus, pode ter relação com a coloração esverdeada, e com o resultado da prova negativa, foi possível observar que a coloração presente
nas superfícies dentárias era de origem bacteriana. Após sete dias da primeira sessão de RC os pacientes retornaram para atendimento e foi possível observar
melhorias na técnica de higiene oral após instrução, acarretando melhora na estética e pacientes visivelmente satisfeitos com os resultados

CONCLUSOES
É preciso o Cirurgião-Dentista estar atendendo a outro tipos de alterações, além da presença de cáries no paciente pediátrico, realizar a instrução correta de higiene
oral e acompanhar atentamente pacientes que possuem visivelmente o acúmulo de placa bacteriana.

REFERENCIAS

1. Sruthy Prathap, H. Rajesh, Vinitha. A. Boloor and Anupama; Extrinsic stains and management; J. Acad. Indus. Res. Vol. 1(8); 2013; p. 435-442. 2. H. Mortazavi, M.
Baharvand, A. Khodadoustan; Colors in tooth discoloration: A new classification and literature review; International Journal of Clinical Dentistry; 2014 – p. 18-28. 3. D.
E. Shay, J. H. Haddox, J. L. Richmond; An inorganic qualitative and quantitative analysis of green stain; TThe journal of the american dental association; 1955; p. 156-
160
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TITULO MELASMA FACIAL EM MULHERES DE PELE RETINTA: qual a melhor abordagem?

INTRODUCAO

Melasma é uma hipermelanose crônica originada pela foto exposição da pele, sendo mais frequente na face e têmporas. As lesões são caracterizadas por máculas
hipercrômicas castanho-claras a enegrecidas, de bordas irregulares, contudo evidentes. É um transtorno de pigmentação da pele, adquirido com o decorrer dos anos,
e é caracterizado por uma pigmentação macular simétrica das partes do corpo expostas ao sol. . É caracterizado por máculas acastanhadas, mais ou menos escuras,
de contornos irregulares e limites nítidos, que afeta áreas foto-expostas da pele, sendo mais comum em mulheres. Mulheres de pele retinta acabam sendo mais
afetadas por esta condição, pois há mais possibilidade de a pele manchar devido maior quantidade de melanina, uma vez que possuem melanócitos mais ativos.

OBJETIVOS Apresentar o melhor tratamento de Melasma em mulheres com pele retinta.

METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de literatura.

RESULTADOS

O microagulhamento é uma técnica que utiliza um equipamento com pequenas agulhas para realizar fissuras minúsculas na pele. Essas fissuras pequeninas abrem
caminho para que os ativos cheguem em maior quantidade até o local de tratamento. O ácido tranexâmico é mais viável para o Melasma em pele retinta pelo grande
potencial de evitar a melanogênese, trazendo um resultado excelente. O ácido tranexâmico é conhecido por apresentar efeito clareador da pele e tem sido utilizado
de forma tópica, injetável e, recentemente, por via oral. Podemos comparar com outro tipo de tratamento para o melasma que é o microagulhamento que no caso ele
estimula a produção de colágeno na pele a partir de um estímulo mecânico, por meio de um rolo composto por microagulhas e o tratamento com ácido tranexâmico
já é feito por administração epidérmica, aplicação de substâncias ativas diretamente na pele, via oral .

CONCLUSOES

Procedimentos que induzem a descamação e removem a camada superficial da pele, promove uma textura mais suave e a pigmentação mais homogênea, onde
permite a produção de colágeno e elastina e com menos riscos de efeitos colaterais. Independente dos despigmentastes utilizado, a fotoproteção de amplo espectro
é essencial para prevenir a formação de nova melanina. As terapias combinadas (Peeling químicos e Laser, ou Microagulhamento e Peeling, ou Microagulhamento
com ativos despigmentantes) e associações medicamentosas têm tendência a serem mais eficazes no tratamento do melasma com o uso da fotoproteção durante o
dia-a-dia. Apesar disso é importante a realização de outros estudos mais aprofundados, já que há escassez na literatura sobre a temática.

REFERENCIAS

1. LOPES, D.S; SILVA, A.C.C; A UTILIZAÇÃO DO ÁCIDO TRANEXÂMICO NO TRATAMENTO DE MELASMA. REVISTA CIENTÍFICA DA FHO, UNIARARAS, V. 5, N. 1/2017
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4369360 - LUANA CHRISTINA SALES DE SOUSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO MELASMA FACIAL EM MULHERES DE PELE RETINTA: qual a melhor abordagem?

INTRODUCAO

Melasma é uma hipermelanose crônica originada pela foto exposição da pele, sendo mais frequente na face e têmporas. As lesões são caracterizadas por máculas
hipercrômicas castanho-claras a enegrecidas, de bordas irregulares, contudo evidentes. É um transtorno de pigmentação da pele, adquirido com o decorrer dos anos,
e é caracterizado por uma pigmentação macular simétrica das partes do corpo expostas ao sol. . É caracterizado por máculas acastanhadas, mais ou menos escuras,
de contornos irregulares e limites nítidos, que afeta áreas foto-expostas da pele, sendo mais comum em mulheres. Mulheres de pele retinta acabam sendo mais
afetadas por esta condição, pois há mais possibilidade de a pele manchar devido maior quantidade de melanina, uma vez que possuem melanócitos mais ativos.

OBJETIVOS Apresentar o melhor tratamento de Melasma em mulheres com pele retinta.

METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de literatura.

RESULTADOS

O microagulhamento é uma técnica que utiliza um equipamento com pequenas agulhas para realizar fissuras minúsculas na pele. Essas fissuras pequeninas abrem
caminho para que os ativos cheguem em maior quantidade até o local de tratamento. O ácido tranexâmico é mais viável para o Melasma em pele retinta pelo grande
potencial de evitar a melanogênese, trazendo um resultado excelente. O ácido tranexâmico é conhecido por apresentar efeito clareador da pele e tem sido utilizado
de forma tópica, injetável e, recentemente, por via oral. Podemos comparar com outro tipo de tratamento para o melasma que é o microagulhamento que no caso ele
estimula a produção de colágeno na pele a partir de um estímulo mecânico, por meio de um rolo composto por microagulhas e o tratamento com ácido tranexâmico
já é feito por administração epidérmica, aplicação de substâncias ativas diretamente na pele, via oral .

CONCLUSOES

Procedimentos que induzem a descamação e removem a camada superficial da pele, promove uma textura mais suave e a pigmentação mais homogênea, onde
permite a produção de colágeno e elastina e com menos riscos de efeitos colaterais. Independente dos despigmentastes utilizado, a fotoproteção de amplo espectro
é essencial para prevenir a formação de nova melanina. As terapias combinadas (Peeling químicos e Laser, ou Microagulhamento e Peeling, ou Microagulhamento
com ativos despigmentantes) e associações medicamentosas têm tendência a serem mais eficazes no tratamento do melasma com o uso da fotoproteção durante o
dia-a-dia. Apesar disso é importante a realização de outros estudos mais aprofundados, já que há escassez na literatura sobre a temática.

REFERENCIAS

1. LOPES, D.S; SILVA, A.C.C; A UTILIZAÇÃO DO ÁCIDO TRANEXÂMICO NO TRATAMENTO DE MELASMA. REVISTA CIENTÍFICA DA FHO, UNIARARAS, V. 5, N. 1/2017
HTTP://WWW.UNIARARAS.BR/REVISTACIENTIFICA/_DOCUMENTOS/ART.013-2017.PDF 2. MAGALHÃES, G.M.; BORGES, M.F.M.; QUEIROZ, A.R.C.; CAPP, A.A.;
PEDROSA, S.V.; DINIZ, M.S. ESTUDO DUPLO-CEGO E RANDOMIZADO DO PEELING DE ÁCIDO RETINÓICO A 5% E 10% NO TRATAMENTO DO MELASMA: UMA
AVALIAÇÃO CLÍNICA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA. HTTPS://WWW.REDALYC.ORG/PDF/2655/265519582005.PDF 2011
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4403355 - NAYARA RODRIGUES DE FREITAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO MELASMA FACIAL EM MULHERES DE PELE RETINTA: qual a melhor abordagem?

INTRODUCAO

Melasma é uma hipermelanose crônica originada pela foto exposição da pele, sendo mais frequente na face e têmporas. As lesões são caracterizadas por máculas
hipercrômicas castanho-claras a enegrecidas, de bordas irregulares, contudo evidentes. É um transtorno de pigmentação da pele, adquirido com o decorrer dos anos,
e é caracterizado por uma pigmentação macular simétrica das partes do corpo expostas ao sol. . É caracterizado por máculas acastanhadas, mais ou menos escuras,
de contornos irregulares e limites nítidos, que afeta áreas foto-expostas da pele, sendo mais comum em mulheres. Mulheres de pele retinta acabam sendo mais
afetadas por esta condição, pois há mais possibilidade de a pele manchar devido maior quantidade de melanina, uma vez que possuem melanócitos mais ativos.

OBJETIVOS Apresentar o melhor tratamento de Melasma em mulheres com pele retinta.

METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de literatura.

RESULTADOS

O microagulhamento é uma técnica que utiliza um equipamento com pequenas agulhas para realizar fissuras minúsculas na pele. Essas fissuras pequeninas abrem
caminho para que os ativos cheguem em maior quantidade até o local de tratamento. O ácido tranexâmico é mais viável para o Melasma em pele retinta pelo grande
potencial de evitar a melanogênese, trazendo um resultado excelente. O ácido tranexâmico é conhecido por apresentar efeito clareador da pele e tem sido utilizado
de forma tópica, injetável e, recentemente, por via oral. Podemos comparar com outro tipo de tratamento para o melasma que é o microagulhamento que no caso ele
estimula a produção de colágeno na pele a partir de um estímulo mecânico, por meio de um rolo composto por microagulhas e o tratamento com ácido tranexâmico
já é feito por administração epidérmica, aplicação de substâncias ativas diretamente na pele, via oral .

CONCLUSOES

Procedimentos que induzem a descamação e removem a camada superficial da pele, promove uma textura mais suave e a pigmentação mais homogênea, onde
permite a produção de colágeno e elastina e com menos riscos de efeitos colaterais. Independente dos despigmentastes utilizado, a fotoproteção de amplo espectro
é essencial para prevenir a formação de nova melanina. As terapias combinadas (Peeling químicos e Laser, ou Microagulhamento e Peeling, ou Microagulhamento
com ativos despigmentantes) e associações medicamentosas têm tendência a serem mais eficazes no tratamento do melasma com o uso da fotoproteção durante o
dia-a-dia. Apesar disso é importante a realização de outros estudos mais aprofundados, já que há escassez na literatura sobre a temática.

REFERENCIAS

1. LOPES, D.S; SILVA, A.C.C; A UTILIZAÇÃO DO ÁCIDO TRANEXÂMICO NO TRATAMENTO DE MELASMA. REVISTA CIENTÍFICA DA FHO, UNIARARAS, V. 5, N. 1/2017
HTTP://WWW.UNIARARAS.BR/REVISTACIENTIFICA/_DOCUMENTOS/ART.013-2017.PDF 2. MAGALHÃES, G.M.; BORGES, M.F.M.; QUEIROZ, A.R.C.; CAPP, A.A.;
PEDROSA, S.V.; DINIZ, M.S. ESTUDO DUPLO-CEGO E RANDOMIZADO DO PEELING DE ÁCIDO RETINÓICO A 5% E 10% NO TRATAMENTO DO MELASMA: UMA
AVALIAÇÃO CLÍNICA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA. HTTPS://WWW.REDALYC.ORG/PDF/2655/265519582005.PDF 2011
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4343069 - CAMILA FELIX SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO Aplicabilidade da Carboxterapia associada com a Drenagem Linfática manual em HLDG.

INTRODUCAO
HLDG (Hidrolipodistrofia Ginóide) ou mais conhecida como celulite é uma anormalidade estética multifatorial da camada de gordura subcutânea e da pele superficial
superior. Existem várias teorias sobre a fisiopatologia da celulite e vários regimes terapêuticos diferentes foram desenvolvidos, como nesses casos a drenagem
linfática manual e carboxterapia que ajudam nesse tratamento.

OBJETIVOS Apresentar os benefícios da drenagem linfática manual associada à carboxterapia em tratamentos de HLDG.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura. A pesquisa foi realizada com artigos científicos referentes à drenagem linfática manual em tratamento estético para amenizar
a aparência e a mostrando a eficácia do tratamento e elevando a autoestima.

RESULTADOS

A drenagem linfática tem como objetivo aumentar o volume e a velocidade da linfa a ser transportada pelos vasos e ductos linfáticos, por meio das técnicas de
Vooder, são manobras leves, rítmica lenta e precisa para obter sentindo de circulação para não sobrecarregar o membro afetado, aumentando a eficácia o suficiente
para proporcionar o liquido do interstício para dentro dos capilares linfáticos. Junto com o tratamento da carboxiterapia o método consiste em aplicar algumas
injeções de gás carbônico diretamente na área onde se encontra a celulite, como consequência disso, há um aumento da circulação sanguínea local, retirada de
toxinas, eliminação das células de gordura e maior firmeza e sustentação da pele. Os resultados dos estudos analisados mostram que existe tendência da para a
efetividade da carboxiterapia no tratamento da adiposidade que reflete pela diminuição da densidade e forma dos adipócitos na área tratada, uma vez que o acúmulo
de gordura localizada pode contribuir aumentar a compressão tecidual local, favorecendo a tração dos feixes fibróticos e a hérnia de adipócitos na derme, causando
o aparecimento de depressões na pele da casca de laranja, uma característica do distúrbio da gordura localizada. Durante o estudo observou que a técnica não
apresenta riscos elevados e trás resultados satisfatórios melhorando a aparência da pele.

CONCLUSOES

Conclui-se que Aplicabilidade da Carboxterapia associada com a Drenagem Linfática manual em HLDG se mostrou promissora no tratamento da celulite por ser
isenta de efeitos colaterais ou riscos à saúde do paciente conforme foi descrito nesse estudo, proporcionando, além da melhora do aspecto da pele, bem estar físico
e psicossocial. Será interessante após pandemia realizar estudos com participantes para que possa estabelecer os reais benefícios da drenagem linfática manual
associada à carboxterapia.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS: 1: Alves, Ana Karoline David, et all. ” Efeito da Carboxiteparia no Tratamento do Fibroedema Gelóide-Revisão de Literatura.” 2: Camargo Érica A. M. et
all. “Efeito Agudo da Drenagem Linfática Manual sobre a Natriurese e Lipólise de Mulheres Jovens”. 3: Ferreira ,Lydia Masako, et all.” Carboxiterapia: buscando
evidência para aplicação em cirurgia plástica e dermatologia.”
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4362918 - FRANCISCA ADRIANA LOPES CARDOSO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO Aplicabilidade da Carboxterapia associada com a Drenagem Linfática manual em HLDG.

INTRODUCAO
HLDG (Hidrolipodistrofia Ginóide) ou mais conhecida como celulite é uma anormalidade estética multifatorial da camada de gordura subcutânea e da pele superficial
superior. Existem várias teorias sobre a fisiopatologia da celulite e vários regimes terapêuticos diferentes foram desenvolvidos, como nesses casos a drenagem
linfática manual e carboxterapia que ajudam nesse tratamento.

OBJETIVOS Apresentar os benefícios da drenagem linfática manual associada à carboxterapia em tratamentos de HLDG.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura. A pesquisa foi realizada com artigos científicos referentes à drenagem linfática manual em tratamento estético para amenizar
a aparência e a mostrando a eficácia do tratamento e elevando a autoestima.

RESULTADOS

A drenagem linfática tem como objetivo aumentar o volume e a velocidade da linfa a ser transportada pelos vasos e ductos linfáticos, por meio das técnicas de
Vooder, são manobras leves, rítmica lenta e precisa para obter sentindo de circulação para não sobrecarregar o membro afetado, aumentando a eficácia o suficiente
para proporcionar o liquido do interstício para dentro dos capilares linfáticos. Junto com o tratamento da carboxiterapia o método consiste em aplicar algumas
injeções de gás carbônico diretamente na área onde se encontra a celulite, como consequência disso, há um aumento da circulação sanguínea local, retirada de
toxinas, eliminação das células de gordura e maior firmeza e sustentação da pele. Os resultados dos estudos analisados mostram que existe tendência da para a
efetividade da carboxiterapia no tratamento da adiposidade que reflete pela diminuição da densidade e forma dos adipócitos na área tratada, uma vez que o acúmulo
de gordura localizada pode contribuir aumentar a compressão tecidual local, favorecendo a tração dos feixes fibróticos e a hérnia de adipócitos na derme, causando
o aparecimento de depressões na pele da casca de laranja, uma característica do distúrbio da gordura localizada. Durante o estudo observou que a técnica não
apresenta riscos elevados e trás resultados satisfatórios melhorando a aparência da pele.

CONCLUSOES

Conclui-se que Aplicabilidade da Carboxterapia associada com a Drenagem Linfática manual em HLDG se mostrou promissora no tratamento da celulite por ser
isenta de efeitos colaterais ou riscos à saúde do paciente conforme foi descrito nesse estudo, proporcionando, além da melhora do aspecto da pele, bem estar físico
e psicossocial. Será interessante após pandemia realizar estudos com participantes para que possa estabelecer os reais benefícios da drenagem linfática manual
associada à carboxterapia.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS: 1: Alves, Ana Karoline David, et all. ” Efeito da Carboxiteparia no Tratamento do Fibroedema Gelóide-Revisão de Literatura.” 2: Camargo Érica A. M. et
all. “Efeito Agudo da Drenagem Linfática Manual sobre a Natriurese e Lipólise de Mulheres Jovens”. 3: Ferreira ,Lydia Masako, et all.” Carboxiterapia: buscando
evidência para aplicação em cirurgia plástica e dermatologia.”
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4441982 - THAIS OLIVEIRA LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO Aplicabilidade da Carboxterapia associada com a Drenagem Linfática manual em HLDG.

INTRODUCAO
HLDG (Hidrolipodistrofia Ginóide) ou mais conhecida como celulite é uma anormalidade estética multifatorial da camada de gordura subcutânea e da pele superficial
superior. Existem várias teorias sobre a fisiopatologia da celulite e vários regimes terapêuticos diferentes foram desenvolvidos, como nesses casos a drenagem
linfática manual e carboxterapia que ajudam nesse tratamento.

OBJETIVOS Apresentar os benefícios da drenagem linfática manual associada à carboxterapia em tratamentos de HLDG.

METODOLOGIA
Trata se de uma revisão de literatura. A pesquisa foi realizada com artigos científicos referentes à drenagem linfática manual em tratamento estético para amenizar
a aparência e a mostrando a eficácia do tratamento e elevando a autoestima.

RESULTADOS

A drenagem linfática tem como objetivo aumentar o volume e a velocidade da linfa a ser transportada pelos vasos e ductos linfáticos, por meio das técnicas de
Vooder, são manobras leves, rítmica lenta e precisa para obter sentindo de circulação para não sobrecarregar o membro afetado, aumentando a eficácia o suficiente
para proporcionar o liquido do interstício para dentro dos capilares linfáticos. Junto com o tratamento da carboxiterapia o método consiste em aplicar algumas
injeções de gás carbônico diretamente na área onde se encontra a celulite, como consequência disso, há um aumento da circulação sanguínea local, retirada de
toxinas, eliminação das células de gordura e maior firmeza e sustentação da pele. Os resultados dos estudos analisados mostram que existe tendência da para a
efetividade da carboxiterapia no tratamento da adiposidade que reflete pela diminuição da densidade e forma dos adipócitos na área tratada, uma vez que o acúmulo
de gordura localizada pode contribuir aumentar a compressão tecidual local, favorecendo a tração dos feixes fibróticos e a hérnia de adipócitos na derme, causando
o aparecimento de depressões na pele da casca de laranja, uma característica do distúrbio da gordura localizada. Durante o estudo observou que a técnica não
apresenta riscos elevados e trás resultados satisfatórios melhorando a aparência da pele.

CONCLUSOES

Conclui-se que Aplicabilidade da Carboxterapia associada com a Drenagem Linfática manual em HLDG se mostrou promissora no tratamento da celulite por ser
isenta de efeitos colaterais ou riscos à saúde do paciente conforme foi descrito nesse estudo, proporcionando, além da melhora do aspecto da pele, bem estar físico
e psicossocial. Será interessante após pandemia realizar estudos com participantes para que possa estabelecer os reais benefícios da drenagem linfática manual
associada à carboxterapia.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS: 1: Alves, Ana Karoline David, et all. ” Efeito da Carboxiteparia no Tratamento do Fibroedema Gelóide-Revisão de Literatura.” 2: Camargo Érica A. M. et
all. “Efeito Agudo da Drenagem Linfática Manual sobre a Natriurese e Lipólise de Mulheres Jovens”. 3: Ferreira ,Lydia Masako, et all.” Carboxiterapia: buscando
evidência para aplicação em cirurgia plástica e dermatologia.”
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4139500 - ANDREA CRISTINA BRAZ RABBONI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Barbara Maria Lucchesi Ramacciotti

TITULO ENSINO DE FILOSOFIA: O PAPEL DA METODOLOGIA NOS PROCESSOS EDUCATIVOS

INTRODUCAO

A pesquisa apresenta a trajetória da disciplina de Filosofia na educação básica, demonstrando os constantes desafios para se fazer presente nos currículos das
escolas. Na sequência, a partir de breve revisão da literatura específica, apresenta diferentes abordagens filosóficas e metodológicas, que consideram que o ensino
de Filosofia promove nos discentes o pensamento crítico e reflexivo, além de contribuir para o exercício da cidadania, a conquista da autonomia e a valorização de
princípios da ética.

OBJETIVOS
O estudo tem como objetivo apresentar uma análise a cerca dos métodos do ensino de Filosofia, que contemplem de modo satisfatório os propósitos preconizados
para a realização das habilidades e competências atribuídas à disciplina, enfatizando a autonomia e a emancipação com bases no desenvolvimento ético e moral.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa de revisão bibliográfica, baseada em artigos e livros de autores que exploram diferentes abordagens de destaque na história da filosofia da
educação. Dentre eles, o método da filosofia como criação de conceitos proposto por Deleuze e Guattari na obra O que é Filosofia?, a partir da proposta pedagógica
de Silvio Gallo (2012); o clássico método socrático, interpretado por Maurilho Gadelha Aires (2017) e subsequentemente o modelo kantiano de educação analisado
por Keberson Bressolin (2016).

RESULTADOS
O estudo evidencia a importância da disciplina de Filosofia na educação básica e a necessidade da mesma ocupar seu lugar na grade curricular, pelo poder de formar
o pensamento crítico e reflexivo e capacitar o discente para o exercício da cidadania. Através das metodologias apresentadas, denota-se a importancia do método e
da didática escolhida no cotidiano escolar, assim como o preparo adequado dos docentes para conquista de resultados desejados.

CONCLUSOES

Conclui-se que a filosofia atinge seus objetivos quando emancipa intelectualmente o sujeito, libertando-o de princípios, dogmas e convicções determinados pela
sociedade, convidando-o ao exercício da reflexão e questionamento das situações cotidianas, tornando-o apto à melhor conduzi-las; enfatizando que, para que esse
resultado seja alcançado, é essencial dedicar atenção à didática utilizada, à condução do grupo e à metodologia escolhida, para que sejam adequadas ao objetivo
proposto.

REFERENCIAS

AIRES, Maurilio Gadelha. A filosofia no Ensino Me(#38)#769;dio a(#38)#768; luz da perspectiva socra(#38)#769;tica da reflexa(#38)#771;o e do questionamento.
Revista do NESEF Filosofia e Ensino. Reflexo(#38)#771;es Sobre a Doce(#38)#770;ncia de Filosofia. Curitiba, UFPR, v.6, n. 1, 2017, pp.22-33. BRESOLIN, Keberson. A
Filosofia da Educação de Immanuel Kant. Caxias do Sul: EDUCS, 2016. GALLO, Silvio. Metodologia do Ensino de Filosofia: uma Didática para o Ensino Médio.
Campinas, SP: Papirus, 2012. KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia (trad. alemão: Francisco Cock Fontanella). 2a ed., Piracicaba: Unimep, 2002. KOHAN, W. Filosofia
para crianças: a tentativa pioneira de Matthew Lipman. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 2000. MEDEIROS, Josemi Teixeira. Educação para a autonomia em Kant. 2008.
Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2008/706_793.pdf. Acesso em 29 set. 2021.
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918059 - KATIA CRISTINA DE FREITAS SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maria Auxiliadora Fontana Baseio

TITULO SAGATRISSUINORANA: A LINGUAGEM ROSEANA EM DIÁLOGO COM A INFÂNCIA

INTRODUCAO

O diálogo entre palavra e imagem é qualidade reconhecida nos livros de literatura de recepção infantil e juvenil sobretudo na contemporaneidade. O livro ilustrado
mostra-se proposta que concilia potencialidades desse jogo estético. Esta comunicação ocupa-se desse diálogo entre duas narrativas centrais que compõem o
corpo do livro Sagatrissuinorana, escrito por João Luiz Guimarães e ilustrado por Nelson Cruz. A obra intertextualiza o conto clássico “Os três porquinhos”, em clara
alusão aos desastres ambientais que ocorreram no Estado de Minas Gerais nos anos de 2015 e 2019 respectivamente, em que as cidades de Mariana e Brumadinho
foram assoladas pelo rompimento de barragens de rejeitos. A literatura, nesta obra, situa-se em profícuo vínculo com a realidade, buscando suscitar reflexões
importantes sobre fatos históricos.

OBJETIVOS
O objetivo desta comunicação é analisar a narrativa Sagatrissuinorana, perscrutando relações entre a arte literária, considerando o plano do conteúdo e as formas de
expressão palavra-imagem, e a realidade, relacionando literatura e história.

METODOLOGIA
Esta pesquisa realiza-se por meio dos estudos comparados de literatura, fundamentados na perspectiva de Tania Carvalhal. O uso método comparativo auxiliará na
captura dos aspectos intertextuais que compõem a narrativa potencializando vozes e o jogo das linguagens.

RESULTADOS

A intertextualidade que integra caracteristicamente as narrativas contemporâneas voltadas a crianças e jovens permite perscrutar formas de ver e de reinventar a
realidade. O texto verbal e o imagético no reconto à moda roseana reúne perspectivas diferenciadas, hibridizando linguagens e colocando em questionamento os
embates entre o real e o ficcional, ao conciliar narrativas da tradição, como a história dos três porquinhos, com contos roseanos, ao lado dos desastres ambientais
de Mariana - MG (2015) e Brumadinho - MG (2019).

CONCLUSOES
Ao refletir as cenas que se articulam em um diálogo ímpar entre texto escrito e imagético, a percepção sobre a produção revela que os autores foram capazes de
compor uma terceira narrativa, inédita e original, ainda que baseada em outras já conhecidas, em uma trama que faz refletir sobre um acontecimento histórico.

REFERENCIAS
1. CANDIDO, Antônio. Vários escritos. 4. ed. São Paulo: Duas Cidades; Rio de Janeiro; Ouro sobre Azul, 2004. 2. CARVALHAL, Tânia Franco. Literatura comparada.
São Paulo: Ática, 2006. 3. GUIMARÃES, João Luiz; CRUZ, Nelson [ilustrações]. Sagatrissuinorana. São Paulo: ÔZé Editora, 2020. 4. ROSA, João Guimarães. Sagarana.
72. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017.
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3565343 - RAFAELA APARECIDA ALMEIDA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli Aparecida Monaco

TITULO Bullying nas Escolas: O papel do Psicólogo

INTRODUCAO

O presente trabalho traz como temática central a prática de bullying nas escolas. Este tema foi escolhido porque é muito próximo, atual e ocorre de maneira pontual
nas escolas brasileiras, e é papel de todos os profissionais, especialmente os psicólogos observarem e intervir nessa realidade. Essas histórias são particularmente
parecidas, pelo ensino fundamental quase sem amigos e ignoradas por todos. Nossas lembranças são de que não sofremos violência verbal ou física de forma
explícita, e talvez por isso os professores não interferiram na situação.

OBJETIVOS
O objetivo geral é compreender como o bullying ocorre nas escolas e suas consequências e como o psicólogo escolar pode contribuir nesse contexto. como
objetivos específicos, mostrar o panorama da questão do bullying na escola, evidenciando como a psicologia escolar pode auxiliar nessa questão, e; estabelecer
algumas ferramentas de trabalho do profissional da psicologia escolar para combater o bullying nas escolas.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica integrativa, onde se tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de
maneira sistemática, ordenada e abrangente. As fontes utilizadas para a pesquisa e coleta de dados científicos foram: Scielo, PePSIC e LILACS.Para isso, no
referencial teórico, foi traçada uma exposição ordenada dos conceitos sobre bullying, citando Vygotsky, Freire, Cassins, entre outros, para pontuar o papel e a função
do psicólogo escolar e como ele pode contribuir para o enfrentamento contra o bullying nas escolas.

RESULTADOS
Como resultado, a partir das leituras de artigos que mostram a contribuição do psicólogo para a prevenção e enfrentamento do bullying nas escolas pôde-se
observar que este profissional realiza palestras, rodas de conversa com estudantes, treinamento para professores e outras atividades com todos os atores no
contexto escolar.. Pelo exposto,

CONCLUSOES
pode-se concluir que a atuação do psicólogo escolar nas escolas, é de suma importância para o enfrentamento e prevenção do bullying. Segundo a lei
N°13.935/2019, é obrigatória em todas as escolas brasileiras a presença de um psicólogo escolar para realizar orientações a alunos, professores, famílias, atuar
junto a comunidade e realizar um trabalho em equipe com toda a equipe escolar.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição Federativa do Brasil. 1988. _______. Estatuto da criança e do adolescente. 1990. _______. Lei nº13.185/2015. _______. Lei nº 13.663/2018. BRINO,
R.; LIMA, M. H. C. G.Compreendendo estudantes vítimas de bullying: para quem eles revelam? Psicol. educ., São Paulo , n. 40, p. 27-39, jun. 2015. Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1414-69752015000100003(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acesso em 20 maio 2021. FANTE,
C. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2. ed. Campinas, SP: Verus Editora, 2005. LOPES NETO, A. A. (2005). Bullying -
comportamento agressivo entre estudantes. Jornal de Pediatria, 81(5),164-S172.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO PÓS-OPERATÓRIO DE MAMOPLASTIA DE AUMENTO (Revisão Literatura)

INTRODUCAO

Com o aumento de cirurgias plásticas no Brasil, observa-se que a procura de cirurgias de mama são uma das mais procuradas, a mamoplastia de aumento está entre
elas, com isso, o surgimento de complicações também são destacadas. Sabe-se que a recuperação de um pós operatório influencia nas diferentes formas de
colocação de prótese e de cuidados nos pós cirúrgicos e com isso a drenagem linfática manual, tem sido um procedimento realizado como tratamento no pós-
operatório, promovendo o descongestionamento dos gânglios linfáticos, reduzindo edema, quadros álgicos, aumento da circulação arterial e, consequentemente,
oxigênio maior o tecido.

OBJETIVOS Analisar a drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os possíveis efeitos da drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento, com critérios de
inclusão de artigos publicados no período de 2011 a 2021, na língua portuguesa, inglesa e espanhol, banco de dados foram PUBMED, LILACS, SCIELO e RBCP.

RESULTADOS Foram encontrados 23 artigos, dentre os quais 11 foram eliminados segundo os critérios de exclusão, e 9 foram incluídos pelos critérios de inclusão.

CONCLUSOES A drenagem linfática manual mostrou-se eficiente no tratamento de pós-operatório de mamoplastia de aumento.

REFERENCIAS
Codner MA, Mejia JD, Locke MB, Mahoney A, Thiels C, Nahai FR, et al. A 15 year experience with primary breast augmentation. Plast Reconstr Surg.
2011;127(3):1300-10. Borges, Fábio dos Santos. Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas.2 ed. São Paulo: Phorte, 2010. Krupek T, Oliveira LP, Moraes LR,
Vizoni SL. Laboratory analysis of post-lymphatic drainage urine. Revista Saúde e Pesquisa. 2012;5(1):75-85.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO PÓS-OPERATÓRIO DE MAMOPLASTIA DE AUMENTO (Revisão Literatura)

INTRODUCAO

Com o aumento de cirurgias plásticas no Brasil, observa-se que a procura de cirurgias de mama são uma das mais procuradas, a mamoplastia de aumento está entre
elas, com isso, o surgimento de complicações também são destacadas. Sabe-se que a recuperação de um pós operatório influencia nas diferentes formas de
colocação de prótese e de cuidados nos pós cirúrgicos e com isso a drenagem linfática manual, tem sido um procedimento realizado como tratamento no pós-
operatório, promovendo o descongestionamento dos gânglios linfáticos, reduzindo edema, quadros álgicos, aumento da circulação arterial e, consequentemente,
oxigênio maior o tecido.

OBJETIVOS Analisar a drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os possíveis efeitos da drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento, com critérios de
inclusão de artigos publicados no período de 2011 a 2021, na língua portuguesa, inglesa e espanhol, banco de dados foram PUBMED, LILACS, SCIELO e RBCP.

RESULTADOS Foram encontrados 23 artigos, dentre os quais 11 foram eliminados segundo os critérios de exclusão, e 9 foram incluídos pelos critérios de inclusão.

CONCLUSOES A drenagem linfática manual mostrou-se eficiente no tratamento de pós-operatório de mamoplastia de aumento.

REFERENCIAS
Codner MA, Mejia JD, Locke MB, Mahoney A, Thiels C, Nahai FR, et al. A 15 year experience with primary breast augmentation. Plast Reconstr Surg.
2011;127(3):1300-10. Borges, Fábio dos Santos. Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas.2 ed. São Paulo: Phorte, 2010. Krupek T, Oliveira LP, Moraes LR,
Vizoni SL. Laboratory analysis of post-lymphatic drainage urine. Revista Saúde e Pesquisa. 2012;5(1):75-85.
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4517776 - POLLYANA CAVALCANTE SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO PÓS-OPERATÓRIO DE MAMOPLASTIA DE AUMENTO (Revisão Literatura)

INTRODUCAO

Com o aumento de cirurgias plásticas no Brasil, observa-se que a procura de cirurgias de mama são uma das mais procuradas, a mamoplastia de aumento está entre
elas, com isso, o surgimento de complicações também são destacadas. Sabe-se que a recuperação de um pós operatório influencia nas diferentes formas de
colocação de prótese e de cuidados nos pós cirúrgicos e com isso a drenagem linfática manual, tem sido um procedimento realizado como tratamento no pós-
operatório, promovendo o descongestionamento dos gânglios linfáticos, reduzindo edema, quadros álgicos, aumento da circulação arterial e, consequentemente,
oxigênio maior o tecido.

OBJETIVOS Analisar a drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os possíveis efeitos da drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento, com critérios de
inclusão de artigos publicados no período de 2011 a 2021, na língua portuguesa, inglesa e espanhol, banco de dados foram PUBMED, LILACS, SCIELO e RBCP.

RESULTADOS Foram encontrados 23 artigos, dentre os quais 11 foram eliminados segundo os critérios de exclusão, e 9 foram incluídos pelos critérios de inclusão.

CONCLUSOES A drenagem linfática manual mostrou-se eficiente no tratamento de pós-operatório de mamoplastia de aumento.

REFERENCIAS
Codner MA, Mejia JD, Locke MB, Mahoney A, Thiels C, Nahai FR, et al. A 15 year experience with primary breast augmentation. Plast Reconstr Surg.
2011;127(3):1300-10. Borges, Fábio dos Santos. Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas.2 ed. São Paulo: Phorte, 2010. Krupek T, Oliveira LP, Moraes LR,
Vizoni SL. Laboratory analysis of post-lymphatic drainage urine. Revista Saúde e Pesquisa. 2012;5(1):75-85.
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3541860 - MARILENE SANTOS OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli Aparecida Monaco

TITULO Bullying nas Escolas: O papel do Psicólogo

INTRODUCAO

O presente trabalho traz como temática central a prática de bullying nas escolas. Este tema foi escolhido porque é muito próximo, atual e ocorre de maneira pontual
nas escolas brasileiras, e é papel de todos os profissionais, especialmente os psicólogos observarem e intervir nessa realidade. Essas histórias são particularmente
parecidas, pelo ensino fundamental quase sem amigos e ignoradas por todos. Nossas lembranças são de que não sofremos violência verbal ou física de forma
explícita, e talvez por isso os professores não interferiram na situação.

OBJETIVOS
O objetivo geral é compreender como o bullying ocorre nas escolas e suas consequências e como o psicólogo escolar pode contribuir nesse contexto. como
objetivos específicos, mostrar o panorama da questão do bullying na escola, evidenciando como a psicologia escolar pode auxiliar nessa questão, e; estabelecer
algumas ferramentas de trabalho do profissional da psicologia escolar para combater o bullying nas escolas.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica integrativa, onde se tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de
maneira sistemática, ordenada e abrangente. As fontes utilizadas para a pesquisa e coleta de dados científicos foram: Scielo, PePSIC e LILACS.Para isso, no
referencial teórico, foi traçada uma exposição ordenada dos conceitos sobre bullying, citando Vygotsky, Freire, Cassins, entre outros, para pontuar o papel e a função
do psicólogo escolar e como ele pode contribuir para o enfrentamento contra o bullying nas escolas.

RESULTADOS
Como resultado, a partir das leituras de artigos que mostram a contribuição do psicólogo para a prevenção e enfrentamento do bullying nas escolas pôde-se
observar que este profissional realiza palestras, rodas de conversa com estudantes, treinamento para professores e outras atividades com todos os atores no
contexto escolar, pelo exposto,

CONCLUSOES
pode-se concluir que a atuação do psicólogo escolar nas escolas, é de suma importância para o enfrentamento e prevenção do bullying. Segundo a lei
N°13.935/2019, é obrigatória em todas as escolas brasileiras a presença de um psicólogo escolar para realizar orientações a alunos, professores, famílias, atuar
junto a comunidade e realizar um trabalho em equipe com toda a equipe escolar.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição Federativa do Brasil. 1988. _______. Estatuto da criança e do adolescente. 1990. _______. Lei nº13.185/2015. _______. Lei nº 13.663/2018. BRINO,
R.; LIMA, M. H. C. G.Compreendendo estudantes vítimas de bullying: para quem eles revelam? Psicol. educ., São Paulo , n. 40, p. 27-39, jun. 2015. Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1414-69752015000100003(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acesso em 20 maio 2021. FANTE,
C. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2. ed. Campinas, SP: Verus Editora, 2005. LOPES NETO, A. A. (2005). Bullying -
comportamento agressivo entre estudantes. Jornal de Pediatria, 81(5),164-S172.
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4322703 - PATRICIA CLIMACO DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Uso de cosméticos no rejuvenescimento cutâneo

INTRODUCAO
A busca de tratamentos para a prevenção, controle e reversão do envelhecimento da pele tem despertado muito interesse. Os procedimentos estéticos aumentam a
autoestima e autoconfiança além de uma estabilidade emocional e psicossocial. A procura por tratamentos e procedimentos estéticos vem crescendo a cada ano,
uma das áreas de maior crescimento é a dos cuidados para rejuvenescimento cutâneo.

OBJETIVOS Realizar uma revisão na literatura sobre os cosméticos utilizados na prevenção e tratamento do processo de envelhecimento cutâneo.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão na literatura sobre o envelhecimento cutâneo, métodos de tratamento e uso de cosméticos em livros da área e bases de dados como
google acadêmico e scielo durante um período de 10 anos de 2011 a 2021. Foram considerados artigos publicados em português e espanhol, utilizando as palavras-
chave: rejuvenescimento cutâneo, cosméticos e rejuvenescimento, pele e envelhecimento.

RESULTADOS

O processo de envelhecimento cutâneo é algo natural e inevitável. No envelhecimento, a pele perde uma de suas principais características, a elasticidade. Este
processo pode ser amenizado por meios estéticos para o combate do envelhecimento e pelo uso de cosméticos. A partir dos 30 anos o envelhecimento começa a se
manifestar tanto de forma intrínseca como de forma extrínseca causada por fatores externos como radiação ultravioleta, poluição entre outros. Entre as técnicas
para o rejuvenescimento da pele temos a terapia oral, o uso de lazer, radiofrequencia, microagulhamento, peeling, aplicação de toxina botulínica e o uso de
cosméticos. Os cosméticos para tratamento antienvelhecimento contém substâncias ativas e são denominados cosmecêuticos ou dermocosméticos. Os
cosmecêuticos são capazes de corrigir danos na pele, repor elementos perdidos no envelhecimento e prevenir formação de rugas. Entre os principais ativos
cosméticos temos os antioxidantes como a vitamina C e seus derivados, que protegem o organismo da ação dos radicais livres e possuem ação clareadora da pele e
antioxidantes naturais como o chá verde e gingko biloba. Os renovadores celulares permitem ter uma pele mais uniforme e iluminada, podem ser químicos como os
alfa hidroxiácidos e os polihidroxiácidos que são menos agressivos ou físicos como as argilas. São também utilizadas substâncias clareadoras como a vitamina A e
seus derivados. A cada dia surgem novos ativos como o ácido hialurônico, o silício orgânico, o DMAE, os ativos pro-lifting, entre outros. Estes produtos podem ser
associados a tratamentos estéticos como peeling ou microagulhamento apresentando bons resultados no rejuvenescimento cutâneo.

CONCLUSOES
O uso de cosmecêuticos principalmente quando associados a tratamentos estéticos resulta no tratamento eficaz da pele envelhecida e na prevenção do
envelhecimento cutâneo.

REFERENCIAS

1. Teston AP, Nardino D, Pivato L. ENVELHECIMENTO CUTÂNEO: TEORIA DOS RADICAIS LIVRES E TRATAMENTOS VISANDO A PREVENÇÃO E O
REJUVENESCIMENTO. 2. Lyon S, Silva RC da. Dermatologia Estética - Medicina e Cirurgia Estética [Internet]. MedBook, editor. 2015. 3. Teixeira MCTV, Franchin ABB,
Durso FA, Donati LB, Facin MM, Pedreschi PT, et al. Envelhecimento e rejuvenescimento: um estudo de representação social. Rev Bras Geriatr e Gerontol. 2007
Apr,10(1):49–72.
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4366301 - LETICIA ANGELICA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Uso de cosméticos no rejuvenescimento cutâneo

INTRODUCAO
A busca de tratamentos para a prevenção, controle e reversão do envelhecimento da pele tem despertado muito interesse. Os procedimentos estéticos aumentam a
autoestima e autoconfiança além de uma estabilidade emocional e psicossocial. A procura por tratamentos e procedimentos estéticos vem crescendo a cada ano,
uma das áreas de maior crescimento é a dos cuidados para rejuvenescimento cutâneo.

OBJETIVOS Realizar uma revisão na literatura sobre os cosméticos utilizados na prevenção e tratamento do processo de envelhecimento cutâneo.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão na literatura sobre o envelhecimento cutâneo, métodos de tratamento e uso de cosméticos em livros da área e bases de dados como
google acadêmico e scielo durante um período de 10 anos de 2011 a 2021. Foram considerados artigos publicados em português e espanhol, utilizando as palavras-
chave: rejuvenescimento cutâneo, cosméticos e rejuvenescimento, pele e envelhecimento.

RESULTADOS

O processo de envelhecimento cutâneo é algo natural e inevitável. No envelhecimento, a pele perde uma de suas principais características, a elasticidade. Este
processo pode ser amenizado por meios estéticos para o combate do envelhecimento e pelo uso de cosméticos. A partir dos 30 anos o envelhecimento começa a se
manifestar tanto de forma intrínseca como de forma extrínseca causada por fatores externos como radiação ultravioleta, poluição entre outros. Entre as técnicas
para o rejuvenescimento da pele temos a terapia oral, o uso de lazer, radiofrequencia, microagulhamento, peeling, aplicação de toxina botulínica e o uso de
cosméticos. Os cosméticos para tratamento antienvelhecimento contém substâncias ativas e são denominados cosmecêuticos ou dermocosméticos. Os
cosmecêuticos são capazes de corrigir danos na pele, repor elementos perdidos no envelhecimento e prevenir formação de rugas. Entre os principais ativos
cosméticos temos os antioxidantes como a vitamina C e seus derivados, que protegem o organismo da ação dos radicais livres e possuem ação clareadora da pele e
antioxidantes naturais como o chá verde e gingko biloba. Os renovadores celulares permitem ter uma pele mais uniforme e iluminada, podem ser químicos como os
alfa hidroxiácidos e os polihidroxiácidos que são menos agressivos ou físicos como as argilas. São também utilizadas substâncias clareadoras como a vitamina A e
seus derivados. A cada dia surgem novos ativos como o ácido hialurônico, o silício orgânico, o DMAE, os ativos pro-lifting, entre outros. Estes produtos podem ser
associados a tratamentos estéticos como peeling ou microagulhamento apresentando bons resultados no rejuvenescimento cutâneo.

CONCLUSOES
O uso de cosmecêuticos principalmente quando associados a tratamentos estéticos resulta no tratamento eficaz da pele envelhecida e na prevenção do
envelhecimento cutâneo.

REFERENCIAS

1. Teston AP, Nardino D, Pivato L. ENVELHECIMENTO CUTÂNEO: TEORIA DOS RADICAIS LIVRES E TRATAMENTOS VISANDO A PREVENÇÃO E O
REJUVENESCIMENTO. 2. Lyon S, Silva RC da. Dermatologia Estética - Medicina e Cirurgia Estética [Internet]. MedBook, editor. 2015. 3. Teixeira MCTV, Franchin ABB,
Durso FA, Donati LB, Facin MM, Pedreschi PT, et al. Envelhecimento e rejuvenescimento: um estudo de representação social. Rev Bras Geriatr e Gerontol. 2007
Apr,10(1):49–72.
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4578481 - PABLA PEREIRA CABRAL 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Uso de cosméticos no rejuvenescimento cutâneo

INTRODUCAO
A busca de tratamentos para a prevenção, controle e reversão do envelhecimento da pele tem despertado muito interesse. Os procedimentos estéticos aumentam a
autoestima e autoconfiança além de uma estabilidade emocional e psicossocial. A procura por tratamentos e procedimentos estéticos vem crescendo a cada ano,
uma das áreas de maior crescimento é a dos cuidados para rejuvenescimento cutâneo.

OBJETIVOS Realizar uma revisão na literatura sobre os cosméticos utilizados na prevenção e tratamento do processo de envelhecimento cutâneo.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão na literatura sobre o envelhecimento cutâneo, métodos de tratamento e uso de cosméticos em livros da área e bases de dados como
google acadêmico e scielo durante um período de 10 anos de 2011 a 2021. Foram considerados artigos publicados em português e espanhol, utilizando as palavras-
chave: rejuvenescimento cutâneo, cosméticos e rejuvenescimento, pele e envelhecimento.

RESULTADOS

O processo de envelhecimento cutâneo é algo natural e inevitável. No envelhecimento, a pele perde uma de suas principais características, a elasticidade. Este
processo pode ser amenizado por meios estéticos para o combate do envelhecimento e pelo uso de cosméticos. A partir dos 30 anos o envelhecimento começa a se
manifestar tanto de forma intrínseca como de forma extrínseca causada por fatores externos como radiação ultravioleta, poluição entre outros. Entre as técnicas
para o rejuvenescimento da pele temos a terapia oral, o uso de lazer, radiofrequencia, microagulhamento, peeling, aplicação de toxina botulínica e o uso de
cosméticos. Os cosméticos para tratamento antienvelhecimento contém substâncias ativas e são denominados cosmecêuticos ou dermocosméticos. Os
cosmecêuticos são capazes de corrigir danos na pele, repor elementos perdidos no envelhecimento e prevenir formação de rugas. Entre os principais ativos
cosméticos temos os antioxidantes como a vitamina C e seus derivados, que protegem o organismo da ação dos radicais livres e possuem ação clareadora da pele e
antioxidantes naturais como o chá verde e gingko biloba. Os renovadores celulares permitem ter uma pele mais uniforme e iluminada, podem ser químicos como os
alfa hidroxiácidos e os polihidroxiácidos que são menos agressivos ou físicos como as argilas. São também utilizadas substâncias clareadoras como a vitamina A e
seus derivados. A cada dia surgem novos ativos como o ácido hialurônico, o silício orgânico, o DMAE, os ativos pro-lifting, entre outros. Estes produtos podem ser
associados a tratamentos estéticos como peeling ou microagulhamento apresentando bons resultados no rejuvenescimento cutâneo.

CONCLUSOES
O uso de cosmecêuticos principalmente quando associados a tratamentos estéticos resulta no tratamento eficaz da pele envelhecida e na prevenção do
envelhecimento cutâneo.

REFERENCIAS

1. Teston AP, Nardino D, Pivato L. ENVELHECIMENTO CUTÂNEO: TEORIA DOS RADICAIS LIVRES E TRATAMENTOS VISANDO A PREVENÇÃO E O
REJUVENESCIMENTO. 2. Lyon S, Silva RC da. Dermatologia Estética - Medicina e Cirurgia Estética [Internet]. MedBook, editor. 2015. 3. Teixeira MCTV, Franchin ABB,
Durso FA, Donati LB, Facin MM, Pedreschi PT, et al. Envelhecimento e rejuvenescimento: um estudo de representação social. Rev Bras Geriatr e Gerontol. 2007
Apr,10(1):49–72.
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4441974 - ERIKA BEATRIZ CAVALCANTI DE ARAUJO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Uso do ácido tranexâmico no tratamento de melasma

INTRODUCAO

O melasma é uma disfunção na pigmentação da pele devido a concentração de melanina, pigmento que dá origem a cor da pele. Ocorre o surgimento de manchas
escuras no rosto, com maior concentração na área centro facial e colo. É mais frequente em mulheres e a principal causa do seu aparecimento é exposição
frequente à luz ultravioleta. Existem outras causas como alterações hormonais, alterações vasculares ou predisposição genética. A maior prevenção para o
melasma é a proteção solar. Até o momento não existe cura para o melasma, mas existem tratamentos que auxiliam no clareamento, como: terapias a laser,
proteção com filtros solares, peelings e uso de produtos tópicos despigmentantes. O ácido tranexâmico é um composto que inibe a melanogénese, reduzindo assim
a pigmentação epidérmica. A administração é realizada pela via oral, tópica ou intradérmica. Alguns estudos utilizam a associação de vias de administração e outros
utilizam somente uma via.

OBJETIVOS O objetivo do trabalho é avaliar a eficácia do uso tópico do ácido tranexâmico no tratamento do Melasma através de uma revisão da literatura.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão na literatura sobre Melasma, métodos de avaliação e o tratamento com ácido tranexâmico. A pesquisa foi realizada durante um período de
dez anos de 2011 a 2021 em livros da área e bases de dados como google acadêmico. Foram consideradas as publicações em português, espanhol e inglês. As
palavras chave foram ácido tranexa=âmico e Melasma.

RESULTADOS

Muitas substâncias são utilizadas no tratamento de Melasma como o ácido kojiko, arbutin, hidroquinona e o ácido tranexâmico. O Ácido Tranexâmico é conhecido
por seu uso no controle e tratamento de hemorragias. Posteriormente começou a ser utilizado no tratamento tópico de hiperpigmentações, inicialmente pela via oral
mostrando eficácia na redução das manchas na pele em uma dose de 1,5g/dia. O uso por esta via pode apresentar alguns efeitos adversos. O uso tópico deste ácido
apresentou eficácia na melhora das manchas. É recomendada a concentração de 2 a 3% para aplicação tópica. Os períodos de tratamento variam de duas semanas
a dois a três meses. Sempre associado ao uso de protetor solar. O ácido tranexâmico aplicado por esta via não apresenta reações adversas. Em uma segunda fase
do estudo será avaliada a eficácia do uso tópico de ácido tranexamico em duas voluntárias. Esta fase será iniciada após aprovação no Comitê de ética da UNISA.

CONCLUSOES O ácido tranexâmico aplicado pela via tópica pode ser uma alternativa segura e eficaz para o tratamento de Melasma.

REFERENCIAS

Lupi O, Bello J, Cunha P. Rotinas de diagnóstico e tratamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 2nd ed. Sociedade Brasileira de Dermatologia; 2012. Handel
AC. Melasma(#38)#8239;: a clinical and epidemiological review *. 2014;89(5):771–82. Nogueira, M.N., Ferreira, L.A.; A eficácia do ácido tranexâmico tópico no
tratamento de Melasma: evidências clínicas. Revista de Ciências médicas e Biológicas. Salvador, v.17, n.2, p.236-241. Vanzin SB, Pires C. Entendendo
Cosmecêuticos - Diagnósticos e Tratamentos. 2nd ed. Editora S, editor. São Paulo: Grupo Editorial Nacional; 2011.
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4442008 - DAIANA ALVES DOS SANTOS ARRUDA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Uso do ácido tranexâmico no tratamento de melasma

INTRODUCAO

O melasma é uma disfunção na pigmentação da pele devido a concentração de melanina, pigmento que dá origem a cor da pele. Ocorre o surgimento de manchas
escuras no rosto, com maior concentração na área centro facial e colo. É mais frequente em mulheres e a principal causa do seu aparecimento é exposição
frequente à luz ultravioleta. Existem outras causas como alterações hormonais, alterações vasculares ou predisposição genética. A maior prevenção para o
melasma é a proteção solar. Até o momento não existe cura para o melasma, mas existem tratamentos que auxiliam no clareamento, como: terapias a laser,
proteção com filtros solares, peelings e uso de produtos tópicos despigmentantes. O ácido tranexâmico é um composto que inibe a melanogénese, reduzindo assim
a pigmentação epidérmica. A administração é realizada pela via oral, tópica ou intradérmica. Alguns estudos utilizam a associação de vias de administração e outros
utilizam somente uma via.

OBJETIVOS O objetivo do trabalho é avaliar a eficácia do uso tópico do ácido tranexâmico no tratamento do Melasma através de uma revisão da literatura.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão na literatura sobre Melasma, métodos de avaliação e o tratamento com ácido tranexâmico. A pesquisa foi realizada durante um período de
dez anos de 2011 a 2021 em livros da área e bases de dados como google acadêmico. Foram consideradas as publicações em português, espanhol e inglês. As
palavras chave foram ácido tranexa=âmico e Melasma.

RESULTADOS

Muitas substâncias são utilizadas no tratamento de Melasma como o ácido kojiko, arbutin, hidroquinona e o ácido tranexâmico. O Ácido Tranexâmico é conhecido
por seu uso no controle e tratamento de hemorragias. Posteriormente começou a ser utilizado no tratamento tópico de hiperpigmentações, inicialmente pela via oral
mostrando eficácia na redução das manchas na pele em uma dose de 1,5g/dia. O uso por esta via pode apresentar alguns efeitos adversos. O uso tópico deste ácido
apresentou eficácia na melhora das manchas. É recomendada a concentração de 2 a 3% para aplicação tópica. Os períodos de tratamento variam de duas semanas
a dois a três meses. Sempre associado ao uso de protetor solar. O ácido tranexâmico aplicado por esta via não apresenta reações adversas. Em uma segunda fase
do estudo será avaliada a eficácia do uso tópico de ácido tranexamico em duas voluntárias. Esta fase será iniciada após aprovação no Comitê de ética da UNISA.

CONCLUSOES O ácido tranexâmico aplicado pela via tópica pode ser uma alternativa segura e eficaz para o tratamento de Melasma.

REFERENCIAS

Lupi O, Bello J, Cunha P. Rotinas de diagnóstico e tratamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 2nd ed. Sociedade Brasileira de Dermatologia; 2012. Handel
AC. Melasma(#38)#8239;: a clinical and epidemiological review *. 2014;89(5):771–82. Nogueira, M.N., Ferreira, L.A.; A eficácia do ácido tranexâmico tópico no
tratamento de Melasma: evidências clínicas. Revista de Ciências médicas e Biológicas. Salvador, v.17, n.2, p.236-241. Vanzin SB, Pires C. Entendendo
Cosmecêuticos - Diagnósticos e Tratamentos. 2nd ed. Editora S, editor. São Paulo: Grupo Editorial Nacional; 2011.
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4442016 - LAYSLA BARBOSA DE SOUSA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Uso do ácido tranexâmico no tratamento de melasma

INTRODUCAO

O melasma é uma disfunção na pigmentação da pele devido a concentração de melanina, pigmento que dá origem a cor da pele. Ocorre o surgimento de manchas
escuras no rosto, com maior concentração na área centro facial e colo. É mais frequente em mulheres e a principal causa do seu aparecimento é exposição
frequente à luz ultravioleta. Existem outras causas como alterações hormonais, alterações vasculares ou predisposição genética. A maior prevenção para o
melasma é a proteção solar. Até o momento não existe cura para o melasma, mas existem tratamentos que auxiliam no clareamento, como: terapias a laser,
proteção com filtros solares, peelings e uso de produtos tópicos despigmentantes. O ácido tranexâmico é um composto que inibe a melanogénese, reduzindo assim
a pigmentação epidérmica. A administração é realizada pela via oral, tópica ou intradérmica. Alguns estudos utilizam a associação de vias de administração e outros
utilizam somente uma via.

OBJETIVOS O objetivo do trabalho é avaliar a eficácia do uso tópico do ácido tranexâmico no tratamento do Melasma através de uma revisão da literatura.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão na literatura sobre Melasma, métodos de avaliação e o tratamento com ácido tranexâmico. A pesquisa foi realizada durante um período de
dez anos de 2011 a 2021 em livros da área e bases de dados como google acadêmico. Foram consideradas as publicações em português, espanhol e inglês. As
palavras chave foram ácido tranexa=âmico e Melasma.

RESULTADOS

Muitas substâncias são utilizadas no tratamento de Melasma como o ácido kojiko, arbutin, hidroquinona e o ácido tranexâmico. O Ácido Tranexâmico é conhecido
por seu uso no controle e tratamento de hemorragias. Posteriormente começou a ser utilizado no tratamento tópico de hiperpigmentações, inicialmente pela via oral
mostrando eficácia na redução das manchas na pele em uma dose de 1,5g/dia. O uso por esta via pode apresentar alguns efeitos adversos. O uso tópico deste ácido
apresentou eficácia na melhora das manchas. É recomendada a concentração de 2 a 3% para aplicação tópica. Os períodos de tratamento variam de duas semanas
a dois a três meses. Sempre associado ao uso de protetor solar. O ácido tranexâmico aplicado por esta via não apresenta reações adversas. Em uma segunda fase
do estudo será avaliada a eficácia do uso tópico de ácido tranexamico em duas voluntárias. Esta fase será iniciada após aprovação no Comitê de ética da UNISA.

CONCLUSOES O ácido tranexâmico aplicado pela via tópica pode ser uma alternativa segura e eficaz para o tratamento de Melasma.

REFERENCIAS

Lupi O, Bello J, Cunha P. Rotinas de diagnóstico e tratamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 2nd ed. Sociedade Brasileira de Dermatologia; 2012. Handel
AC. Melasma(#38)#8239;: a clinical and epidemiological review *. 2014;89(5):771–82. Nogueira, M.N., Ferreira, L.A.; A eficácia do ácido tranexâmico tópico no
tratamento de Melasma: evidências clínicas. Revista de Ciências médicas e Biológicas. Salvador, v.17, n.2, p.236-241. Vanzin SB, Pires C. Entendendo
Cosmecêuticos - Diagnósticos e Tratamentos. 2nd ed. Editora S, editor. São Paulo: Grupo Editorial Nacional; 2011.
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4141601 - EDUARDA MELO DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II – PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO BANCO DO BRASIL

INTRODUCAO

Partindo de uma breve contextualização histórica, o planejamento tributário é uma maneira legal que tem o objetivo de reduzir os tributos de uma entidade, no qual o
contribuinte tem a liberdade de organizar sua empresa da melhor forma possível, sempre visando um menor custo e respeitando as normas e leis, agindo de forma
lícita. Na prática deve estar presente no aproveitamento de incentivos fiscais, no pagamento de juros sobre o capital, na distribuição de lucros e nas diversas formas
de tributação das pessoas jurídicas e de seus acionistas e cotistas.

OBJETIVOS
O objetivo desse projeto é observarmos o planejamento tributário da empresa e assim conseguirmos apontar os seus pontos principais, sendo eles fortes e fracos
para analisarmos seu plano financeiro.

METODOLOGIA
A abordagem metodológica da pesquisa consiste em uma pesquisa bibliográfica exploratória, obre o tema Planejamento Tributário a partir de leituras de livros,
periódicos, pesquisas em sites da internet e alguns documentários da empresa do Banco do Brasil.

RESULTADOS
Como resultado deste trabalho, foi possível entender a sua importância e a necessidade de se ter um planejamento tributário correto nas empresas, seja por conta da
elevada carga tributária, pela extensa legislação que muda todos os dias ou pela complexidade de se atender a todas as obrigações acessórias que o Fisco
demanda.

CONCLUSOES

concluímos que estar em dia com os tributos na qual a empresa está destinada a pagar é um reflexo de como está a sua situação econômica, pois se a empresa não
consegue honrar com as obrigações é sinal que algo não vai bem, o ideal é não acumular dividas, mas caso aconteça negocia-las é a melhor solução, e a estratégia
fiscal do Banco do Brasil S.A (BB) visa estabelecer diretrizes destinadas ao gerenciamento eficiente da tributação a fim de valorizar e proteger os direitos e
interesses dos acionistas.

REFERENCIAS
https://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2010/port/ra/02.htm https://conube.com.br/blog/tipos-de-planejamento-tributario/ GRECO, Marco Aurélio. Breves notas à
definição de tributo adotada pelo Código Tributário, 2008. BRASIL. Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), artigo 3º. BANDEIRA, Milton.
Direito Tributário. In: Flávia Cristina (org.). Exame da OAB. Salvador: JusPODIVM, 2012
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4325109 - VITÓRIA APARECIDA MELO PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II – PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO BANCO DO BRASIL

INTRODUCAO

Partindo de uma breve contextualização histórica, o planejamento tributário é uma maneira legal que tem o objetivo de reduzir os tributos de uma entidade, no qual o
contribuinte tem a liberdade de organizar sua empresa da melhor forma possível, sempre visando um menor custo e respeitando as normas e leis, agindo de forma
lícita. Na prática deve estar presente no aproveitamento de incentivos fiscais, no pagamento de juros sobre o capital, na distribuição de lucros e nas diversas formas
de tributação das pessoas jurídicas e de seus acionistas e cotistas.

OBJETIVOS
O objetivo desse projeto é observarmos o planejamento tributário da empresa e assim conseguirmos apontar os seus pontos principais, sendo eles fortes e fracos
para analisarmos seu plano financeiro.

METODOLOGIA
A abordagem metodológica da pesquisa consiste em uma pesquisa bibliográfica exploratória, obre o tema Planejamento Tributário a partir de leituras de livros,
periódicos, pesquisas em sites da internet e alguns documentários da empresa do Banco do Brasil.

RESULTADOS
Como resultado deste trabalho, foi possível entender a sua importância e a necessidade de se ter um planejamento tributário correto nas empresas, seja por conta da
elevada carga tributária, pela extensa legislação que muda todos os dias ou pela complexidade de se atender a todas as obrigações acessórias que o Fisco
demanda.

CONCLUSOES

concluímos que estar em dia com os tributos na qual a empresa está destinada a pagar é um reflexo de como está a sua situação econômica, pois se a empresa não
consegue honrar com as obrigações é sinal que algo não vai bem, o ideal é não acumular dividas, mas caso aconteça negocia-las é a melhor solução, e a estratégia
fiscal do Banco do Brasil S.A (BB) visa estabelecer diretrizes destinadas ao gerenciamento eficiente da tributação a fim de valorizar e proteger os direitos e
interesses dos acionistas.

REFERENCIAS
https://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2010/port/ra/02.htm https://conube.com.br/blog/tipos-de-planejamento-tributario/ GRECO, Marco Aurélio. Breves notas à
definição de tributo adotada pelo Código Tributário, 2008. BRASIL. Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), artigo 3º. BANDEIRA, Milton.
Direito Tributário. In: Flávia Cristina (org.). Exame da OAB. Salvador: JusPODIVM, 2012
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4365950 - ANA CAROLINA GUEDES PINHEIRO FORTUNATO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II – PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO BANCO DO BRASIL

INTRODUCAO

Partindo de uma breve contextualização histórica, o planejamento tributário é uma maneira legal que tem o objetivo de reduzir os tributos de uma entidade, no qual o
contribuinte tem a liberdade de organizar sua empresa da melhor forma possível, sempre visando um menor custo e respeitando as normas e leis, agindo de forma
lícita. Na prática deve estar presente no aproveitamento de incentivos fiscais, no pagamento de juros sobre o capital, na distribuição de lucros e nas diversas formas
de tributação das pessoas jurídicas e de seus acionistas e cotistas.

OBJETIVOS
O objetivo desse projeto é observarmos o planejamento tributário da empresa e assim conseguirmos apontar os seus pontos principais, sendo eles fortes e fracos
para analisarmos seu plano financeiro.

METODOLOGIA
A abordagem metodológica da pesquisa consiste em uma pesquisa bibliográfica exploratória, obre o tema Planejamento Tributário a partir de leituras de livros,
periódicos, pesquisas em sites da internet e alguns documentários da empresa do Banco do Brasil.

RESULTADOS
Como resultado deste trabalho, foi possível entender a sua importância e a necessidade de se ter um planejamento tributário correto nas empresas, seja por conta da
elevada carga tributária, pela extensa legislação que muda todos os dias ou pela complexidade de se atender a todas as obrigações acessórias que o Fisco
demanda.

CONCLUSOES

concluímos que estar em dia com os tributos na qual a empresa está destinada a pagar é um reflexo de como está a sua situação econômica, pois se a empresa não
consegue honrar com as obrigações é sinal que algo não vai bem, o ideal é não acumular dividas, mas caso aconteça negocia-las é a melhor solução, e a estratégia
fiscal do Banco do Brasil S.A (BB) visa estabelecer diretrizes destinadas ao gerenciamento eficiente da tributação a fim de valorizar e proteger os direitos e
interesses dos acionistas.

REFERENCIAS
https://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2010/port/ra/02.htm https://conube.com.br/blog/tipos-de-planejamento-tributario/ GRECO, Marco Aurélio. Breves notas à
definição de tributo adotada pelo Código Tributário, 2008. BRASIL. Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), artigo 3º. BANDEIRA, Milton.
Direito Tributário. In: Flávia Cristina (org.). Exame da OAB. Salvador: JusPODIVM, 2012
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4409884 - VINICUS RIBEIRO DA CONCEICAO DE CARVALHO 2 - Aprovado 1 - Poster
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Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II – PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO BANCO DO BRASIL

INTRODUCAO

Partindo de uma breve contextualização histórica, o planejamento tributário é uma maneira legal que tem o objetivo de reduzir os tributos de uma entidade, no qual o
contribuinte tem a liberdade de organizar sua empresa da melhor forma possível, sempre visando um menor custo e respeitando as normas e leis, agindo de forma
lícita. Na prática deve estar presente no aproveitamento de incentivos fiscais, no pagamento de juros sobre o capital, na distribuição de lucros e nas diversas formas
de tributação das pessoas jurídicas e de seus acionistas e cotistas.

OBJETIVOS
O objetivo desse projeto é observarmos o planejamento tributário da empresa e assim conseguirmos apontar os seus pontos principais, sendo eles fortes e fracos
para analisarmos seu plano financeiro.

METODOLOGIA
A abordagem metodológica da pesquisa consiste em uma pesquisa bibliográfica exploratória, obre o tema Planejamento Tributário a partir de leituras de livros,
periódicos, pesquisas em sites da internet e alguns documentários da empresa do Banco do Brasil.

RESULTADOS
Como resultado deste trabalho, foi possível entender a sua importância e a necessidade de se ter um planejamento tributário correto nas empresas, seja por conta da
elevada carga tributária, pela extensa legislação que muda todos os dias ou pela complexidade de se atender a todas as obrigações acessórias que o Fisco
demanda.

CONCLUSOES

concluímos que estar em dia com os tributos na qual a empresa está destinada a pagar é um reflexo de como está a sua situação econômica, pois se a empresa não
consegue honrar com as obrigações é sinal que algo não vai bem, o ideal é não acumular dividas, mas caso aconteça negocia-las é a melhor solução, e a estratégia
fiscal do Banco do Brasil S.A (BB) visa estabelecer diretrizes destinadas ao gerenciamento eficiente da tributação a fim de valorizar e proteger os direitos e
interesses dos acionistas.

REFERENCIAS
https://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2010/port/ra/02.htm https://conube.com.br/blog/tipos-de-planejamento-tributario/ GRECO, Marco Aurélio. Breves notas à
definição de tributo adotada pelo Código Tributário, 2008. BRASIL. Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), artigo 3º. BANDEIRA, Milton.
Direito Tributário. In: Flávia Cristina (org.). Exame da OAB. Salvador: JusPODIVM, 2012
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Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II – PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO BANCO DO BRASIL

INTRODUCAO

Partindo de uma breve contextualização histórica, o planejamento tributário é uma maneira legal que tem o objetivo de reduzir os tributos de uma entidade, no qual o
contribuinte tem a liberdade de organizar sua empresa da melhor forma possível, sempre visando um menor custo e respeitando as normas e leis, agindo de forma
lícita. Na prática deve estar presente no aproveitamento de incentivos fiscais, no pagamento de juros sobre o capital, na distribuição de lucros e nas diversas formas
de tributação das pessoas jurídicas e de seus acionistas e cotistas.

OBJETIVOS
O objetivo desse projeto é observarmos o planejamento tributário da empresa e assim conseguirmos apontar os seus pontos principais, sendo eles fortes e fracos
para analisarmos seu plano financeiro.

METODOLOGIA
A abordagem metodológica da pesquisa consiste em uma pesquisa bibliográfica exploratória, obre o tema Planejamento Tributário a partir de leituras de livros,
periódicos, pesquisas em sites da internet e alguns documentários da empresa do Banco do Brasil.

RESULTADOS
Como resultado deste trabalho, foi possível entender a sua importância e a necessidade de se ter um planejamento tributário correto nas empresas, seja por conta da
elevada carga tributária, pela extensa legislação que muda todos os dias ou pela complexidade de se atender a todas as obrigações acessórias que o Fisco
demanda.

CONCLUSOES

concluímos que estar em dia com os tributos na qual a empresa está destinada a pagar é um reflexo de como está a sua situação econômica, pois se a empresa não
consegue honrar com as obrigações é sinal que algo não vai bem, o ideal é não acumular dividas, mas caso aconteça negocia-las é a melhor solução, e a estratégia
fiscal do Banco do Brasil S.A (BB) visa estabelecer diretrizes destinadas ao gerenciamento eficiente da tributação a fim de valorizar e proteger os direitos e
interesses dos acionistas.

REFERENCIAS
https://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2010/port/ra/02.htm https://conube.com.br/blog/tipos-de-planejamento-tributario/ GRECO, Marco Aurélio. Breves notas à
definição de tributo adotada pelo Código Tributário, 2008. BRASIL. Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), artigo 3º. BANDEIRA, Milton.
Direito Tributário. In: Flávia Cristina (org.). Exame da OAB. Salvador: JusPODIVM, 2012
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3259323 - GABRIELA MARTINEZ MOURA TAVARES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Lucas Melo Neves Gabriel Monteiro Pinheiro

TITULO Mecanismos de resistência de Resistencia de Ureaplasma sp e Neisseria gonorroeae

INTRODUCAO

As IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) são causadas por uma diversidade de microrganismos, cuja transmissão ocorre por meio do contato sexual (oral,
vaginal e anal) sem o uso de preservativo, também pela gestação, parto ou amamentação. Desta forma percebe-se a importância da atenção básica em saúde, em
promover conhecimento a população, promover um diagnóstico preciso juntamente com um tratamento adequado, e promover de efetivamente métodos
preservativos. É importante também que haja uma vigilância epidemiológica composta por notificação compulsória, serviços sentinelas e estudos transversais em
determinados grupos populacionais. as bactérias resistentes oferecem risco considerável para o desenvolvimento de infecções persistentes e transmissibilidade
facilitada na população

OBJETIVOS Avaliar quais os possíveis mecanismos de resistência a antimicrobioanos em bactérias de interesse ginecológico

METODOLOGIA
Uma revisão bibliográfica foi realizada para identificar possíveis mecanismos de resistência a antimicrobianos. Ao todo foram levantados cerca de 10 artigos que
buscaram compreender os mecanismos antimicrobianos. Utilizamos como palavras chaves : Antibiotics; Neisseria gonorroeae, Ureaplasma sp., antibiotics
resistance

RESULTADOS

Na gonorreia há associação de mutações no 23S RNA e no gene mtrR que codifica um repressor para o sistema de efluxo mtr (resistência múltipla transferível) na
resistência a Azitromicina. Na Ureaplasma o mecanismo de resistência a Fluoroquinolona é a atividade da DNA-girase que é uma enzima essencial para a replicação
do DNA bacteriano. No entanto em ambas os principais mecanismos de resistência são: Mutação cromossômica, bomba de efluxo e modificação nos canais de
porina da membrana externa.

CONCLUSOES Os principais mecanismos de resistência a antimicrobianos são frequentes em ambas as bactérias

REFERENCIAS

Kokkayil P, Dhawan B. Ureaplasma: Current perspectives. Indian J Med Microbiol [Internet]. 2015;33(2):205–14. Available from: https://doi.org/10.4103/0255-
0857.154850 2. Silva RC, Gomes G, Silva DA. Gonorreia E Sua Resistência a Antibióticos(#38)#8239;: Uma Revisão De Literatura Gonorrhea and Its Resistance To
Antibiotics(#38)#8239;: a Literature Review. 2020;29:124–32. 3. Hunt M, Mather AE, Sánchez-Busó L, et al. ARIBA: rapid antimicrobial resistance genotyping directly
from sequencing reads. Microb Genom. 2017;3(10):e000131. Published 2017 Sep 4. doi:10.1099/mgen.0.000131 4. Davies J. Origins and evolution of antibiotic
resistance. Microbiologia. 1996;12(1):9–16.
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Lucas Melo Neves Gabriel Monteiro Pinheiro

TITULO Mecanismos de resistência de Resistencia de Ureaplasma sp e Neisseria gonorroeae

INTRODUCAO

As IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) são causadas por uma diversidade de microrganismos, cuja transmissão ocorre por meio do contato sexual (oral,
vaginal e anal) sem o uso de preservativo, também pela gestação, parto ou amamentação. Desta forma percebe-se a importância da atenção básica em saúde, em
promover conhecimento a população, promover um diagnóstico preciso juntamente com um tratamento adequado, e promover de efetivamente métodos
preservativos. É importante também que haja uma vigilância epidemiológica composta por notificação compulsória, serviços sentinelas e estudos transversais em
determinados grupos populacionais. as bactérias resistentes oferecem risco considerável para o desenvolvimento de infecções persistentes e transmissibilidade
facilitada na população

OBJETIVOS Avaliar quais os possíveis mecanismos de resistência a antimicrobioanos em bactérias de interesse ginecológico

METODOLOGIA
Uma revisão bibliográfica foi realizada para identificar possíveis mecanismos de resistência a antimicrobianos. Ao todo foram levantados cerca de 10 artigos que
buscaram compreender os mecanismos antimicrobianos. Utilizamos como palavras chaves : Antibiotics; Neisseria gonorroeae, Ureaplasma sp., antibiotics
resistance

RESULTADOS

Na gonorreia há associação de mutações no 23S RNA e no gene mtrR que codifica um repressor para o sistema de efluxo mtr (resistência múltipla transferível) na
resistência a Azitromicina. Na Ureaplasma o mecanismo de resistência a Fluoroquinolona é a atividade da DNA-girase que é uma enzima essencial para a replicação
do DNA bacteriano. No entanto em ambas os principais mecanismos de resistência são: Mutação cromossômica, bomba de efluxo e modificação nos canais de
porina da membrana externa.

CONCLUSOES Os principais mecanismos de resistência a antimicrobianos são frequentes em ambas as bactérias

REFERENCIAS

Kokkayil P, Dhawan B. Ureaplasma: Current perspectives. Indian J Med Microbiol [Internet]. 2015;33(2):205–14. Available from: https://doi.org/10.4103/0255-
0857.154850 2. Silva RC, Gomes G, Silva DA. Gonorreia E Sua Resistência a Antibióticos(#38)#8239;: Uma Revisão De Literatura Gonorrhea and Its Resistance To
Antibiotics(#38)#8239;: a Literature Review. 2020;29:124–32. 3. Hunt M, Mather AE, Sánchez-Busó L, et al. ARIBA: rapid antimicrobial resistance genotyping directly
from sequencing reads. Microb Genom. 2017;3(10):e000131. Published 2017 Sep 4. doi:10.1099/mgen.0.000131 4. Davies J. Origins and evolution of antibiotic
resistance. Microbiologia. 1996;12(1):9–16.
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Lucas Melo Neves Gabriel Monteiro Pinheiro

TITULO Mecanismos de resistência de Resistencia de Ureaplasma sp e Neisseria gonorroeae

INTRODUCAO

As IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) são causadas por uma diversidade de microrganismos, cuja transmissão ocorre por meio do contato sexual (oral,
vaginal e anal) sem o uso de preservativo, também pela gestação, parto ou amamentação. Desta forma percebe-se a importância da atenção básica em saúde, em
promover conhecimento a população, promover um diagnóstico preciso juntamente com um tratamento adequado, e promover de efetivamente métodos
preservativos. É importante também que haja uma vigilância epidemiológica composta por notificação compulsória, serviços sentinelas e estudos transversais em
determinados grupos populacionais. as bactérias resistentes oferecem risco considerável para o desenvolvimento de infecções persistentes e transmissibilidade
facilitada na população

OBJETIVOS Avaliar quais os possíveis mecanismos de resistência a antimicrobioanos em bactérias de interesse ginecológico

METODOLOGIA
Uma revisão bibliográfica foi realizada para identificar possíveis mecanismos de resistência a antimicrobianos. Ao todo foram levantados cerca de 10 artigos que
buscaram compreender os mecanismos antimicrobianos. Utilizamos como palavras chaves : Antibiotics; Neisseria gonorroeae, Ureaplasma sp., antibiotics
resistance

RESULTADOS

Na gonorreia há associação de mutações no 23S RNA e no gene mtrR que codifica um repressor para o sistema de efluxo mtr (resistência múltipla transferível) na
resistência a Azitromicina. Na Ureaplasma o mecanismo de resistência a Fluoroquinolona é a atividade da DNA-girase que é uma enzima essencial para a replicação
do DNA bacteriano. No entanto em ambas os principais mecanismos de resistência são: Mutação cromossômica, bomba de efluxo e modificação nos canais de
porina da membrana externa.

CONCLUSOES Os principais mecanismos de resistência a antimicrobianos são frequentes em ambas as bactérias

REFERENCIAS

Kokkayil P, Dhawan B. Ureaplasma: Current perspectives. Indian J Med Microbiol [Internet]. 2015;33(2):205–14. Available from: https://doi.org/10.4103/0255-
0857.154850 2. Silva RC, Gomes G, Silva DA. Gonorreia E Sua Resistência a Antibióticos(#38)#8239;: Uma Revisão De Literatura Gonorrhea and Its Resistance To
Antibiotics(#38)#8239;: a Literature Review. 2020;29:124–32. 3. Hunt M, Mather AE, Sánchez-Busó L, et al. ARIBA: rapid antimicrobial resistance genotyping directly
from sequencing reads. Microb Genom. 2017;3(10):e000131. Published 2017 Sep 4. doi:10.1099/mgen.0.000131 4. Davies J. Origins and evolution of antibiotic
resistance. Microbiologia. 1996;12(1):9–16.
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Lucas Melo Neves Gabriel Monteiro Pinheiro

TITULO Mecanismos de resistência de Resistencia de Ureaplasma sp e Neisseria gonorroeae

INTRODUCAO

As IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) são causadas por uma diversidade de microrganismos, cuja transmissão ocorre por meio do contato sexual (oral,
vaginal e anal) sem o uso de preservativo, também pela gestação, parto ou amamentação. Desta forma percebe-se a importância da atenção básica em saúde, em
promover conhecimento a população, promover um diagnóstico preciso juntamente com um tratamento adequado, e promover de efetivamente métodos
preservativos. É importante também que haja uma vigilância epidemiológica composta por notificação compulsória, serviços sentinelas e estudos transversais em
determinados grupos populacionais. as bactérias resistentes oferecem risco considerável para o desenvolvimento de infecções persistentes e transmissibilidade
facilitada na população

OBJETIVOS Avaliar quais os possíveis mecanismos de resistência a antimicrobioanos em bactérias de interesse ginecológico

METODOLOGIA
Uma revisão bibliográfica foi realizada para identificar possíveis mecanismos de resistência a antimicrobianos. Ao todo foram levantados cerca de 10 artigos que
buscaram compreender os mecanismos antimicrobianos. Utilizamos como palavras chaves : Antibiotics; Neisseria gonorroeae, Ureaplasma sp., antibiotics
resistance

RESULTADOS

Na gonorreia há associação de mutações no 23S RNA e no gene mtrR que codifica um repressor para o sistema de efluxo mtr (resistência múltipla transferível) na
resistência a Azitromicina. Na Ureaplasma o mecanismo de resistência a Fluoroquinolona é a atividade da DNA-girase que é uma enzima essencial para a replicação
do DNA bacteriano. No entanto em ambas os principais mecanismos de resistência são: Mutação cromossômica, bomba de efluxo e modificação nos canais de
porina da membrana externa.

CONCLUSOES Os principais mecanismos de resistência a antimicrobianos são frequentes em ambas as bactérias

REFERENCIAS

Kokkayil P, Dhawan B. Ureaplasma: Current perspectives. Indian J Med Microbiol [Internet]. 2015;33(2):205–14. Available from: https://doi.org/10.4103/0255-
0857.154850 2. Silva RC, Gomes G, Silva DA. Gonorreia E Sua Resistência a Antibióticos(#38)#8239;: Uma Revisão De Literatura Gonorrhea and Its Resistance To
Antibiotics(#38)#8239;: a Literature Review. 2020;29:124–32. 3. Hunt M, Mather AE, Sánchez-Busó L, et al. ARIBA: rapid antimicrobial resistance genotyping directly
from sequencing reads. Microb Genom. 2017;3(10):e000131. Published 2017 Sep 4. doi:10.1099/mgen.0.000131 4. Davies J. Origins and evolution of antibiotic
resistance. Microbiologia. 1996;12(1):9–16.
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TITULO Queda da cobertura vacinal de Sarampo e Poliomielite e seus impactos na saúde da população

INTRODUCAO

Historicamente o Brasil é um dos países pioneiros na cobertura vacinal, devido ao seu Programa Nacional de Imunização (PNI). A partir dele que o nosso país foi
capaz de erradicar doenças, como o sarampo e a poliomielite. Porém, nos últimos anos percebeu-se uma queda acentuada das taxas de vacinação, colocando em
discussão os impactos ao longo do tempo. A poliomielite e o sarampo são doenças infecciosas controladas por vacinas, dessa forma, manter a cobertura vacinal é
essencial para que essas enfermidades continuem erradicadas no país.

OBJETIVOS Avaliar a cobertura vacinal do sarampo e da poliomielite dos últimos 7 anos

METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento epidemiológico da cobertura vacinal do sarampo e da poliomielite, a partir de pesquisas em plataformas de bases de dados abertas:
Tabnet, Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) entre os anos de 2015 a 2021. O ano de referência para esta pesquisa foi aquele que tinha uma taxa satisfatória
de vacinação e nos anos seguintes começou a ter uma queda elevada dessa cobertura vacinal, desse modo, explica-se o presente estudo realizar as análises a partir
de 2015.

RESULTADOS

As quedas mais expressivas para a vacinação contra o sarampo (vacina tríplice viral) foram nos estados de RR, PE, RJ, SC e MS que, em 2015 as taxas de vacinação
eram de 92.41%, 87.36%; 89.41%, 83.72%; e em 2021 a cobertura vacinal chegou, respectivamente, aos 36.07%, 37.58%, 31.59%; 56.91% e 29.92%. Em contrapartida,
os números de casos de sarampo em 2015 foram de 214 no ano; e se compararmos com 2021 até o mês de agosto, os casos somam 578, com isso, percebe-se uma
relação inversamente proporcional entre o número de casos e a cobertura vacinal, ou seja, quanto maiores às taxas de cobertura vacinal menores, os números de
casos. Em relação à poliomielite a cobertura vacinal em 2015 nos estados de RR, PE, RJ, SC e MS eram de 112.28%, 109.29%, 107.03%, 102.43% e 120,36%; e em
2021, o patamar da vacinação se encontra, respectivamente em 41.77%, 56.70%, 45.92%, 69% e 62,21%. Algumas hipóteses para esse evento são os crescentes
movimentos anti-vacina atuais, as fake news, a negligência quanto a baixa percepção do risco da enfermidade promovendo a baixa adesão da população às vacinas
favorecendo, portanto, a possível regressão do Brasil a categoria de país que conseguiu erradicar o Sarampo e a Poliomielite.

CONCLUSOES Conclui-se que houve uma acentuada queda na vacinação dessas doenças já erradicadas no Brasil.

REFERENCIAS
1. MACHADO, L. F.B et al. Recusa vacinal e o impacto no ressurgimento de doenças erradicadas. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research. Minas Gerais,
2020 v.32 p.12-16 2.Domingues, C. M. A. S. et al. Vacina Brasil e estratégias de formação e desenvolvimento em imunizações. Epidemiologia e Serviços de Saúde.
Brasília 2019, v. 28, p. 2 3. Imunização. Secretária de Estado de Saúde. Disponível em: (#60)https://www.saude.go.gov.br/vigilancia-em-saude/imunizacao(#62)
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TITULO Queda da cobertura vacinal de Sarampo e Poliomielite e seus impactos na saúde da população

INTRODUCAO

Historicamente o Brasil é um dos países pioneiros na cobertura vacinal, devido ao seu Programa Nacional de Imunização (PNI). A partir dele que o nosso país foi
capaz de erradicar doenças, como o sarampo e a poliomielite. Porém, nos últimos anos percebeu-se uma queda acentuada das taxas de vacinação, colocando em
discussão os impactos ao longo do tempo. A poliomielite e o sarampo são doenças infecciosas controladas por vacinas, dessa forma, manter a cobertura vacinal é
essencial para que essas enfermidades continuem erradicadas no país.

OBJETIVOS Avaliar a cobertura vacinal do sarampo e da poliomielite dos últimos 7 anos

METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento epidemiológico da cobertura vacinal do sarampo e da poliomielite, a partir de pesquisas em plataformas de bases de dados abertas:
Tabnet, Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) entre os anos de 2015 a 2021. O ano de referência para esta pesquisa foi aquele que tinha uma taxa satisfatória
de vacinação e nos anos seguintes começou a ter uma queda elevada dessa cobertura vacinal, desse modo, explica-se o presente estudo realizar as análises a partir
de 2015.

RESULTADOS

As quedas mais expressivas para a vacinação contra o sarampo (vacina tríplice viral) foram nos estados de RR, PE, RJ, SC e MS que, em 2015 as taxas de vacinação
eram de 92.41%, 87.36%; 89.41%, 83.72%; e em 2021 a cobertura vacinal chegou, respectivamente, aos 36.07%, 37.58%, 31.59%; 56.91% e 29.92%. Em contrapartida,
os números de casos de sarampo em 2015 foram de 214 no ano; e se compararmos com 2021 até o mês de agosto, os casos somam 578, com isso, percebe-se uma
relação inversamente proporcional entre o número de casos e a cobertura vacinal, ou seja, quanto maiores às taxas de cobertura vacinal menores, os números de
casos. Em relação à poliomielite a cobertura vacinal em 2015 nos estados de RR, PE, RJ, SC e MS eram de 112.28%, 109.29%, 107.03%, 102.43% e 120,36%; e em
2021, o patamar da vacinação se encontra, respectivamente em 41.77%, 56.70%, 45.92%, 69% e 62,21%. Algumas hipóteses para esse evento são os crescentes
movimentos anti-vacina atuais, as fake news, a negligência quanto a baixa percepção do risco da enfermidade promovendo a baixa adesão da população às vacinas
favorecendo, portanto, a possível regressão do Brasil a categoria de país que conseguiu erradicar o Sarampo e a Poliomielite.

CONCLUSOES Conclui-se que houve uma acentuada queda na vacinação dessas doenças já erradicadas no Brasil.

REFERENCIAS
1. MACHADO, L. F.B et al. Recusa vacinal e o impacto no ressurgimento de doenças erradicadas. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research. Minas Gerais,
2020 v.32 p.12-16 2.Domingues, C. M. A. S. et al. Vacina Brasil e estratégias de formação e desenvolvimento em imunizações. Epidemiologia e Serviços de Saúde.
Brasília 2019, v. 28, p. 2 3. Imunização. Secretária de Estado de Saúde. Disponível em: (#60)https://www.saude.go.gov.br/vigilancia-em-saude/imunizacao(#62)
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TITULO EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE OBESIDADE

INTRODUCAO

Obesidade é um distúrbio decorrente de alterações metabólicas que aumentam risco de desenvolvimento de doenças crônicas e problemas psicossociais. Pode
advir de predisposição genética, alimentação desequilibrada com alta densidade calórica e/ou sedentarismo.¹ Dados de 2019 apontam que 15% das crianças
brasileiras apresentam sobrepeso e 12,6% se encontram obesas.² Nas últimas décadas ocorreram mudanças sociais e econômicas que impactam diretamente no
perfil nutricional da população, como maior acesso a alimentos ultraprocessados, sedentarismo, aumento do tempo de tela, diminuição do consumo de alimentos in
natura e distanciamento do ato de cozinhar.³

OBJETIVOS
Desenvolver material educativo sobre alimentação saudável para crianças com idade entre 5 - 10 anos da Unidade Básica de Saúde Jardim Castro Alves, São
Paulo/SP.

METODOLOGIA
A partir da demanda de altas taxas de obesidade infantil advindas do acompanhamento do atendimento nutricional na UBS Jardim Castro Alves, foi elaborado um
material lúdico e educativo sobre alimentação saudável para crianças. Em formato livreto, o material contém duas receitas de preparações populares em versões
caseiras, caça-palavras com alimentos, tira de banda desenhada e atividade de construção de prato saudável.

RESULTADOS

O material desenvolvido, além de se propor a atingir crianças, traz receitas para que pais se envolvam no processo da comensalidade. O ambiente familiar é
primordial na formação de hábitos alimentares saudáveis. A partir do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional, tem-se que atividades lúdicas são
capazes de aproximar a criança à temática, pois o aprendizado se torna significativo e o brincar tem papel fundamental no processo (#38)#8308;,(#38)#8309;. Como
parte das ferramentas de orientação nutricional utilizadas pela nutricionista na Unidade Básica de Saúde (UBS), o livreto ilustra as informações passadas na
consulta, como fixação da importância dos assuntos tratados.

CONCLUSOES
O atendimento de crianças demanda trabalho diferenciado do profissional da saúde, precisa atingir também pais ou responsáveis. Nessa circunstância, com base na
literatura, materiais lúdicos se mostram efetivos para auxiliar o nutricionista na conduta clínica, assim como a equipe da UBS.

REFERENCIAS

1. Andrade VLA, et al. Obesidade e microbiota intestinal. In: Rev Med Minas Gerais; v. 25, n.4, p. 583-589, 2015. 2. Instituto Desiderata. Panorama da obesidade em
crianças e adolescentes. Rio de Janeiro, vol 2, n. 2, 2020. 3. Tadido AP, Falcão MC.O impacto da modernização na transição nutricional e obesidade. Rev Bras Nutr
Clin, v. 21, n. 2, p. 117-124, 2006. 4. Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de
referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 2012. 5. Frontzek LGM,
Modena CM, Bernardes LR. Obesidade Infantil - Jogos e Oficinas para a Saúde da Criança nas Relações Familiares e Sociais. Curitiba: Juruá, 2017.
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3908330 - TAISA JOANA PRADO SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Raquel Nunes Silva ROSANA BEATRIZ XAVIER DA SILVA

TITULO EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE OBESIDADE

INTRODUCAO

Obesidade é um distúrbio decorrente de alterações metabólicas que aumentam risco de desenvolvimento de doenças crônicas e problemas psicossociais. Pode
advir de predisposição genética, alimentação desequilibrada com alta densidade calórica e/ou sedentarismo.¹ Dados de 2019 apontam que 15% das crianças
brasileiras apresentam sobrepeso e 12,6% se encontram obesas.² Nas últimas décadas ocorreram mudanças sociais e econômicas que impactam diretamente no
perfil nutricional da população, como maior acesso a alimentos ultraprocessados, sedentarismo, aumento do tempo de tela, diminuição do consumo de alimentos in
natura e distanciamento do ato de cozinhar.³

OBJETIVOS
Desenvolver material educativo sobre alimentação saudável para crianças com idade entre 5 - 10 anos da Unidade Básica de Saúde Jardim Castro Alves, São
Paulo/SP.

METODOLOGIA
A partir da demanda de altas taxas de obesidade infantil advindas do acompanhamento do atendimento nutricional na UBS Jardim Castro Alves, foi elaborado um
material lúdico e educativo sobre alimentação saudável para crianças. Em formato livreto, o material contém duas receitas de preparações populares em versões
caseiras, caça-palavras com alimentos, tira de banda desenhada e atividade de construção de prato saudável.

RESULTADOS

O material desenvolvido, além de se propor a atingir crianças, traz receitas para que pais se envolvam no processo da comensalidade. O ambiente familiar é
primordial na formação de hábitos alimentares saudáveis. A partir do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional, tem-se que atividades lúdicas são
capazes de aproximar a criança à temática, pois o aprendizado se torna significativo e o brincar tem papel fundamental no processo (#38)#8308;,(#38)#8309;. Como
parte das ferramentas de orientação nutricional utilizadas pela nutricionista na Unidade Básica de Saúde (UBS), o livreto ilustra as informações passadas na
consulta, como fixação da importância dos assuntos tratados.

CONCLUSOES
O atendimento de crianças demanda trabalho diferenciado do profissional da saúde, precisa atingir também pais ou responsáveis. Nessa circunstância, com base na
literatura, materiais lúdicos se mostram efetivos para auxiliar o nutricionista na conduta clínica, assim como a equipe da UBS.

REFERENCIAS

1. Andrade VLA, et al. Obesidade e microbiota intestinal. In: Rev Med Minas Gerais; v. 25, n.4, p. 583-589, 2015. 2. Instituto Desiderata. Panorama da obesidade em
crianças e adolescentes. Rio de Janeiro, vol 2, n. 2, 2020. 3. Tadido AP, Falcão MC.O impacto da modernização na transição nutricional e obesidade. Rev Bras Nutr
Clin, v. 21, n. 2, p. 117-124, 2006. 4. Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de
referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 2012. 5. Frontzek LGM,
Modena CM, Bernardes LR. Obesidade Infantil - Jogos e Oficinas para a Saúde da Criança nas Relações Familiares e Sociais. Curitiba: Juruá, 2017.
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3595510 - GABRIELA FERREIRA MUNHOZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cristina Pereira Almeida

TITULO HOME OFFICE EM PANDEMIA: Impactos na qualidade de vida

INTRODUCAO

O novo cenário que se desenha em todas as sociedades a partir da pandemia impactou a maneira como as empresas desenvolvem as suas atividades e sobretudo, a
maneira com a qual os trabalhos são realizados. Agora, devido ao necessário isolamento social, o ambiente doméstico tornou-se a principal tendência no mundo do
trabalho após o surgimento de um cenário pandêmico. (CRUZ, 2020). Nesse sentido, cabe analisar os impactos desse novo modelo de trabalho dentro da rotina do
trabalhador e em sua qualidade de vida, de maneira geral. Sobre isso, recai a análise da presente pesquisa.

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo discutir as características e impactos do trabalho home office sobre a qualidade de vida do sujeito no contexto da pandemia
do novo Coronavírus.

METODOLOGIA
Pesquisa de revisão de literatura. As análises foram realizadas tendo como base os conceitos de “Qualidade de Vida” e “Home Office”. Os artigos, livros e periódicos
analisados foram identificados através da congruência do tema com a presente abordagem com publicação entre o período de 2010 e 2021. As pesquisas foram
realizadas por meio da base de dados Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde - SciELO e BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações).

RESULTADOS

Compreender a rotina do indivíduo é fundamental para a análise do impacto do trabalho sobre a sua qualidade de vida. (LIMONGI-FRANÇA, 2005). A inserção do
trabalho no ambiente doméstico reorganiza a relação já estabelecida pelo trabalhador entre os espaços físicos doméstico e laboral. Como efeito, há na maioria dos
casos, o surgimento da ansiedade pelo aumento das horas trabalhadas. Por outro lado, nota-se também que a autonomia em relação aos próprios horários pode
impactar positivamente a relação do sujeito não apenas com as tarefas laborais, mas com o seu cotidiano de maneira geral. Percebe-se, portanto, que os principais
impactos do home office sobre o trabalhador se relacionam diretamente com a saúde no trabalho. (BEZERRA, 2020).

CONCLUSOES
A conscientização acerca do cumprimento e função da jornada de trabalho bem como o estabelecimento de novos controles de jornada de trabalho por parte das
instituições podem ser importantes ferramentas para o aumento e superação dos impactos positivos do home office na vida do trabalhador.

REFERENCIAS

LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Qualidade de vida no trabalho. Revista de Administração de Empresas, v. 45, n. 1, p. 96-96, 2005. BEZERRA, Anselmo César
Vasconcelos et al. Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciência (#38) Saúde Coletiva, v. 25,
p. 2411-2421, 2020. CRUZ, Roberto Moraes et al. COVID-19: emergência e impactos na saúde e no trabalho. Revista Psicologia Organizações e Trabalho, v. 20, n. 2,
p. I-III, 2020.
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Diana M Junqueira Tavares Correa

TITULO POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA ADOLESCÊNCIA À LUZ DA PSICANÁLISE

INTRODUCAO

Introdução: Diante da crise sanitária manifestada pela pandemia da Covid-19 desde março de 2020 (OPAS, 2020), a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Uma das medidas restritivas adotadas pelos países para conter a transmissão da COVID-19 foi o
isolamento social e o fechamento das escolas. (AQUINO E LIMA, 2020). Apesar dos adolescentes não se encaixarem no grupo de risco da doença, as consequências
das medidas preventivas os afeta de forma biopsicossocial (COSTA et al, 2021). Dessa forma surge a inquietude para entender como o desenvolvimento de um
problema global de saúde afeta os adolescentes. O tema se mostra relevante frente à novidade desse “novo normal”, principalmente em como os adolescentes estão
lidando com tudo isso em um período que por si só já é turbulento e confuso.

OBJETIVOS Objetivo: Discutir e analisar as consequências da pandemia da COVID-19 na adolescência.

METODOLOGIA Metodologia: Este estudo tem o delineamento de pesquisa bibliográfica sobre as possíveis consequências da pandemia da COVID-19 na adolescência.

RESULTADOS

Resultado e discussão: Através do aporte teórico, entende-se que a adolescência é um período complexo de descobertas e redescobertas. Nesse período de
angústias, o indivíduo busca o pertencimento, uma forma de se afirmar como único, fora do seio familiar. A formação de grupos com seus pares é comum, sendo
uma forma de validação da identidade. Segundo Winnicott (2001) a época em que se vive, influencia no desenvolvimento. Apesar do processo de amadurecimento na
adolescência não poder ser atrasado ou adiantado, ele pode ser destruído. O ambiente é fundamental para um adolescer sadio e caso ele seja nocivo, pode
promover dificuldades para o amadurecimento do adolescente e não permitir o rumo deste à independência.

CONCLUSOES
Conclusão: É necessário ponderar as consequências do adolescer em meio ao isolamento, a fim de que a sociedade se prepare para acolher e tratar o jovem
proveniente deste cenário, uma vez que ele é o futuro da sociedade.

REFERENCIAS

Referências: AQUINO, E. M. L; LIMA, R. T. dos R.S. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva, 25 (Supl.1): 2423-2446, Jun 2020. COSTA, L. C. R. et al. Adolescer em meio à pandemia de Covid-19: um olhar da teoria do
amadurecimento de Winnicott. Interface - Comunicação, Saúde, Educação [online] v. 25, 2021. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Folha
informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). 2020. Disponível em: (#60)https://www.paho.org/bra/index.php?
option=com_content(#38)view=article(#38)id=6101:covid19(#38)Itemid=875(#62). Acesso em: 28 Set 2021. WINNICOTT D. W. A família e o desenvolvimento
individual. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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Diana M Junqueira Tavares Correa

TITULO POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA ADOLESCÊNCIA À LUZ DA PSICANÁLISE

INTRODUCAO

Introdução: Diante da crise sanitária manifestada pela pandemia da Covid-19 desde março de 2020 (OPAS, 2020), a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Uma das medidas restritivas adotadas pelos países para conter a transmissão da COVID-19 foi o
isolamento social e o fechamento das escolas. (AQUINO E LIMA, 2020). Apesar dos adolescentes não se encaixarem no grupo de risco da doença, as consequências
das medidas preventivas os afeta de forma biopsicossocial (COSTA et al, 2021). Dessa forma surge a inquietude para entender como o desenvolvimento de um
problema global de saúde afeta os adolescentes. O tema se mostra relevante frente à novidade desse “novo normal”, principalmente em como os adolescentes estão
lidando com tudo isso em um período que por si só já é turbulento e confuso.

OBJETIVOS Objetivo: Discutir e analisar as consequências da pandemia da COVID-19 na adolescência.

METODOLOGIA Metodologia: Este estudo tem o delineamento de pesquisa bibliográfica sobre as possíveis consequências da pandemia da COVID-19 na adolescência.

RESULTADOS

Resultado e discussão: Através do aporte teórico, entende-se que a adolescência é um período complexo de descobertas e redescobertas. Nesse período de
angústias, o indivíduo busca o pertencimento, uma forma de se afirmar como único, fora do seio familiar. A formação de grupos com seus pares é comum, sendo
uma forma de validação da identidade. Segundo Winnicott (2001) a época em que se vive, influencia no desenvolvimento. Apesar do processo de amadurecimento na
adolescência não poder ser atrasado ou adiantado, ele pode ser destruído. O ambiente é fundamental para um adolescer sadio e caso ele seja nocivo, pode
promover dificuldades para o amadurecimento do adolescente e não permitir o rumo deste à independência.

CONCLUSOES
Conclusão: É necessário ponderar as consequências do adolescer em meio ao isolamento, a fim de que a sociedade se prepare para acolher e tratar o jovem
proveniente deste cenário, uma vez que ele é o futuro da sociedade.

REFERENCIAS

Referências: AQUINO, E. M. L; LIMA, R. T. dos R.S. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva, 25 (Supl.1): 2423-2446, Jun 2020. COSTA, L. C. R. et al. Adolescer em meio à pandemia de Covid-19: um olhar da teoria do
amadurecimento de Winnicott. Interface - Comunicação, Saúde, Educação [online] v. 25, 2021. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Folha
informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). 2020. Disponível em: (#60)https://www.paho.org/bra/index.php?
option=com_content(#38)view=article(#38)id=6101:covid19(#38)Itemid=875(#62). Acesso em: 28 Set 2021. WINNICOTT D. W. A família e o desenvolvimento
individual. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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Sergio Paulo Jozely de Souza

TITULO A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO ERGONOMICA NA POSTURA CORPORAL EM AMBIENTES DE ESCRITÓRIO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

Introdução: Caracterizada como a ciência que estuda o bem estar e qualidade de vida do homem em seu ambiente de trabalho, a ergonomia se faz cada vez mais
necessária em empresas e aos seus colaboradores. A postura corporal está relacionada ao conforto e produtividade destes indivíduos uma vez que o manuseio
incorreto e falta de adaptações em seu ambiente de trabalho prejudicam suas tarefas durante o dia a dia. Desta maneira, o estudo no qual essa ciência desenvolve
gera uma Analise Ergonômica do Trabalho (AET), que facilita a identificação, diagnostico e elaboração de medidas para a resolução dos problemas ergonômicos que
prejudicam a saúde e o desempenho do trabalho humano, uma vez que, existem indivíduos que se ausentam do ambiente de trabalho devido doenças ocupacionais
geradas pela forma que realizam suas atividades.

OBJETIVOS Objetivo: Ressaltar a importância da ergonomia no ambiente de trabalho em escritório, identificar os benefícios da ergonomia para a melhora da postura.

METODOLOGIA
Metodologia: Trata- se de uma revisão de literatura, integrativa embasada em estudos cientificos das seguintes bases: PUBMED, PEDro, SciELO, no período de 2011
a 2021.

RESULTADOS
Resultado e Discussão: A pesquisa resultou em um total de cinco artigos selecionados, dos quais três abordaram sobre a postura corporal em ambientes de
escritório e sua eficiência e dois trata-se de exercícios que melhoram a qualidade de vida sobre os indivíduos.

CONCLUSOES
Conclusão: Os artigos incluídos no presente estudo indicam que a ergonomia é um recurso eficaz, que contribui de forma significativa para a redução do
aparecimento de doenças ocupacionais.

REFERENCIAS

– REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BELLUSCI, Silvia Meirelles. Doenças profissionais ou do trabalho. 5. ed. São Paulo: Senac, 2003. CAMPOS, Wilson César Ribeiro;
SILVA, Eduardo Bonfim da (Org.). Trabalho e saúde: tópicos para reflexão e debate. São paulo: DIESAT. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da
Administração. 4º ed. São Paulo: Mn Graw Hill, 2000. COUTO, Hudson de Araújo. Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Vol 1 Belo Horizonte: Ergo,2001 DEJOURS,
Christophe. Cadernos de TTO, n° 2 . São Paulo: Edgar Blucher, 2008. FIGUEIREDO, Fabiana e MONT’ALVÃO, Claudia. Ginástica Laboral e Ergonomia. Rio de janeiro:
Sprint, 2005.
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Elias Jirjoss Ilias

TITULO Atualização sobre a relação entre a doença do refluxo gastroesofágico com o aparecimento de esôfago de Barrett e seu tratamento

INTRODUCAO

Introdução: O esôfago de Barrett (EB) pode ser definido como metaplasia intestinal, ocorrendo uma alteração da mucosa escamosa esofágica para uma mucosa
colunar metaplásica e aparece quando ocorre uma danificação da mucosa esofágica pela doença do refluxo (DRGE). Acarretando quadros como pirose, regurgitação
e disfagia. Neste sentido, o EB é considerado um precursor do adenocarcinoma esofágico e está relacionado a uma progressão sequencial de metaplasia para
displasia e carcinomas. Com a finalidade de prevenir neoplasias avançadas, é necessário otimizar a triagem, a vigilância e o tratamento dos casos de EB grave.

OBJETIVOS
Objetivo: Desenvolver uma atualização sobre as relações entre a doença do refluxo gastroesofágico e o aparecimento de esôfago de Barrett e os possíveis
tratamentos da doença.

METODOLOGIA
Métodos: Análise de artigos que abordassem textos publicados nos últimos 5 anos nos arquivos do PubMed e Scielo relacionando os descritores “esôfago de
Barrett”, “doença do refluxo gastroesofágico” e “tratamento”.

RESULTADOS

Discussão: O esôfago de Barrett pode ser definido como metaplasia intestinal. O diagnóstico atualmente é realizado na utilização dos aspectos endoscópicos e os
aspectos histológicos. Os fatores de risco para adenocarcinoma são idade avançada, extensão da metaplasia, obesidade, tabagismo e uso irregular de inibidores de
bomba de prótons (IBP). No tratamento, é necessário vigilância do adenocarcinoma, rastreios endoscópicos periodicamente e tratamento da doença do refluxo para
diminuir a acidez. Em casos de adenocarcinoma T1a de histologia favorável, é feita a terapia endoscópica. O tratamento cirúrgico do Esôfago de Barrett é a
esofagectomia, apenas em casos que a DRGE não pode ser tratada, como adenocarcinomas de histologia desfavorável ou em adenocarcinoma avançado (T1b). As
novas técnicas endoscópicas que mais estão sendo utilizadas para o tratamento de pacientes EB com neoplasias são a ressecção mucosa endoscópica (RME) e a
ablação endoscópica podendo ser feita por laser, coagulação de plasma de argônio, terapia fotodinâmica (TFD) e ablação por radiofrequência (ARF). Atualmente, a
ARF vem substituindo as outras formas de ablação por conta da sua alta taxa de eficácia e baixa taxa de complicações.

CONCLUSOES
Conclusão: Sendo o esôfago de Barrett uma complicação da DRGE, o seu diagnóstico deve ser feito por exames endoscópicos e anatomopatológicos. Sendo
essencial, uma contínua vigilância para que não se tenha a progressão da doença com displasia e adenocarcinoma.

REFERENCIAS

Referências: Naini BV, Souza RF, Odze RD. Barrett's Esophagus: A Comprehensive and Contemporary Review for Pathologists. Am J Surg Pathol. 2016
May;40(5):e45-66. doi: 10.1097/PAS.0000000000000598. PMID: 26813745; PMCID: PMC4833583. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26813745/ Eluri S, Shaheen NJ.
Esôfago de Barrett: diagnóstico e gestão. Gastrointest Endosc. 2017;85(5):889-903. doi:10.1016/j.gie.2017.01.007  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28109913/
Bujanda DE, Hachem C. Barrett's Esophagus. Mo Med. 2018 May-Jun;115(3):211-213. PMID: 30228724; PMCID: PMC6140158.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30228724/ Prasad G. Iyer, MD, MSc, and Vivek Kaul, MD. Barrett's Esophagus. September 2019;94(9):1888-1901.
https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(19)30124-7/fulltext

Página 504



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12411 Medicina 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4058143 - GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elias Jirjoss Ilias

TITULO Atualização sobre a relação entre a doença do refluxo gastroesofágico com o aparecimento de esôfago de Barrett e seu tratamento

INTRODUCAO

Introdução: O esôfago de Barrett (EB) pode ser definido como metaplasia intestinal, ocorrendo uma alteração da mucosa escamosa esofágica para uma mucosa
colunar metaplásica e aparece quando ocorre uma danificação da mucosa esofágica pela doença do refluxo (DRGE). Acarretando quadros como pirose, regurgitação
e disfagia. Neste sentido, o EB é considerado um precursor do adenocarcinoma esofágico e está relacionado a uma progressão sequencial de metaplasia para
displasia e carcinomas. Com a finalidade de prevenir neoplasias avançadas, é necessário otimizar a triagem, a vigilância e o tratamento dos casos de EB grave.

OBJETIVOS
Objetivo: Desenvolver uma atualização sobre as relações entre a doença do refluxo gastroesofágico e o aparecimento de esôfago de Barrett e os possíveis
tratamentos da doença.

METODOLOGIA
Métodos: Análise de artigos que abordassem textos publicados nos últimos 5 anos nos arquivos do PubMed e Scielo relacionando os descritores “esôfago de
Barrett”, “doença do refluxo gastroesofágico” e “tratamento”.

RESULTADOS

Discussão: O esôfago de Barrett pode ser definido como metaplasia intestinal. O diagnóstico atualmente é realizado na utilização dos aspectos endoscópicos e os
aspectos histológicos. Os fatores de risco para adenocarcinoma são idade avançada, extensão da metaplasia, obesidade, tabagismo e uso irregular de inibidores de
bomba de prótons (IBP). No tratamento, é necessário vigilância do adenocarcinoma, rastreios endoscópicos periodicamente e tratamento da doença do refluxo para
diminuir a acidez. Em casos de adenocarcinoma T1a de histologia favorável, é feita a terapia endoscópica. O tratamento cirúrgico do Esôfago de Barrett é a
esofagectomia, apenas em casos que a DRGE não pode ser tratada, como adenocarcinomas de histologia desfavorável ou em adenocarcinoma avançado (T1b). As
novas técnicas endoscópicas que mais estão sendo utilizadas para o tratamento de pacientes EB com neoplasias são a ressecção mucosa endoscópica (RME) e a
ablação endoscópica podendo ser feita por laser, coagulação de plasma de argônio, terapia fotodinâmica (TFD) e ablação por radiofrequência (ARF). Atualmente, a
ARF vem substituindo as outras formas de ablação por conta da sua alta taxa de eficácia e baixa taxa de complicações.

CONCLUSOES
Conclusão: Sendo o esôfago de Barrett uma complicação da DRGE, o seu diagnóstico deve ser feito por exames endoscópicos e anatomopatológicos. Sendo
essencial, uma contínua vigilância para que não se tenha a progressão da doença com displasia e adenocarcinoma.
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TITULO (In) Justiça: uma breve reflexão sobre a criminalização da pobreza e violência institucional no Brasil do Século XXI a partir do documentário “Justiça”

INTRODUCAO

O artigo promove uma discussão sobre o racismo estrutural, tendo como pano de fundo o documentário “Justiça” – produção que apresenta um olhar sobre a
sociedade brasileira através do sistema judiciário do Rio de Janeiro. Através da promoção de um breve debate sobre suas raízes históricas e da análise de dados do
DEPEN, buscamos contribuir para o debate sobre a violência policial, a seletividade do sistema penal e o processo de encarceramento em massa de jovens negros e
pobres no Brasil.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é contribuir para a discussão premente e necessária acerca da violência institucional que atinge um grupo específico de brasileiros composto
por jovens, negros, pobres e periféricos

METODOLOGIA

O documentário Justiça, de 2004, dirigido por Maria Augusta Ramos, será nosso pano de fundo, nosso instrumento de provocação e inquietação. Para embasar
nossa discussão acerca da violência institucional, buscamos trabalhar com documentos produzidos pelo próprio sistema – em especial, relatórios do DEPEN
(Departamento Penitenciário Nacional); Secretaria Estadual de Segurança e o Atlas da Violência do IPEA (2020). Ao longo do texto, apontamos para a violência
histórica que atinge esse grupo e procuramos inferir algumas razões para essa situação. Os números do DEPEN, mostram que 95% dos presos são homens, no corte
racial verificamos que pardos e pretos compõem quase 67% dos indivíduos encarcerados (cerca de 440 mil pessoas). Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) de 2019, indicam que 42,7% dos brasileiros se declararam como brancos; 46,8% como pardos; 9,4% como pretos e 1,1% como amarelos ou
indígenas, assim a soma de pretos e pardos chegaria próximo de 56%, bem abaixo do percentual de pretos e pardos no sistema prisional (67%).

RESULTADOS
Marginalizados na sociedade, no mercado de trabalho, na educação, os negros compõem o maior grupo no sistema carcerário. Estigmatizados antes do cárcere,
segregados após o cárcere, a possibilidade de reintegração é muito pequena. Assim, verificamos que a preocupação do sistema não é com o indivíduo. O modelo
acaba, de fato, atuando como uma “vingança” da sociedade, pela sociedade e com a aprovação da sociedade.

CONCLUSOES
É importante considerar os avanços trazidos pela Constituição de 1988. Mas considerá-la um marco civilizatório, não nos impede de afirmar a permanência de
estruturas racistas. Na prática, a igualdade perante a lei ainda se configura como um ideal. E, por isso, necessitamos de uma alteração profunda na forma de pensar
a cidadania no Brasil. Caso contrário, continuaremos batendo tristes marcas de encarceramento e violência contra grupos historicamente marginalizados.

REFERENCIAS
ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte-MG: Letramento, 2018. BRASIL. Mapa do Encarceramento: Os jovens do Brasil. Brasília:
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TITULO FATORES INTERVENIENTES NOS DESVIOS NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS EM FASE PRÉ-ESCOLAR: panorama das diversas regiões do Brasil

INTRODUCAO
O crescimento é um processo sensível às variações do meio onde a criança vive, sendo resultado da junção de fatores associados ao potencial genético e às
condições de vida da família, que juntas, exercem positiva ou negativamente na qualidade de saúde e no desenvolvimento físico, psíquico e mental das crianças.

OBJETIVOS Identificar e comparar os fatores que influenciam os desvios nutricionais de crianças em fase pré-escolar das diversas regiões brasileiras.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de levantamento bibliográfico, descritiva e observacional, cuja busca se deu nas bibliotecas e bases de dados virtuais SciELO, LILACS e
PubMed, onde obtiveram-se um total de 156 estudos que após a seleção resultaram em 69 publicações nacionais dos últimos 5 anos, que subsidiaram a presente
pesquisa.

RESULTADOS

Identificou-se elevado consumo de alimentos e produtos hipercalóricos, porém, pouco nutritivos, em virtude da disponibilidade e da facilidade de aquisição, trazendo
implicações para a saúde pública. Destaca-se o baixo nível de escolaridade dos pais (principalmente das mães), baixa renda familiar, a ausência da mãe nos
cuidados diários com seus filhos, a falta de conhecimentos dos responsáveis e/ou cuidadores acerca da alimentação e nutrição para as crianças, a influência da
mídia no padrão alimentar e a facilidade de acesso aos produtos processados e ultraprocessados, como os principais fatores intervenientes nos desvios nutricionais
em crianças em fase pré-escolar. Todos estes fatores, ocorrem na maioria das regiões brasileiras em maior ou menor grau, seja nas regiões urbanas, seja nas
regiões rurais e comunidades.

CONCLUSOES
Ressalta-se a importância de se prevenir precocemente os déficits nutricionais e, para tanto faz-se necessária a presença do nutricionista juntamente com a equipe
multidisciplinar em ambiente pré-escolar, e também na rede pública de saúde, para planejamento de intervenções, aplicando seus conhecimentos e habilidades para
a implantação de estratégias de educação nutricional para a criança e a coletividade, com a finalidade de se promover prevenção de doenças e promoção de saúde.

REFERENCIAS
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TITULO O "Diário Íntimo" de Lima Barreto

INTRODUCAO

Lima Barreto, escritor, cronista e jornalista, manteve um diário - entre os anos de 1900 e 1921 - com seus pensamentos, rascunhos de futuros livros e anedotas, onde
anotava principalmente sua insatisfação com a nova República. O autor, que era um homem negro, escrevia sobre racismo e a implementação de Políticas Públicas
higienistas que visavam 'limpar' a cidade do Rio de Janeiro de uma população pobre e marginalizada. Por meio das entradas em seu diário, esse trabalho visa
analisar a visão de Lima sobre as Políticas Públicas na, então, capital do Brasil.

OBJETIVOS
Por meio da análise de seu 'Diário Íntimo', esse trabalho busca entender a visão de Lima sobre as Políticas Públicas, empregadas pelo Presidente Rodrigues Alves e
pelo prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, entre os anos de 1902 e 1906.

METODOLOGIA

Analisar as entradas do diário de Lima Barreto, escrito em estilo de crônicas, formato este usado de principalmente no jornalismo. Por meio de um estudo das
crônicas e sua relevância para a escrita, esse trabalha procura, em primeiro lugar, entender o estilo adotado por Lima. É importante ressaltar que o diário de Lima é
na verdade um copilado de cadernos, notas, guardanapos e outros papéis que foram organizados por Francisco de Assis Barbosa, de forma cronológica e com a
ajuda da irmã de Lima Barreto, Evangelina de Lima Barreto. Por meio das entradas, neste diário, essa pesquisa propõe entender a mentalidade do autor e do povo
carioca sobre as Políticas Públicas, no início do século XX.

RESULTADOS
Lima Barreto era um grande crítico do governo e suas Políticas Públicas, baseadas no higienismo. Em seu diário proferia de maneira contundente seu desgosto com
relação as medidas que estavam sendo tomadas, da obrigação a vacinação contra varíola à implosão de cortiços, onde grande parte da população negra e pobre
morava

CONCLUSOES

Lima Barreto era um autor filho de seu tempo, desta forma é importante ressaltar que suas obras refletiam o momento em que vivia. As críticas que fazia ao governo,
às políticas implementadas e ao racismo que sofria ficavam de maneira escancarada em seu texto. Isaías Caminhas, Claro dos Anjos, Policarpo Quaresma e tantos
outros pseudônimos que usava para, de forma lírica, denunciar aos maus tratos que boa parte da população sofria na mão de governantes que não enxergavam o
povo, apenas seus próprios interesses.

REFERENCIAS
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TITULO AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS MEIOS DIGITAIS COMO INCENTIVO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE MULHERES BRASILEIRAS

INTRODUCAO

Praticar atividade física é considerado um hábito fundamental na vida de todos os indivíduos, pois atua como fator de prevenção e tratamento de doenças crônicas,
doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças mentais, entre outras. Embora a prática de atividade física seja indicada para todos os públicos, observa-
se que as mulheres brasileiras praticam abaixo dos índices desejáveis. Um dos fatores que as afastam das atividades físicas é apontado nos múltiplos
compromissos e responsabilidades do dia a dia, gerando escassez de tempo e comprometendo a própria saúde em diversos aspectos. À medida que o
distanciamento social se tornou uma realidade como medida de prevenção à Covid-19, passar longos períodos em casa elevaram as possibilidades de
comportamentos sedentários.

OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo investigar a eficácia dos meios digitais como incentivo à prática de atividade física de mulheres brasileiras e que visem a
manutenção de hábitos saudáveis durante o período de isolamento social.

METODOLOGIA
Neste estudo, 2385 mulheres brasileiras responderam questionários on-line sobre informações sociodemográficas, sobre os índices de atividades físicas (IPAQ) e,
sobre a relação dos meios digitais e os hábitos de prática de atividade física.

RESULTADOS

Identificamos que 12,7% foram classificadas como sedentário, 25,6% como irregularmente ativo B; 18,7% como irregularmente ativo A; 26% como ativo e; 17% como
muito ativo. A rede social de maior preferência é o WhatsApp, seguida pelo Facebook; enquanto a rede social de menor preferência é o Twitter. A atividade física
mais mencionada a partir do uso das tecnologias digitais foi o alongamento (18%). 35,5% das mulheres que declararam a prática de atividade física utilizando os
meios digitais. 76,3% dos participantes da pesquisa disseram não ter recebido orientação de profissionais a distância para a prática de AF.

CONCLUSOES
Conclui-se que a utilização dos meios digitais como estratégia prática de atividades físicas é mais efetiva em participantes que já são ativas fisicamente, contudo, é
um mercado de trabalho em potencial para os profissionais de Educação Física.

REFERENCIAS

1. BEZERRA, A; SILVA, C; SOARES, F; SILVA, J. Fatores Associados ao Comportamento da População Durante o Isolamento Social na Pandemia de COVID-19. Ciência
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Prática de Exercício Físico Orientado por Pessoas Sem Qualificação na Área. PODIUM Sport, Leisure And Tourism Review, v. 7, n. 3, p. 415-428, 2018. 3. MARTINS, R;
VIANA, F; MATTOS, J. Relação das Mulheres com a Atividade Física: Uma Revisão Bibliográfica. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 3. ed. v.
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TITULO PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS POR IDOSOS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL

INTRODUCAO

A expectativa média de vida da população vem sofrendo um acréscimo. Isto ocorre devido à melhora da qualidade de vida, que é a satisfação harmoniosa dos
objetivos e desejos de alguém, além de implicar numa ideia de felicidade, ou seja, a ausência de aspectos negativos. Atualmente, a população mundial de idosos ,de
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050; isso representará
um quinto da população mundial. Sabe-se também que o processo de envelhecimento é acompanhado por uma série de alterações fisiológicas, bem como pelo
surgimento de doenças crônico - degenerativas advindas de hábitos de vida inadequados (tabagismo, ingestão alimentar incorreta, tipo de atividades laboral,
ausência de atividade física regular etc.).

OBJETIVOS
Este artigo teve como objetivo principal realizar um estudo exploratório com abordagem quantitativa e qualitativa a fim de verificar os índices de atividade física em
idosos durante o período de isolamento social e os fatores associados à motivação dessas práticas corporais.

METODOLOGIA

A amostra é composta por 50 pessoas com idade acima de 60 anos, que foram convidados a participar do estudo através de mídias sociais e/ou telefonemas e que
fizeram o aceite do TECLE. No questionário sociodemográfico, foram listadas perguntas relativas aos aspectos socioeconômicos, hábitos e motivação para a prática
esportiva e, condição de saúde atual do participante. Para avaliação do nível de atividade física utilizou-se o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ –
short version).

RESULTADOS

Sobre a prática de atividades físicas, 96% da amostra informou que praticou atividades físicas em casa na semana que antecedeu o preenchimento do questionário.
Aproximadamente metade da amostra (52%), informou que obteve acompanhamento remoto de profissionais de Educação Física. No questionário que avaliou o
nível de atividades físicas durante a pandemia, 48% dos participantes foram classificados como muito ativo, 18% como ativo, 24% como irregularmente ativo A, 6%
como irregularmente ativo B e 4% como sedentários.

CONCLUSOES

Conclui-se que um número relevante de idosos vem praticando alguma atividade física, assim proporcionando vários benefícios para os mesmos, contudo, os
índices de prática de atividades física para este público são alarmantes. Com a chegada do COVID-19, um grande percentual dessa faixa etária acabou se adaptando
à realidade do isolamento social. Com o auxílio da tecnologia, grupos sociais estão sendo criados para proporcionar bem-estar e manutenção à saúde aos idosos e
minimizar seus impactos devido ao isolamento social, sendo um novo cenário de atuação dos Profissionais de Educação Física.

REFERENCIAS
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praticam atividade física-uma revisão sistemática. Revista brasileira de geriatria e gerontologia, v. 13, n. 2, p. 301-312, 2010.
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TITULO
Tempo de atividade física e comportamento sedentário de pessoas com depressão ou transtorno afetivo bipolar: concordância entre as medidas obtidas pelo IPAQ e
ActiGraph®

INTRODUCAO
O tempo realizado de atividade física (AF) e de comportamento sedentário (CS) são importantes indicadores de saúde, especialmente em pessoas com depressão
(DEP) ou transtorno afetivo bipolar (TAB). Porém, as formas de mensurar essas variáveis tem demonstrado discrepâncias, principalmente quando observadas
medidas por IPAQ e ActiGraph®. javascript:validaFormulario(document.formtrabalho);

OBJETIVOS Verificar a concordância das medidas de AF e CS avaliadas por IPAQ e ActiGraph®.

METODOLOGIA

Nesse estudo observacional, incluímos 30 pessoas de um ambulatório psiquiátrico diagnosticadas com DEP ou TAB. O sintoma de depressão foi avaliado pela escala
MADRS e sintoma de mania pela escala YRMS. As medidas de AF e CS foram obtidas por meio de acelerômetro (ActiGraph® GT9X), durante 7 dias e pelo IPAQ
(versão curta). Os dados foram analisados no software SPSS . O nível de significância adotado foi de p(#38)#8804;0,05. Os testes de Shapiro-Wilk e Levene foram
usados para determinar a normalidade e a igualdade da variância. Dados com distribuição paramétrica utilizou-se o teste t sendo os dados apresentados em média e
desvio padrão (ex: xx ± xx). Dados com distribuição não paramétrica, foi utilizou-se o teste de Mann Whitney, e os dados foram apresentados em mediana e intervalo
interquartil [ex: xx (xx - xx)]. Para avaliar a concordância foi utilizado a análise de Bland-Altman plot. Por fim, foram realizadas análises de correlação (Correlação de
Pearson – dados paramétricos; Correlação de Spearman – dados não paramétricos) dos dados obtidos pelo IPAQ e ActiGraph®.

RESULTADOS

Das 30 pessoas incluídas (N=18 DEP/ N=12 TAB), 83,3% era do sexo feminino, com idade média de 42,4 ± 12,4 anos, índice de massa corporal 29,2 ± 4,8 (Kg/m2),
sintomas depressivos (MADRS) 14,7 ± 8,6 pontos e sintomas maníacos (YRMS) 7,2 ± 3,6 pontos. Para a variável tempo de AFM verificou-se valores menores para
IPAQ 4 (0 – 17) min/dia comparados ao ActiGraph® 22 (10 – 33) min/dia (p=(#60)0,001). Para tempo de CS o IPAQ também apresentou valores menores 171 (90 –
309) min/dia camparado ao ActiGraph® 490 (386 – 587) min/dia (p(#38)#8804;0,001). Na análise de concordância Bland-Altman verificamos para AFM uma
subestimação dos dados (IPAQ vs ActiGraph®) havendo uma discordância entre os métodos com um viés de -10,7 min (IC 37,3 -58,6 min). Para AFMV houve
subestimação dos dados (IPAQ vs ActiGraph®), havendo uma discordância entre os métodos com um viés de -9,4 min (IC superior 39,6 min/ IC inferior -58,4 min).
Para CS houve subestimação dos dados (IPAQ vs ActiGraph®), havendo uma discordância entre os métodos com um viés de -325,2 (IC superior 141,9 min/ IC
inferior -792,2 min).

CONCLUSOES
Medidas de CS apresentam diferenças significantes, tendo discrepâncias entre o IPAQ e ActiGraph®, assim sugerimos nessa medida a utilização do equipamento
ActiGraph®.

REFERENCIAS
1 - SATTLER, Matteo C. et al. Physical activity self-reports: past or future?. Br J Sports ed. 2021. 2 - VANCAMPFORT, . World Psychiatry, 16, n. 3, p. 308-315, 2017 3 -
SHEEHAN, D. V. The Journal of clinical psychiatry, 1998.

Página 511



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12425 Educação Física 7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3268187 - RAFAEL BONFIM DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carolina Nunes Franca Lucas Melo Neves JOSÉ CLAUDIO JAMBASSI FILHO

TITULO
Tempo de atividade física e comportamento sedentário de pessoas com depressão ou transtorno afetivo bipolar: concordância entre as medidas obtidas pelo IPAQ e
ActiGraph®

INTRODUCAO
O tempo realizado de atividade física (AF) e de comportamento sedentário (CS) são importantes indicadores de saúde, especialmente em pessoas com depressão
(DEP) ou transtorno afetivo bipolar (TAB). Porém, as formas de mensurar essas variáveis tem demonstrado discrepâncias, principalmente quando observadas
medidas por IPAQ e ActiGraph®. javascript:validaFormulario(document.formtrabalho);

OBJETIVOS Verificar a concordância das medidas de AF e CS avaliadas por IPAQ e ActiGraph®.

METODOLOGIA

Nesse estudo observacional, incluímos 30 pessoas de um ambulatório psiquiátrico diagnosticadas com DEP ou TAB. O sintoma de depressão foi avaliado pela escala
MADRS e sintoma de mania pela escala YRMS. As medidas de AF e CS foram obtidas por meio de acelerômetro (ActiGraph® GT9X), durante 7 dias e pelo IPAQ
(versão curta). Os dados foram analisados no software SPSS . O nível de significância adotado foi de p(#38)#8804;0,05. Os testes de Shapiro-Wilk e Levene foram
usados para determinar a normalidade e a igualdade da variância. Dados com distribuição paramétrica utilizou-se o teste t sendo os dados apresentados em média e
desvio padrão (ex: xx ± xx). Dados com distribuição não paramétrica, foi utilizou-se o teste de Mann Whitney, e os dados foram apresentados em mediana e intervalo
interquartil [ex: xx (xx - xx)]. Para avaliar a concordância foi utilizado a análise de Bland-Altman plot. Por fim, foram realizadas análises de correlação (Correlação de
Pearson – dados paramétricos; Correlação de Spearman – dados não paramétricos) dos dados obtidos pelo IPAQ e ActiGraph®.

RESULTADOS

Das 30 pessoas incluídas (N=18 DEP/ N=12 TAB), 83,3% era do sexo feminino, com idade média de 42,4 ± 12,4 anos, índice de massa corporal 29,2 ± 4,8 (Kg/m2),
sintomas depressivos (MADRS) 14,7 ± 8,6 pontos e sintomas maníacos (YRMS) 7,2 ± 3,6 pontos. Para a variável tempo de AFM verificou-se valores menores para
IPAQ 4 (0 – 17) min/dia comparados ao ActiGraph® 22 (10 – 33) min/dia (p=(#60)0,001). Para tempo de CS o IPAQ também apresentou valores menores 171 (90 –
309) min/dia camparado ao ActiGraph® 490 (386 – 587) min/dia (p(#38)#8804;0,001). Na análise de concordância Bland-Altman verificamos para AFM uma
subestimação dos dados (IPAQ vs ActiGraph®) havendo uma discordância entre os métodos com um viés de -10,7 min (IC 37,3 -58,6 min). Para AFMV houve
subestimação dos dados (IPAQ vs ActiGraph®), havendo uma discordância entre os métodos com um viés de -9,4 min (IC superior 39,6 min/ IC inferior -58,4 min).
Para CS houve subestimação dos dados (IPAQ vs ActiGraph®), havendo uma discordância entre os métodos com um viés de -325,2 (IC superior 141,9 min/ IC
inferior -792,2 min).

CONCLUSOES
Medidas de CS apresentam diferenças significantes, tendo discrepâncias entre o IPAQ e ActiGraph®, assim sugerimos nessa medida a utilização do equipamento
ActiGraph®.

REFERENCIAS
1 - SATTLER, Matteo C. et al. Physical activity self-reports: past or future?. Br J Sports ed. 2021. 2 - VANCAMPFORT, . World Psychiatry, 16, n. 3, p. 308-315, 2017 3 -
SHEEHAN, D. V. The Journal of clinical psychiatry, 1998.
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TITULO
Tempo de atividade física e comportamento sedentário de pessoas com depressão ou transtorno afetivo bipolar: concordância entre as medidas obtidas pelo IPAQ e
ActiGraph®

INTRODUCAO
O tempo realizado de atividade física (AF) e de comportamento sedentário (CS) são importantes indicadores de saúde, especialmente em pessoas com depressão
(DEP) ou transtorno afetivo bipolar (TAB). Porém, as formas de mensurar essas variáveis tem demonstrado discrepâncias, principalmente quando observadas
medidas por IPAQ e ActiGraph®. javascript:validaFormulario(document.formtrabalho);

OBJETIVOS Verificar a concordância das medidas de AF e CS avaliadas por IPAQ e ActiGraph®.

METODOLOGIA

Nesse estudo observacional, incluímos 30 pessoas de um ambulatório psiquiátrico diagnosticadas com DEP ou TAB. O sintoma de depressão foi avaliado pela escala
MADRS e sintoma de mania pela escala YRMS. As medidas de AF e CS foram obtidas por meio de acelerômetro (ActiGraph® GT9X), durante 7 dias e pelo IPAQ
(versão curta). Os dados foram analisados no software SPSS . O nível de significância adotado foi de p(#38)#8804;0,05. Os testes de Shapiro-Wilk e Levene foram
usados para determinar a normalidade e a igualdade da variância. Dados com distribuição paramétrica utilizou-se o teste t sendo os dados apresentados em média e
desvio padrão (ex: xx ± xx). Dados com distribuição não paramétrica, foi utilizou-se o teste de Mann Whitney, e os dados foram apresentados em mediana e intervalo
interquartil [ex: xx (xx - xx)]. Para avaliar a concordância foi utilizado a análise de Bland-Altman plot. Por fim, foram realizadas análises de correlação (Correlação de
Pearson – dados paramétricos; Correlação de Spearman – dados não paramétricos) dos dados obtidos pelo IPAQ e ActiGraph®.

RESULTADOS

Das 30 pessoas incluídas (N=18 DEP/ N=12 TAB), 83,3% era do sexo feminino, com idade média de 42,4 ± 12,4 anos, índice de massa corporal 29,2 ± 4,8 (Kg/m2),
sintomas depressivos (MADRS) 14,7 ± 8,6 pontos e sintomas maníacos (YRMS) 7,2 ± 3,6 pontos. Para a variável tempo de AFM verificou-se valores menores para
IPAQ 4 (0 – 17) min/dia comparados ao ActiGraph® 22 (10 – 33) min/dia (p=(#60)0,001). Para tempo de CS o IPAQ também apresentou valores menores 171 (90 –
309) min/dia camparado ao ActiGraph® 490 (386 – 587) min/dia (p(#38)#8804;0,001). Na análise de concordância Bland-Altman verificamos para AFM uma
subestimação dos dados (IPAQ vs ActiGraph®) havendo uma discordância entre os métodos com um viés de -10,7 min (IC 37,3 -58,6 min). Para AFMV houve
subestimação dos dados (IPAQ vs ActiGraph®), havendo uma discordância entre os métodos com um viés de -9,4 min (IC superior 39,6 min/ IC inferior -58,4 min).
Para CS houve subestimação dos dados (IPAQ vs ActiGraph®), havendo uma discordância entre os métodos com um viés de -325,2 (IC superior 141,9 min/ IC
inferior -792,2 min).

CONCLUSOES
Medidas de CS apresentam diferenças significantes, tendo discrepâncias entre o IPAQ e ActiGraph®, assim sugerimos nessa medida a utilização do equipamento
ActiGraph®.

REFERENCIAS
1 - SATTLER, Matteo C. et al. Physical activity self-reports: past or future?. Br J Sports ed. 2021. 2 - VANCAMPFORT, . World Psychiatry, 16, n. 3, p. 308-315, 2017 3 -
SHEEHAN, D. V. The Journal of clinical psychiatry, 1998.

Página 513



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12427 Lingüística, Letras e Artes 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4047761 - BIANCA MAIA ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Nelci Vieira de Lima

TITULO Um olhar para variação linguística em HQ: Chico Bento e Turma do Xaxado

INTRODUCAO

As HQs (Histórias em quadrinhos) são representações multissemióticas que consistem na junção de texto e imagem para fazer uso de contextualizações diversas.
Por este motivo, há alguns temas e tipos de HQs que desenvolvem a representação cotidiana de diversos contextos, preconceitos, motivações. Por este motivo,
buscamos HQs que possuem a categoria da variação linguística e que retratam a concepção de preconceito linguístico. Pretende-se responder a estas perguntas de
pesquisa, as quais nortearão o nosso estudo: qual o tratamento dado pelas HQs às variantes linguísticas de menor prestígio social? Em que medida as variantes
linguísticas de menor prestígio social são associadas em HQs ao baixo desempenho escolar? Desta forma, elegemos as HQs do Chico Bento, da Turma da Mônica, e
da Turma do Xaxado, a fim de observar como a temática da variação linguística é tratada.

OBJETIVOS
Pretende-se explorar as HQs com cunho enviesado para as variantes linguísticas e preconceito linguístico; Analisar as HQs selecionadas com base na teoria da
sociolinguística; observar como as HQs selecionadas associam a variação linguística ao baixo desempenho escolar.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com base em livros e artigos sobre a temática das HQs em detrimento à discussão a respeito do preconceito linguístico e questões
concernentes à sociolinguística.

RESULTADOS

Em conclusões preliminares, de acordo com o levantamento realizado das HQs do Chico Bento (2004) e Turma do Xaxado (2010-2011), observou-se que ambos os
protagonistas possuem representações desalinhadas (dentes desalinhados e vestimentas estereotipadas caipiras), representações regionalistas (linguagem
coloquial e regionalista, ambientação no campo) e a concepção do preconceito linguístico proveniente de seus professores, colegas, amigos e comunidade
(preconceito linguístico regionalista, por não possuir nível de instrução). Desta forma, sintetiza-se que: a abordagem da variação linguística nas HQs relaciona a
variação linguística e o estereótipo ‘ser do campo’, ‘ser caipira’ com o baixo rendimento escolar.

CONCLUSOES

De forma geral, infere-se que: tendo como principal motivador para este estudo a relação da variação e o preconceito linguístico, possuímos como resposta à
segunda questão norteadora de que as HQs representam o que está na sociedade, ou seja, o uso das variantes de menor prestígio social são associadas ao não
gostar da escola (culpa do estudante), ao baixo rendimento escolar. A escola, então, não se torna um ambiente de acolhimento, como exemplo da HQ do Chico Bento,
sua própria professora realiza falas preconceituosas por conta da linguagem utilizada por ele. Por isso, o preconceito linguístico deve ser combatido e precisa-se
que os profissionais de educação utilizem metodologias mais acolhedoras, enfatizem no ensino e valorização das variações e que realizem a atenuação dos
preconceitos.

REFERENCIAS
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 35º edição, 2004. PRETI, Dino. Sociolinguística os níveis da fala: um
estudo sociolinguística do diálogo na Literatura brasileira. São Paulo: Edusp, 9º edição, 2003. SCHUMACHER, Alexandre José; PORTELA, Keyla Christina Almeida.
Uma análise sociolinguística da linguagem de Chico Bento em alguns quadrinhos de gibis. Roraima: Norte Científico (IFRR), v.4, n.1, dezembro de 2009.
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TITULO POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA ADOLESCÊNCIA À LUZ DA PSICANÁLISE

INTRODUCAO

Introdução: Diante da crise sanitária manifestada pela pandemia da Covid-19 desde março de 2020 (OPAS, 2020), a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Uma das medidas restritivas adotadas pelos países para conter a transmissão da COVID-19 foi o
isolamento social e o fechamento das escolas. (AQUINO E LIMA, 2020). Apesar dos adolescentes não se encaixarem no grupo de risco da doença, as consequências
das medidas preventivas os afeta de forma biopsicossocial (COSTA et al, 2021). Dessa forma surge a inquietude para entender como o desenvolvimento de um
problema global de saúde afeta os adolescentes. O tema se mostra relevante frente à novidade desse “novo normal”, principalmente em como os adolescentes estão
lidando com tudo isso em um período que por si só já é turbulento e confuso.

OBJETIVOS Objetivo: Discutir e analisar as consequências da pandemia da COVID-19 na adolescência.

METODOLOGIA Metodologia: Este estudo tem o delineamento de pesquisa bibliográfica sobre as possíveis consequências da pandemia da COVID-19 na adolescência.

RESULTADOS

Resultado e discussão: Através do aporte teórico, entende-se que a adolescência é um período complexo de descobertas e redescobertas. Nesse período de
angústias, o indivíduo busca o pertencimento, uma forma de se afirmar como único, fora do seio familiar. A formação de grupos com seus pares é comum, sendo
uma forma de validação da identidade. Segundo Winnicott (2001) a época em que se vive, influencia no desenvolvimento. Apesar do processo de amadurecimento na
adolescência não poder ser atrasado ou adiantado, ele pode ser destruído. O ambiente é fundamental para um adolescer sadio e caso ele seja nocivo, pode
promover dificuldades para o amadurecimento do adolescente e não permitir o rumo deste à independência.

CONCLUSOES
Conclusão: É necessário ponderar as consequências do adolescer em meio ao isolamento, a fim de que a sociedade se prepare para acolher e tratar o jovem
proveniente deste cenário, uma vez que ele é o futuro da sociedade.

REFERENCIAS

Referências: AQUINO, E. M. L; LIMA, R. T. dos R.S. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva, 25 (Supl.1): 2423-2446, Jun 2020. COSTA, L. C. R. et al. Adolescer em meio à pandemia de Covid-19: um olhar da teoria do
amadurecimento de Winnicott. Interface - Comunicação, Saúde, Educação [online] v. 25, 2021. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Folha
informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). 2020. Disponível em: (#60)https://www.paho.org/bra/index.php?
option=com_content(#38)view=article(#38)id=6101:covid19(#38)Itemid=875(#62). Acesso em: 28 Set 2021. WINNICOTT D. W. A família e o desenvolvimento
individual. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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TITULO POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA ADOLESCÊNCIA À LUZ DA PSICANÁLISE

INTRODUCAO

Introdução: Diante da crise sanitária manifestada pela pandemia da Covid-19 desde março de 2020 (OPAS, 2020), a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Uma das medidas restritivas adotadas pelos países para conter a transmissão da COVID-19 foi o
isolamento social e o fechamento das escolas. (AQUINO E LIMA, 2020). Apesar dos adolescentes não se encaixarem no grupo de risco da doença, as consequências
das medidas preventivas os afeta de forma biopsicossocial (COSTA et al, 2021). Dessa forma surge a inquietude para entender como o desenvolvimento de um
problema global de saúde afeta os adolescentes. O tema se mostra relevante frente à novidade desse “novo normal”, principalmente em como os adolescentes estão
lidando com tudo isso em um período que por si só já é turbulento e confuso.

OBJETIVOS Objetivo: Discutir e analisar as consequências da pandemia da COVID-19 na adolescência.

METODOLOGIA Metodologia: Este estudo tem o delineamento de pesquisa bibliográfica sobre as possíveis consequências da pandemia da COVID-19 na adolescência.

RESULTADOS

Resultado e discussão: Através do aporte teórico, entende-se que a adolescência é um período complexo de descobertas e redescobertas. Nesse período de
angústias, o indivíduo busca o pertencimento, uma forma de se afirmar como único, fora do seio familiar. A formação de grupos com seus pares é comum, sendo
uma forma de validação da identidade. Segundo Winnicott (2001) a época em que se vive, influencia no desenvolvimento. Apesar do processo de amadurecimento na
adolescência não poder ser atrasado ou adiantado, ele pode ser destruído. O ambiente é fundamental para um adolescer sadio e caso ele seja nocivo, pode
promover dificuldades para o amadurecimento do adolescente e não permitir o rumo deste à independência.

CONCLUSOES
Conclusão: É necessário ponderar as consequências do adolescer em meio ao isolamento, a fim de que a sociedade se prepare para acolher e tratar o jovem
proveniente deste cenário, uma vez que ele é o futuro da sociedade.

REFERENCIAS

Referências: AQUINO, E. M. L; LIMA, R. T. dos R.S. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva, 25 (Supl.1): 2423-2446, Jun 2020. COSTA, L. C. R. et al. Adolescer em meio à pandemia de Covid-19: um olhar da teoria do
amadurecimento de Winnicott. Interface - Comunicação, Saúde, Educação [online] v. 25, 2021. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Folha
informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). 2020. Disponível em: (#60)https://www.paho.org/bra/index.php?
option=com_content(#38)view=article(#38)id=6101:covid19(#38)Itemid=875(#62). Acesso em: 28 Set 2021. WINNICOTT D. W. A família e o desenvolvimento
individual. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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TITULO ANÁLISE COMPORTAMENTAL E DE CONDICIONAMENTO FÍSICO DE IDOSOS DURANTE PANDEMIA

INTRODUCAO
O estilo de vida saudável incluindo a prática de atividade física tem sido associado a melhora nas condições de saúde e qualidade de vida. Com o surgimento do
novo coronavírus é fundamental fazermos tudo o que está em nosso alcance para nos mantermos saudáveis. Tendo em vista que os idosos fazem parte do grupo de
risco é importante não negligenciar o estilo de vida saudável para preservar as defesas naturais do organismo e o bem-estar físico e psicológico.

OBJETIVOS O presente trabalho analisou os níveis de atividade física e o comportamento de idosos durante a pandemia do COVID-19.

METODOLOGIA

A amostra foi composta por 12 indivíduos de 54 a 74 anos de idade, atendidos em grupo de convivência de idosos, cadastrados na Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social da Prefeitura de Piedade dos Gerais, Minas Gerais, que foram convidados a participar do estudo através de mídias sociais e/ou telefonemas
e que fizeram o aceite do TECLE. No questionário sociodemográfico, foram listadas perguntas relativas aos aspectos socioeconômicos, hábitos e motivação para a
prática esportiva e, condição de saúde atual doparticipante. Para avaliação do nível de atividade física utilizou-se o International Physical Activity Questionnaire
(IPAQ – short version).

RESULTADOS
Neste estudo, 67% dos idosos declaram não estar em isolamento social. Sobre a pratica de atividades físicas 67% se diz motivado a praticar atividade física a
distância. Em relação aos índices de atividades físicas, 33% foram classificados como sedentários, 17% como irregularmente ativo A, 8% como irregularmente ativo
B, 25% como ativos e 17% como muito ativo.

CONCLUSOES

Conclui-se que a maneira de tratar os idosos como pessoas ativas, participantes e de decidir de forma autônoma sobre suas vidas tem mudado as ações saudáveis
para esse grupo de pessoas. A inserção do idoso na sociedade pode ser alcançada através de grupos sociais fortalecem o papel social do idoso e promovem
mudanças comportamentais que possibilitam a realização de diversas atividades para a melhoria da qualidade de vida e autoconsciência. Portanto, políticas
públicas direcionadas a esses públicos devem estar atentas à formulação de estratégias adequadas e específicas, que possam se motivar e manter as práticas
sociais e de atividade física.

REFERENCIAS

1. GUERRA, Ana Carolina Lima Cavaletti; CALDAS, Célia Pereira. Dificuldades e recompensas no processo de envelhecimento: a percepção do sujeito idoso. Ciência
(#38) Saúde Coletiva, v. 15, n. 6, p. 2931-2940, 2010. 2. MANSO, Maria Elisa Gonzalez; DA COSTA LOPES, Ruth Gelehrter; COMOSAKO, Vanessa Tiemi. Idosos e
isolamento social: algumas considerações. Revista Longeviver, 2018. 3. TOSCANO, J. J. Qualidade de vida em idosos com distintos níveis de atividade física. Revista
Brasileira Medicina do Esporte. Vol. 15, n. 3 – mai/jun, 2009.
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Nelci Vieira de Lima

TITULO Vozes vociferantes e marginais em Marcelino Freire

INTRODUCAO

Este trabalho toma como foco de análise a obra Contos Negreiros, de Marcelino Freire (2005), visando a responder as seguintes questões norteadoras: 1. De que
modo Marcelino Freire, em Contos Negreiro, faz ecoar, esteticamente, as vozes dos marginalizados? 2. Em que medida é possível perceber as vozes negras no
discurso polifônico de Marcelino Freire, em Contos Negreiros? A partir das respostas às perguntas elencadas, haverá uma contextualização a respeito da polifonia
presente em suas composições e uma viabilização de sua importância, tendo em vista o contexto sócio-histórico brasileiro e a urgência da denúncia em forma de
arte.

OBJETIVOS
Analisar dois contos sob a perspectiva polifônica e estilística, visando a perceber os ecos das vozes marginais nos textos. Comparar o texto escrito com a leitura
realizada pelo próprio autor, visando à percepção estilística da escritura da oralidade.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com bases bibliográficas e utilização de materiais sonoros atrelados à obra escrita de Marcelino Freire, com vistas a realçar a estética oralizada
e polifônica como estratégia de dar voz aos marginalizados.

RESULTADOS

A partir da leitura de dois contos de Marcelino Freire (2005), na obra Contos negreiros, observamos a estética das vozes marginalizadas - provenientes da
desigualdade social, o que tornam as pessoas depreciadas por sua condição social. Também se encontram vozes de pessoas que praticam de forma explícita o
racismo, com a desvalorização do outro por sua raça, seu gênero e sua classe social. Por se tratar de uma sociedade em que as questões raciais, de gênero e classe
social se constituem como problemáticas enraizadas socialmente, o machismo, a homofobia e racismo estrutural aparecem na obra com extremo realce.

CONCLUSOES

Dado o desenlace da obra de Marcelino Freire, em conclusões preliminares, pode-se afirmar que por meio da construção de cada personagem, inseridos no contexto
hostil e desigual da sociedade brasileira, há um projeto estético e polifônico do autor, com vistas a denunciar a desigualdade e desmontar as estruturas sociais que
silenciam as vozes marginais; verificou-se ainda que o projeto estético visa à oralização da escritura, como forma de ecoas as vozes marginais por meio da leitura
em voz alta dos contos.

REFERENCIAS

BAKHTIN, M. M. Gêneros discursivos. In: Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 261-306. BRAIT, Beth. O conceito de
estilo em Bakhtin. Disponível em: (#60)http://s3images.coroflot.com/user_files/individual_files/300336_SYpIFll91l9AlN1U9PfecIDUk.pdf (#62) Acesso em setembro
de 2021. CONCEIÇÃO, Auribio Farias. Poética de vozes silenciadas, oralizadas na prosa de marcelino freire. Campina grande: Universidade estadual da paraíba, 2015.
Tese de doutorado. FREIRE, Marcelino. Contos Negreiros, São Paulo: Editora Record, 2005. GUERRA, Christiane; OLIVEIRA, Rejane Pivetta de. Escrita performativa e a
voz insubordinada de Totonha. Rio grande do sul: Centro Universitário Unirriter, 2016. Anais do evento XII Semana de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação. ROMAN,
Artur Roberto. O conceito de Polifonia em Bakhtin: O trajeto polifônico de uma metáfora. Disponível em: (#60)
https://revistas.ufpr.br/letras/article/viewFile/19126/12426 (#62)Acesso em setembro de 2021.
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Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: OS RISCOS DA ERA DIGITAL

INTRODUCAO

Atualmente a tecnologia da informação mostra-se presente em todos os segmentos. A maioria dos serviços estão cada vez mais digitais, e constata-se um aumento
considerável nos ataques cibernéticos, principalmente no período de pandemia, que fez crescer a quantidade de usuários conectados à internet. Essa pesquisa
abordará, por meio da análise de artigos científicos sobre o tema, leis que tratam desses tipos de ataques cibernéticos, como a lei Carolina Dieckmann-12.737/12 e a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); o crescimento tecnológico desta era digital e seus desafios e a preocupação da população e das empresas em se manterem
seguras.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Ataques Cibernéticos descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram escolhidos e analisados os artigos: Pandemia na pandemia: Escalada de ataques cibernéticos pós-covid-19 e seu crescimento durante esse período; Crimes
cibernéticos: Rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico e A responsabilidade civil e penal dos envolvidos em sequestros digitais em face da
legislação brasileira de proteção de dados pessoais. A analise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado
na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise uma crescente preocupação em relação a segurança no ambiente digital, devido a progressão de números considerável
nos ataques cibernéticos, dentre eles o ransomware. Conforme Ivanyuk e Wuest, 31% das companhias globais foram atacadas por cibercriminosos pelo menos uma
vez ao dia. Ransomware foi responsável por quase 50% de todos os casos conhecidos - Mais de 1000 companhias tiveram seus dados vazados depois dos ataques
com ransomware - Microsoft corrigiu cerca de 1.000 falhas em seus produtos em apenas nove meses. - O tempo médio de vida de uma amostra de malware é de 34
dias.

CONCLUSOES
É possível concluir que, toda essa exposição no cenário tecnológico em que pessoas e empresas vivem, as tormam cada vez mais vulneráveis aos ataques
cibernéticos. Verifico-se também, que ainda é muito difícil encontrar os responsáveis e as soluções para combatê-los, mesmo diante de algumas leis tipificadas para
esses crimes.

REFERENCIAS

FREITAS, T.B, CARVALHO, B.L. Crimes cibernpeticos: rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico. 2021. Disponível em:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13962/1/versofinaldoartigoemPDF_BrunoLeandro_20210610184330.pdf. Acesso em: 10/09/2021.
FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021.
MENDONÇA, J.F. A responsabilidade civil e penal dos envolviods em sequestros digitais em face da legislação brasileira de proteção de dados pessoais. Revista do
CEPEJ, Salvador, vol. 22, pp 156-173, 2020, Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/CEPEJ/article/view/38329/21807. Acesso em: 10/09/2021. NAGLI,
L.S.D. Pandemia na pandemia: a escalada de ataques cibernéticos pós Covid-19. 2020. Disponível em:
http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ctd/ctd2020/paper/viewFile/7614/2308. Acesso em: 10/09/2021.
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Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: OS RISCOS DA ERA DIGITAL

INTRODUCAO

Atualmente a tecnologia da informação mostra-se presente em todos os segmentos. A maioria dos serviços estão cada vez mais digitais, e constata-se um aumento
considerável nos ataques cibernéticos, principalmente no período de pandemia, que fez crescer a quantidade de usuários conectados à internet. Essa pesquisa
abordará, por meio da análise de artigos científicos sobre o tema, leis que tratam desses tipos de ataques cibernéticos, como a lei Carolina Dieckmann-12.737/12 e a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); o crescimento tecnológico desta era digital e seus desafios e a preocupação da população e das empresas em se manterem
seguras.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Ataques Cibernéticos descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram escolhidos e analisados os artigos: Pandemia na pandemia: Escalada de ataques cibernéticos pós-covid-19 e seu crescimento durante esse período; Crimes
cibernéticos: Rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico e A responsabilidade civil e penal dos envolvidos em sequestros digitais em face da
legislação brasileira de proteção de dados pessoais. A analise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado
na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise uma crescente preocupação em relação a segurança no ambiente digital, devido a progressão de números considerável
nos ataques cibernéticos, dentre eles o ransomware. Conforme Ivanyuk e Wuest, 31% das companhias globais foram atacadas por cibercriminosos pelo menos uma
vez ao dia. Ransomware foi responsável por quase 50% de todos os casos conhecidos - Mais de 1000 companhias tiveram seus dados vazados depois dos ataques
com ransomware - Microsoft corrigiu cerca de 1.000 falhas em seus produtos em apenas nove meses. - O tempo médio de vida de uma amostra de malware é de 34
dias.

CONCLUSOES
É possível concluir que, toda essa exposição no cenário tecnológico em que pessoas e empresas vivem, as tormam cada vez mais vulneráveis aos ataques
cibernéticos. Verifico-se também, que ainda é muito difícil encontrar os responsáveis e as soluções para combatê-los, mesmo diante de algumas leis tipificadas para
esses crimes.

REFERENCIAS

FREITAS, T.B, CARVALHO, B.L. Crimes cibernpeticos: rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico. 2021. Disponível em:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13962/1/versofinaldoartigoemPDF_BrunoLeandro_20210610184330.pdf. Acesso em: 10/09/2021.
FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021.
MENDONÇA, J.F. A responsabilidade civil e penal dos envolviods em sequestros digitais em face da legislação brasileira de proteção de dados pessoais. Revista do
CEPEJ, Salvador, vol. 22, pp 156-173, 2020, Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/CEPEJ/article/view/38329/21807. Acesso em: 10/09/2021. NAGLI,
L.S.D. Pandemia na pandemia: a escalada de ataques cibernéticos pós Covid-19. 2020. Disponível em:
http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ctd/ctd2020/paper/viewFile/7614/2308. Acesso em: 10/09/2021.
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Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: OS RISCOS DA ERA DIGITAL

INTRODUCAO

Atualmente a tecnologia da informação mostra-se presente em todos os segmentos. A maioria dos serviços estão cada vez mais digitais, e constata-se um aumento
considerável nos ataques cibernéticos, principalmente no período de pandemia, que fez crescer a quantidade de usuários conectados à internet. Essa pesquisa
abordará, por meio da análise de artigos científicos sobre o tema, leis que tratam desses tipos de ataques cibernéticos, como a lei Carolina Dieckmann-12.737/12 e a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); o crescimento tecnológico desta era digital e seus desafios e a preocupação da população e das empresas em se manterem
seguras.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Ataques Cibernéticos descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram escolhidos e analisados os artigos: Pandemia na pandemia: Escalada de ataques cibernéticos pós-covid-19 e seu crescimento durante esse período; Crimes
cibernéticos: Rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico e A responsabilidade civil e penal dos envolvidos em sequestros digitais em face da
legislação brasileira de proteção de dados pessoais. A analise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado
na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise uma crescente preocupação em relação a segurança no ambiente digital, devido a progressão de números considerável
nos ataques cibernéticos, dentre eles o ransomware. Conforme Ivanyuk e Wuest, 31% das companhias globais foram atacadas por cibercriminosos pelo menos uma
vez ao dia. Ransomware foi responsável por quase 50% de todos os casos conhecidos - Mais de 1000 companhias tiveram seus dados vazados depois dos ataques
com ransomware - Microsoft corrigiu cerca de 1.000 falhas em seus produtos em apenas nove meses. - O tempo médio de vida de uma amostra de malware é de 34
dias.

CONCLUSOES
É possível concluir que, toda essa exposição no cenário tecnológico em que pessoas e empresas vivem, as tormam cada vez mais vulneráveis aos ataques
cibernéticos. Verifico-se também, que ainda é muito difícil encontrar os responsáveis e as soluções para combatê-los, mesmo diante de algumas leis tipificadas para
esses crimes.

REFERENCIAS

FREITAS, T.B, CARVALHO, B.L. Crimes cibernpeticos: rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico. 2021. Disponível em:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13962/1/versofinaldoartigoemPDF_BrunoLeandro_20210610184330.pdf. Acesso em: 10/09/2021.
FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021.
MENDONÇA, J.F. A responsabilidade civil e penal dos envolviods em sequestros digitais em face da legislação brasileira de proteção de dados pessoais. Revista do
CEPEJ, Salvador, vol. 22, pp 156-173, 2020, Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/CEPEJ/article/view/38329/21807. Acesso em: 10/09/2021. NAGLI,
L.S.D. Pandemia na pandemia: a escalada de ataques cibernéticos pós Covid-19. 2020. Disponível em:
http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ctd/ctd2020/paper/viewFile/7614/2308. Acesso em: 10/09/2021.
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4709705 - ALEXANDRE SANTIAGO DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: OS RISCOS DA ERA DIGITAL

INTRODUCAO

Atualmente a tecnologia da informação mostra-se presente em todos os segmentos. A maioria dos serviços estão cada vez mais digitais, e constata-se um aumento
considerável nos ataques cibernéticos, principalmente no período de pandemia, que fez crescer a quantidade de usuários conectados à internet. Essa pesquisa
abordará, por meio da análise de artigos científicos sobre o tema, leis que tratam desses tipos de ataques cibernéticos, como a lei Carolina Dieckmann-12.737/12 e a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); o crescimento tecnológico desta era digital e seus desafios e a preocupação da população e das empresas em se manterem
seguras.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Ataques Cibernéticos descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram escolhidos e analisados os artigos: Pandemia na pandemia: Escalada de ataques cibernéticos pós-covid-19 e seu crescimento durante esse período; Crimes
cibernéticos: Rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico e A responsabilidade civil e penal dos envolvidos em sequestros digitais em face da
legislação brasileira de proteção de dados pessoais. A analise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado
na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise uma crescente preocupação em relação a segurança no ambiente digital, devido a progressão de números considerável
nos ataques cibernéticos, dentre eles o ransomware. Conforme Ivanyuk e Wuest, 31% das companhias globais foram atacadas por cibercriminosos pelo menos uma
vez ao dia. Ransomware foi responsável por quase 50% de todos os casos conhecidos - Mais de 1000 companhias tiveram seus dados vazados depois dos ataques
com ransomware - Microsoft corrigiu cerca de 1.000 falhas em seus produtos em apenas nove meses. - O tempo médio de vida de uma amostra de malware é de 34
dias.

CONCLUSOES
É possível concluir que, toda essa exposição no cenário tecnológico em que pessoas e empresas vivem, as tormam cada vez mais vulneráveis aos ataques
cibernéticos. Verifico-se também, que ainda é muito difícil encontrar os responsáveis e as soluções para combatê-los, mesmo diante de algumas leis tipificadas para
esses crimes.

REFERENCIAS

FREITAS, T.B, CARVALHO, B.L. Crimes cibernpeticos: rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico. 2021. Disponível em:
https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13962/1/versofinaldoartigoemPDF_BrunoLeandro_20210610184330.pdf. Acesso em: 10/09/2021.
FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021.
MENDONÇA, J.F. A responsabilidade civil e penal dos envolviods em sequestros digitais em face da legislação brasileira de proteção de dados pessoais. Revista do
CEPEJ, Salvador, vol. 22, pp 156-173, 2020, Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/CEPEJ/article/view/38329/21807. Acesso em: 10/09/2021. NAGLI,
L.S.D. Pandemia na pandemia: a escalada de ataques cibernéticos pós Covid-19. 2020. Disponível em:
http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ctd/ctd2020/paper/viewFile/7614/2308. Acesso em: 10/09/2021.
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Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: OS RISCOS DA ERA DIGITAL

INTRODUCAO

Atualmente a tecnologia da informação mostra-se presente em todos os segmentos. A maioria dos serviços estão cada vez mais digitais, e constata-se um aumento
considerável nos ataques cibernéticos, principalmente no período de pandemia, que fez crescer a quantidade de usuários conectados à internet. Essa pesquisa
abordará, por meio da análise de artigos científicos sobre o tema, leis que tratam desses tipos de ataques cibernéticos, como a lei Carolina Dieckmann-12.737/12 e a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); o crescimento tecnológico desta era digital e seus desafios e a preocupação da população e das empresas em se manterem
seguras.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Ataques Cibernéticos descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram escolhidos e analisados os artigos: Pandemia na pandemia: Escalada de ataques cibernéticos pós-covid-19 e seu crescimento durante esse período; Crimes
cibernéticos: Rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico e A responsabilidade civil e penal dos envolvidos em sequestros digitais em face da
legislação brasileira de proteção de dados pessoais. A analise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado
na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise uma crescente preocupação em relação a segurança no ambiente digital, devido a progressão de números considerável
nos ataques cibernéticos, dentre eles o ransomware. Conforme Ivanyuk e Wuest, 31% das companhias globais foram atacadas por cibercriminosos pelo menos uma
vez ao dia. Ransomware foi responsável por quase 50% de todos os casos conhecidos - Mais de 1000 companhias tiveram seus dados vazados depois dos ataques
com ransomware - Microsoft corrigiu cerca de 1.000 falhas em seus produtos em apenas nove meses. - O tempo médio de vida de uma amostra de malware é de 34
dias.

CONCLUSOES
É possível concluir que, toda essa exposição no cenário tecnológico em que pessoas e empresas vivem, as tormam cada vez mais vulneráveis aos ataques
cibernéticos. Verifico-se também, que ainda é muito difícil encontrar os responsáveis e as soluções para combatê-los, mesmo diante de algumas leis tipificadas para
esses crimes.

REFERENCIAS

FREITAS, T.B, CARVALHO, B.L. Crimes cibernpeticos: rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico. 2021. Disponível em:
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MENDONÇA, J.F. A responsabilidade civil e penal dos envolviods em sequestros digitais em face da legislação brasileira de proteção de dados pessoais. Revista do
CEPEJ, Salvador, vol. 22, pp 156-173, 2020, Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/CEPEJ/article/view/38329/21807. Acesso em: 10/09/2021. NAGLI,
L.S.D. Pandemia na pandemia: a escalada de ataques cibernéticos pós Covid-19. 2020. Disponível em:
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TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: OS RISCOS DA ERA DIGITAL

INTRODUCAO

Atualmente a tecnologia da informação mostra-se presente em todos os segmentos. A maioria dos serviços estão cada vez mais digitais, e constata-se um aumento
considerável nos ataques cibernéticos, principalmente no período de pandemia, que fez crescer a quantidade de usuários conectados à internet. Essa pesquisa
abordará, por meio da análise de artigos científicos sobre o tema, leis que tratam desses tipos de ataques cibernéticos, como a lei Carolina Dieckmann-12.737/12 e a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); o crescimento tecnológico desta era digital e seus desafios e a preocupação da população e das empresas em se manterem
seguras.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Ataques Cibernéticos descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram escolhidos e analisados os artigos: Pandemia na pandemia: Escalada de ataques cibernéticos pós-covid-19 e seu crescimento durante esse período; Crimes
cibernéticos: Rápida dinâmica não acompanhada pelo ordenamento jurídico e A responsabilidade civil e penal dos envolvidos em sequestros digitais em face da
legislação brasileira de proteção de dados pessoais. A analise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado
na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise uma crescente preocupação em relação a segurança no ambiente digital, devido a progressão de números considerável
nos ataques cibernéticos, dentre eles o ransomware. Conforme Ivanyuk e Wuest, 31% das companhias globais foram atacadas por cibercriminosos pelo menos uma
vez ao dia. Ransomware foi responsável por quase 50% de todos os casos conhecidos - Mais de 1000 companhias tiveram seus dados vazados depois dos ataques
com ransomware - Microsoft corrigiu cerca de 1.000 falhas em seus produtos em apenas nove meses. - O tempo médio de vida de uma amostra de malware é de 34
dias.

CONCLUSOES
É possível concluir que, toda essa exposição no cenário tecnológico em que pessoas e empresas vivem, as tormam cada vez mais vulneráveis aos ataques
cibernéticos. Verifico-se também, que ainda é muito difícil encontrar os responsáveis e as soluções para combatê-los, mesmo diante de algumas leis tipificadas para
esses crimes.
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TITULO ANÁLISE FILOGENÉTICA DOS GÊNEROS Marbugvirus e Ebolavirus DA FAMÍLIA Filoviridae EM AMOSTRAS DA AFRICA SUBSARIANA

INTRODUCAO

Os filovirus são vírus que estão associados a doenças hemorrágicas, estão pertencem a ordem Mononegavirales, temos os gêneros identificados que são o
Marburgvirus descoberto no ano de 1967 e o Ebolavirus identificado no ano de 1976, são vírus de RNA filamentosos, sentido negativo seu RNA tem um formato
enrolado helicoidalmente (1). As formas de contágio pelo vírus está contato direto entre pessoas, tecido contaminado e contato com fluidos, sendo este o um dos
principais responsáveis pela disseminação do vírus entre humanos (2). Não tem nada ao certo sobre qual seria seu hospedeiro, mas acredita-se que seja mamífero
de pequeno porte (1). Dentro do gênero Ebolavirus temos a espécie Zaire ebolavirus com o maior número de casos notificados, a espécie teve seu primeiro caso
notificado no ano de 1976, no antigo Zaire atual República Democrática do Congo, com uma taxa de letalidade maior comparada com as outras espécies (3).

OBJETIVOS Objetivo do estudo é analisar a variabilidade genética dos vírus dos gêneros Marbugvirus e Ebolavirus em amostras da África subsaariana

METODOLOGIA
Na realização do estudo foram coletadas sequencias desses vírus de países como Uganda, Costa do Marfim, Gabão, República Democrática do Congo, Sudão, Serra
leoa, Liberia e Sudão do Sul, os períodos buscados foram de 1985 e 2021, as amostras foram obtidas no banco de sequência mundial GenBank (https:
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Alinhadas no programa ClustalO e as arvores foram reconstruidas por maximaverossimilhança pelo modelo GTR.

RESULTADOS

Do gênero Marburgvirus foram coletas 7 amostras de países do continente África; Angola, Uganda, Serra Leoa e Kenya, entre os anos de 1987 até 2007. O genêro
Ebolavirus foram obtidas 20 amostras de países como Serra Leoa, Libéria, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Uganda, Sudão, Sudão do sul e Kenya.
Amostras também da Filipinas foram coletas e Estados Unidos, entre os anos das sequencias coletas são de 1992 até 2021. Os vírus coletados do gênero do
Marburgvirus, das regiões do Kenya e Uganda dos anos de 1987, 2007 e 2008 apresentaram ser mais abundantes e mostro um grau de parentesco comparados com
os demais, a sequência de Serra Leoa coletada em 2007 na arvore apresentou um grau de parentes distante comparados ao das regiões anteriores, porém
apresentou um grau de parentes mais próximo das sequencias coletadas da Angola no ano de 2005.

CONCLUSOES O gênero Ebolavirus apresentou ser mais abundante nas regiões de Uganda e Serra Leoa comparados aos demais regiões da África.

REFERENCIAS

1. Barrette RW, Xu L, Rowland JM, McIntosh MT. Current perspectives on the phylogeny of Filoviridae. Infect Genet Evol. 2011;11(7):1514–9. 2. Jacob ST, Crozier I,
Fischer WA, Hewlett A, Kraft CS, Vega MA de La, et al. Ebola virus disease [Internet]. Vol. 6, Nature Reviews Disease Primers. Springer US; 2020. 1–31 p. Available
from: http://dx.doi.org/10.1038/s41572-020-0147-3. 3. Zawili(#38)#324;ska B, Kosz-Vnenchak M. General introduction into the Ebola virus biology and disease. Folia
Med Cracov. 2014;54(3):57–65.
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TITULO ANÁLISE FILOGENÉTICA DOS GÊNEROS Marbugvirus e Ebolavirus DA FAMÍLIA Filoviridae EM AMOSTRAS DA AFRICA SUBSARIANA

INTRODUCAO

Os filovirus são vírus que estão associados a doenças hemorrágicas, estão pertencem a ordem Mononegavirales, temos os gêneros identificados que são o
Marburgvirus descoberto no ano de 1967 e o Ebolavirus identificado no ano de 1976, são vírus de RNA filamentosos, sentido negativo seu RNA tem um formato
enrolado helicoidalmente (1). As formas de contágio pelo vírus está contato direto entre pessoas, tecido contaminado e contato com fluidos, sendo este o um dos
principais responsáveis pela disseminação do vírus entre humanos (2). Não tem nada ao certo sobre qual seria seu hospedeiro, mas acredita-se que seja mamífero
de pequeno porte (1). Dentro do gênero Ebolavirus temos a espécie Zaire ebolavirus com o maior número de casos notificados, a espécie teve seu primeiro caso
notificado no ano de 1976, no antigo Zaire atual República Democrática do Congo, com uma taxa de letalidade maior comparada com as outras espécies (3).

OBJETIVOS Objetivo do estudo é analisar a variabilidade genética dos vírus dos gêneros Marbugvirus e Ebolavirus em amostras da África subsaariana

METODOLOGIA
Na realização do estudo foram coletadas sequencias desses vírus de países como Uganda, Costa do Marfim, Gabão, República Democrática do Congo, Sudão, Serra
leoa, Liberia e Sudão do Sul, os períodos buscados foram de 1985 e 2021, as amostras foram obtidas no banco de sequência mundial GenBank (https:
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Alinhadas no programa ClustalO e as arvores foram reconstruidas por maximaverossimilhança pelo modelo GTR.

RESULTADOS

Do gênero Marburgvirus foram coletas 7 amostras de países do continente África; Angola, Uganda, Serra Leoa e Kenya, entre os anos de 1987 até 2007. O genêro
Ebolavirus foram obtidas 20 amostras de países como Serra Leoa, Libéria, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Uganda, Sudão, Sudão do sul e Kenya.
Amostras também da Filipinas foram coletas e Estados Unidos, entre os anos das sequencias coletas são de 1992 até 2021. Os vírus coletados do gênero do
Marburgvirus, das regiões do Kenya e Uganda dos anos de 1987, 2007 e 2008 apresentaram ser mais abundantes e mostro um grau de parentesco comparados com
os demais, a sequência de Serra Leoa coletada em 2007 na arvore apresentou um grau de parentes distante comparados ao das regiões anteriores, porém
apresentou um grau de parentes mais próximo das sequencias coletadas da Angola no ano de 2005.

CONCLUSOES O gênero Ebolavirus apresentou ser mais abundante nas regiões de Uganda e Serra Leoa comparados aos demais regiões da África.
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Fischer WA, Hewlett A, Kraft CS, Vega MA de La, et al. Ebola virus disease [Internet]. Vol. 6, Nature Reviews Disease Primers. Springer US; 2020. 1–31 p. Available
from: http://dx.doi.org/10.1038/s41572-020-0147-3. 3. Zawili(#38)#324;ska B, Kosz-Vnenchak M. General introduction into the Ebola virus biology and disease. Folia
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TITULO ANÁLISE FILOGENÉTICA DOS GÊNEROS Marbugvirus e Ebolavirus DA FAMÍLIA Filoviridae EM AMOSTRAS DA AFRICA SUBSARIANA

INTRODUCAO

Os filovirus são vírus que estão associados a doenças hemorrágicas, estão pertencem a ordem Mononegavirales, temos os gêneros identificados que são o
Marburgvirus descoberto no ano de 1967 e o Ebolavirus identificado no ano de 1976, são vírus de RNA filamentosos, sentido negativo seu RNA tem um formato
enrolado helicoidalmente (1). As formas de contágio pelo vírus está contato direto entre pessoas, tecido contaminado e contato com fluidos, sendo este o um dos
principais responsáveis pela disseminação do vírus entre humanos (2). Não tem nada ao certo sobre qual seria seu hospedeiro, mas acredita-se que seja mamífero
de pequeno porte (1). Dentro do gênero Ebolavirus temos a espécie Zaire ebolavirus com o maior número de casos notificados, a espécie teve seu primeiro caso
notificado no ano de 1976, no antigo Zaire atual República Democrática do Congo, com uma taxa de letalidade maior comparada com as outras espécies (3).

OBJETIVOS Objetivo do estudo é analisar a variabilidade genética dos vírus dos gêneros Marbugvirus e Ebolavirus em amostras da África subsaariana

METODOLOGIA
Na realização do estudo foram coletadas sequencias desses vírus de países como Uganda, Costa do Marfim, Gabão, República Democrática do Congo, Sudão, Serra
leoa, Liberia e Sudão do Sul, os períodos buscados foram de 1985 e 2021, as amostras foram obtidas no banco de sequência mundial GenBank (https:
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Alinhadas no programa ClustalO e as arvores foram reconstruidas por maximaverossimilhança pelo modelo GTR.

RESULTADOS

Do gênero Marburgvirus foram coletas 7 amostras de países do continente África; Angola, Uganda, Serra Leoa e Kenya, entre os anos de 1987 até 2007. O genêro
Ebolavirus foram obtidas 20 amostras de países como Serra Leoa, Libéria, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Uganda, Sudão, Sudão do sul e Kenya.
Amostras também da Filipinas foram coletas e Estados Unidos, entre os anos das sequencias coletas são de 1992 até 2021. Os vírus coletados do gênero do
Marburgvirus, das regiões do Kenya e Uganda dos anos de 1987, 2007 e 2008 apresentaram ser mais abundantes e mostro um grau de parentesco comparados com
os demais, a sequência de Serra Leoa coletada em 2007 na arvore apresentou um grau de parentes distante comparados ao das regiões anteriores, porém
apresentou um grau de parentes mais próximo das sequencias coletadas da Angola no ano de 2005.

CONCLUSOES O gênero Ebolavirus apresentou ser mais abundante nas regiões de Uganda e Serra Leoa comparados aos demais regiões da África.
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TITULO ANÁLISE FILOGENÉTICA DOS GÊNEROS Marbugvirus e Ebolavirus DA FAMÍLIA Filoviridae EM AMOSTRAS DA AFRICA SUBSARIANA

INTRODUCAO

Os filovirus são vírus que estão associados a doenças hemorrágicas, estão pertencem a ordem Mononegavirales, temos os gêneros identificados que são o
Marburgvirus descoberto no ano de 1967 e o Ebolavirus identificado no ano de 1976, são vírus de RNA filamentosos, sentido negativo seu RNA tem um formato
enrolado helicoidalmente (1). As formas de contágio pelo vírus está contato direto entre pessoas, tecido contaminado e contato com fluidos, sendo este o um dos
principais responsáveis pela disseminação do vírus entre humanos (2). Não tem nada ao certo sobre qual seria seu hospedeiro, mas acredita-se que seja mamífero
de pequeno porte (1). Dentro do gênero Ebolavirus temos a espécie Zaire ebolavirus com o maior número de casos notificados, a espécie teve seu primeiro caso
notificado no ano de 1976, no antigo Zaire atual República Democrática do Congo, com uma taxa de letalidade maior comparada com as outras espécies (3).

OBJETIVOS Objetivo do estudo é analisar a variabilidade genética dos vírus dos gêneros Marbugvirus e Ebolavirus em amostras da África subsaariana

METODOLOGIA
Na realização do estudo foram coletadas sequencias desses vírus de países como Uganda, Costa do Marfim, Gabão, República Democrática do Congo, Sudão, Serra
leoa, Liberia e Sudão do Sul, os períodos buscados foram de 1985 e 2021, as amostras foram obtidas no banco de sequência mundial GenBank (https:
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Alinhadas no programa ClustalO e as arvores foram reconstruidas por maximaverossimilhança pelo modelo GTR.

RESULTADOS

Do gênero Marburgvirus foram coletas 7 amostras de países do continente África; Angola, Uganda, Serra Leoa e Kenya, entre os anos de 1987 até 2007. O genêro
Ebolavirus foram obtidas 20 amostras de países como Serra Leoa, Libéria, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Uganda, Sudão, Sudão do sul e Kenya.
Amostras também da Filipinas foram coletas e Estados Unidos, entre os anos das sequencias coletas são de 1992 até 2021. Os vírus coletados do gênero do
Marburgvirus, das regiões do Kenya e Uganda dos anos de 1987, 2007 e 2008 apresentaram ser mais abundantes e mostro um grau de parentesco comparados com
os demais, a sequência de Serra Leoa coletada em 2007 na arvore apresentou um grau de parentes distante comparados ao das regiões anteriores, porém
apresentou um grau de parentes mais próximo das sequencias coletadas da Angola no ano de 2005.

CONCLUSOES O gênero Ebolavirus apresentou ser mais abundante nas regiões de Uganda e Serra Leoa comparados aos demais regiões da África.

REFERENCIAS
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Carolina de Oliveira Ghirelli

TITULO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DAS ALTERAÇÕES URETERAIS EM CÃES E GATOS E A SUA REPERCUSSÃO RENAL

INTRODUCAO

O sistema urinário é formado por um par de rins, um par de ureteres, uma bexiga urinária e a uma uretra. O rim, responsável pela filtração do sangue, absorção de
substâncias filtradas e produção de urina, é composto pelos néfrons sua unidade funcional. Os ureteres são estruturas tubulares que ligam a pelve renal ao trígono
vesical, localizado na porção dorsocaudal da vesícula urinária. As principais afecções ureterais diagnosticadas em pequenos animais são: ureter ectópico,
ureterolitíase, ureterocele e dilatação/obstrução ureteral. Incontinência urinária, polaciúria, disúria, hematúria e dores abdominais são as principais manifestações
clínicas observadas nesses pacientes.

OBJETIVOS
Relatar casos de alterações ureterais em pequenos animais diagnosticadas pelos exames de radiografia simples e/ou contrastada e ultrassonografia e correlacionar
com achados de exames laboratoriais realizados com até quinze dias de intervalo do exame de imagem (função renal e densidade urinária).

METODOLOGIA
Estudo retrospectivo do registro de exames radiográficos e ultrassonográficos, no serviço de diagnóstico por imagem do HOVET-UNISA, de casos de alterações
ureterais em cães e gatos no período de janeiro a dezembro de 2020.

RESULTADOS

Foram observados 14 cães e 12 gatos com alterações ureterais observadas nos exames de imagem. Apenas 1 cão e 3 gatos foram diagnosticados pelo exame
radiográfico, tendo diagnóstico de ureter ectópico pela urografia excretora no cão, e ureterolitíase e dilatação ureteral nos gatos por meio da radiografia simples e
ultrassonografia complementar. O diagnóstico de ureterolitíase e dilatação ureteral (um dos casos sugere-se processo obstrutivo) foi determinado pelo ultrassom
em 13/14 cães e em 9/12 gatos. Durante a varredura ultrassonográfica 7/14 cães e 7/12 gatos apresentaram dilatação da pelve renal. Dos 14 cães, 8 cães
realizaram função renal ou exame de urina, sendo constatado alteração na função em 4 animais e alteração da densidade urinária em 1 animal, e nos 12 gatos, 5
apresentaram alteração na ureia e creatinina e alteração da densidade urinária em dois animais.

CONCLUSOES
Como observado o exame ultrassonografia foi mais sensível para diagnosticar ureterolitíase e determinar o diâmetro do ureter, porém a radiografia pode ser utilizada
como complementar, e especialmente deve ser utilizada nos casos com suspeita de alteração da inserção do ureter. Quando existe obstrução ureteral, os pacientes
podem apresentar azotemia, observada pelos níveis elevados de ureia e creatinina.

REFERENCIAS

CUNNINGHAM. Tratado de Fisiologia Veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014 KONIG, Horst; LIEBICH, Hans. Anatomia dos Animais Domésticos Texto e Atlas
Colorido. 6º edição. Porto Alegre: Artmed,2016 MONTEIRO, Joana Filipa Rosa et al. Casos clínicos de cirurgias do sistema urinário em cães. 2020. Dissertação de
Mestrado. SERAKIDES, R. Silva. J. F. Sistema urinário. In: Santos. R. L. Alessi. A. C. Patologia veterinária. 2° ed. Rio de janeiro: Roca, 2016 THRALL, Mary Anna;
WEISER, Glade; ALISSON, Robin W.; CAMPBELL, Terry W. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 2º edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
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TITULO A INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES RECREATIVAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL II

INTRODUCAO
Atualmente as atividades recreativas são consideradas um grande marco do envolvimento com a aprendizagem, educação e o desenvolvimento escolar. Fato é que,
as atividades recreativas são benéficas ao crescimento e o desenvolvimento do potencial, físico, motor e afetivo do processo de escolarização. E, esse processo,
pode ser influenciado no desempenho das atividades lúdicas e cotidianas, como conteúdo do processo escolar.

OBJETIVOS O presente trabalho tem como objetivo em analisar a prática das atividades recreativas no processo de escolarização, ensino e aprendizagem do ambiente escolar.

METODOLOGIA A partir das experiências mencionadas, a metodologia aqui utilizada foi à qualitativa revisão bibliográfica em autores e legislações pertinentes ao tema.

RESULTADOS

A escolha desse tema foi devida os alunos de Educação Física socializar as aulas como um meio de crescimento formal e educacional na sua vida social, pelo fato
de que nos últimos anos, a atividade recreativa na escola tem aumentado constantemente e, também, houve um aumento significativo da prática das atividades
recreativas como um processo de formação e escolarização, dentro do ambiente escolar. A proposta aqui mencionada, é mostrar que as atividades recreativas na
escola, modificam a possibilidade de aprendizagem, propondo competências que estimule o conhecimento sobre o corpo, cultura de movimento e a educação,
como, também, a pesquisa menciona os componentes metodológicos e digitais que comprometem a educação. O estudo, portanto, vem reforçar o papel do
professor de Educação Física em área escolar, possibilitando que ele é a pessoa que cria, questiona e avalia o processo da educação dentro dos espaços escolares,
ou seja, o professor acaba sendo a pessoa que participa da construção dos conteúdos como possibilidade de praticar as atividades com coerência e participação.

CONCLUSOES
Portanto, acredita-se que o professor ao contribuir com as práticas educativas e recreativas da escola, influência um crescimento educativo que possa trazer o
prazer e a autonomia, em momentos oportunos que apresente um grande papel significativo para o desenvolvimento da educação, animação e da criatividade, como
ferramenta de formação.

REFERENCIAS

1. DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Ed. 2003. 2. FERRAZ, O. L; FLORES, K. Educação física na educação
infantil: influência de um programa na aprendizagem e desenvolvimento de conteúdos conceituais e procedimentais. Revista Brasileira de Educação Física e
Esporte, v. 18, n. 1, p. 47-60, 2004. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/16550. Acesso em 27/04/2021 3. FERNANDES, J. G. ANDRADE, M.
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10/05/2021.
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TITULO História do Presente: a língua nossa de cada dia no Twitter

INTRODUCAO

O Twitter é uma rede social, que permite aos usuários compartilhar informações, opiniões e atualizações, sejam elas pessoais ou não. Para o andamento da
pesquisa, utilizaremos como norteamento, as seguintes questões: 1. Como a língua tem sido usada no Twitter pelas gerações Z e Millenials? 2. Em que medida as
marcas do “internetês” podem permanecer na língua? Desta forma, como corpus analítico foram selecionadas postagens de perfis que se enquadram nas gerações
Z e Millenials, a fim de se fazer um levantamento da inovação lexical.

OBJETIVOS
Fazer um levantamento de palavras utilizadas pelos usuários do twitter, especificamente de perfis das gerações Z e Millenials; comparar o uso e os significados em
diferentes gerações e discutir os conceitos de inovação, empréstimo e adoção linguística.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com base em livros e artigos sobre a temática e coleta de corpus no Twitter a partir de seleção e análise do código linguístico, com vistas à
construção de um quadro lexical contrastivo entre o léxico usado pela geração z e pelos millenials.

RESULTADOS

Tendo em vista a coleta de corpus realizada, fizemos a observação de algumas publicações atuais no Twitter, desta forma, palavras como: lacre, feche e cringe,
entre outras são amplamente utilizadas pelos usuários, revelando as seguintes características linguísticas: 1. diferenças lexicais entre as gerações; 2. diferenças no
comportamento e uso tecnológico; 3. diferenças semântico-lexicais; 4. diferenças políticas e ideológicas; 5. diferenças de níveis de instrução; 6. diferenças
individuais e coletivas.

CONCLUSOES

Em conclusões preliminares, podemos afirmar que a língua muda e as mudanças ocorrem em uma perspectiva diacrônica, de geração a geração. A inovação
linguística, coletada no recorte sincrônico realizado nem sempre se cristalizará na língua. Dessa forma, ao observarmos o uso linguístico no Twitter, percebemos que
a linguagem utilizada pelas gerações Z e Millenials na plataforma, apresenta diferentes traços semânticos e sintáticos, os quais revelam características de cada
geração: seu nível instrucional, sua posição ideológica e o cotidiano em que vivem.

REFERENCIAS

COSERIU, Eugenio. Sincronia, diacronia e história: o problema da mudança linguística. Rio de janeiro: Edusp (presença), 1979. FERREIRA, Marieta de Moraes. História
do tempo presente: desafios. Cultura Vozes, Petrópolis, v.94, nº 3, p.111-124, maio/jun., 2000. SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix,
2006. SIQUEIRA, Gisele Martins; AGUIAR, Maria Suelí de. Linguística histórica comparativa e formação do léxico da língua portuguesa. Goiânia: campus Catalão, Sem
data. Anais do evento II sinalel: linguagem, história e memória.
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TITULO A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS NA ATUALIDADE: PRIVACIDADE EM CRISE

INTRODUCAO

Durante o processo de industrialização tecnológica, houve grande avanço em relação à utilização de sistemas de informação e a segurança de dados vem se
tornando notável. Indaga-se, entretanto, sobre a capacidade do Poder Legislativo Brasileiro em acompanhar estas mudanças e estabelecer diretrizes para a
utilização dos meios de comunicação digitais, onde dados criptografados passam trafegam na rede a todo instante. Tem-se que o valor dessas informações é
imensurável e infelizmente a privacidade de uma geração está em constante risco.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança dos Dados Pessoais descrevendo essa análise em um artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados e analisados três artigos científicos publicados e atuais: QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO DE DADOS DO WHATSAPP À LUZ DO DIREITO,
O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM APLICATIVOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CORONAVÍRUS NO CEARÁ e A PRIVACIDADE E SEGURANÇA ENTRE A
EXPLORAÇÃO PELO MERCADO E O USO ESTATAL. O presente estudo foi realizado respeitando os principais critérios de análise desenvolvidos na pesquisa realizada
por Friedlander e Moreira (2007) “Análise de um trabalho científico: um exercício", publicado na Revista Brasileira de enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Através da análise minuciosa, é construída de forma gradual certa preocupação sobre a instabilidade na segurança em vazamento de dados visto que, 94,2 % dos
brasileiros usam internet para trocar textos e imagens e não estão livres da dúvida se seus dados estão realmente protegidos, já que as pesquisas mostram que os
vazamentos de dados são constantes e acontecem à todo momento. Com o intuito de tratar a problemática, foi criada em 2018 e implementada em 2020 a Lei Geral
de Proteção de Dados, que está em constante estruturação para conseguir abrangência necessária ao problema de segurança.

CONCLUSOES
O presente estudo propôs-se, a tentativa de mensurar o quanto é evidente a existência de falhas na segurança e privacidade de dados. Constatou-se que que normas
e leis são criadas e aperfeiçoadas para combater esse problema tão grave na sociedade tecnológica e da informação, mas ainda não são totalmente eficazes.

REFERENCIAS

ALVES, F.G., MATEUS, L.S.D. Quebra de sigilo e interceptação de dados do whatsapp à luz do direito à segurança pública e de privacidade. 2018. Disponível em:
https://revistadireito.emnuvens.com.br/revistadireito/article/view/191. Acesso em: 10/09/2021 FORNASIER, M.O., KNEBEL, N.M, SILVA, F.V. Vigilância por dados,
privacidade e segurança: entre a exploração pelo mercado e o uso estatal. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.1, 2020. Disponível em:
http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5104/4634. Acesso em: 10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício.
2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, H et al. Tratamento de dados pessoais em aplicativos públicos relacionados ao
coronavírus no Ceará. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.2, 2020. Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5387/5122. Acesso em: 10/09/2021.
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TITULO A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS NA ATUALIDADE: PRIVACIDADE EM CRISE

INTRODUCAO

Durante o processo de industrialização tecnológica, houve grande avanço em relação à utilização de sistemas de informação e a segurança de dados vem se
tornando notável. Indaga-se, entretanto, sobre a capacidade do Poder Legislativo Brasileiro em acompanhar estas mudanças e estabelecer diretrizes para a
utilização dos meios de comunicação digitais, onde dados criptografados passam trafegam na rede a todo instante. Tem-se que o valor dessas informações é
imensurável e infelizmente a privacidade de uma geração está em constante risco.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança dos Dados Pessoais descrevendo essa análise em um artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados e analisados três artigos científicos publicados e atuais: QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO DE DADOS DO WHATSAPP À LUZ DO DIREITO,
O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM APLICATIVOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CORONAVÍRUS NO CEARÁ e A PRIVACIDADE E SEGURANÇA ENTRE A
EXPLORAÇÃO PELO MERCADO E O USO ESTATAL. O presente estudo foi realizado respeitando os principais critérios de análise desenvolvidos na pesquisa realizada
por Friedlander e Moreira (2007) “Análise de um trabalho científico: um exercício", publicado na Revista Brasileira de enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Através da análise minuciosa, é construída de forma gradual certa preocupação sobre a instabilidade na segurança em vazamento de dados visto que, 94,2 % dos
brasileiros usam internet para trocar textos e imagens e não estão livres da dúvida se seus dados estão realmente protegidos, já que as pesquisas mostram que os
vazamentos de dados são constantes e acontecem à todo momento. Com o intuito de tratar a problemática, foi criada em 2018 e implementada em 2020 a Lei Geral
de Proteção de Dados, que está em constante estruturação para conseguir abrangência necessária ao problema de segurança.

CONCLUSOES
O presente estudo propôs-se, a tentativa de mensurar o quanto é evidente a existência de falhas na segurança e privacidade de dados. Constatou-se que que normas
e leis são criadas e aperfeiçoadas para combater esse problema tão grave na sociedade tecnológica e da informação, mas ainda não são totalmente eficazes.

REFERENCIAS

ALVES, F.G., MATEUS, L.S.D. Quebra de sigilo e interceptação de dados do whatsapp à luz do direito à segurança pública e de privacidade. 2018. Disponível em:
https://revistadireito.emnuvens.com.br/revistadireito/article/view/191. Acesso em: 10/09/2021 FORNASIER, M.O., KNEBEL, N.M, SILVA, F.V. Vigilância por dados,
privacidade e segurança: entre a exploração pelo mercado e o uso estatal. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.1, 2020. Disponível em:
http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5104/4634. Acesso em: 10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício.
2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, H et al. Tratamento de dados pessoais em aplicativos públicos relacionados ao
coronavírus no Ceará. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.2, 2020. Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5387/5122. Acesso em: 10/09/2021.

Página 533



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12439 Sistemas de Informação 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4682548 - GABRIEL ROCHA DUQUE CORTES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS NA ATUALIDADE: PRIVACIDADE EM CRISE

INTRODUCAO

Durante o processo de industrialização tecnológica, houve grande avanço em relação à utilização de sistemas de informação e a segurança de dados vem se
tornando notável. Indaga-se, entretanto, sobre a capacidade do Poder Legislativo Brasileiro em acompanhar estas mudanças e estabelecer diretrizes para a
utilização dos meios de comunicação digitais, onde dados criptografados passam trafegam na rede a todo instante. Tem-se que o valor dessas informações é
imensurável e infelizmente a privacidade de uma geração está em constante risco.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança dos Dados Pessoais descrevendo essa análise em um artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados e analisados três artigos científicos publicados e atuais: QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO DE DADOS DO WHATSAPP À LUZ DO DIREITO,
O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM APLICATIVOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CORONAVÍRUS NO CEARÁ e A PRIVACIDADE E SEGURANÇA ENTRE A
EXPLORAÇÃO PELO MERCADO E O USO ESTATAL. O presente estudo foi realizado respeitando os principais critérios de análise desenvolvidos na pesquisa realizada
por Friedlander e Moreira (2007) “Análise de um trabalho científico: um exercício", publicado na Revista Brasileira de enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Através da análise minuciosa, é construída de forma gradual certa preocupação sobre a instabilidade na segurança em vazamento de dados visto que, 94,2 % dos
brasileiros usam internet para trocar textos e imagens e não estão livres da dúvida se seus dados estão realmente protegidos, já que as pesquisas mostram que os
vazamentos de dados são constantes e acontecem à todo momento. Com o intuito de tratar a problemática, foi criada em 2018 e implementada em 2020 a Lei Geral
de Proteção de Dados, que está em constante estruturação para conseguir abrangência necessária ao problema de segurança.

CONCLUSOES
O presente estudo propôs-se, a tentativa de mensurar o quanto é evidente a existência de falhas na segurança e privacidade de dados. Constatou-se que que normas
e leis são criadas e aperfeiçoadas para combater esse problema tão grave na sociedade tecnológica e da informação, mas ainda não são totalmente eficazes.

REFERENCIAS

ALVES, F.G., MATEUS, L.S.D. Quebra de sigilo e interceptação de dados do whatsapp à luz do direito à segurança pública e de privacidade. 2018. Disponível em:
https://revistadireito.emnuvens.com.br/revistadireito/article/view/191. Acesso em: 10/09/2021 FORNASIER, M.O., KNEBEL, N.M, SILVA, F.V. Vigilância por dados,
privacidade e segurança: entre a exploração pelo mercado e o uso estatal. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.1, 2020. Disponível em:
http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5104/4634. Acesso em: 10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício.
2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, H et al. Tratamento de dados pessoais em aplicativos públicos relacionados ao
coronavírus no Ceará. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.2, 2020. Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5387/5122. Acesso em: 10/09/2021.
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TITULO A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS NA ATUALIDADE: PRIVACIDADE EM CRISE

INTRODUCAO

Durante o processo de industrialização tecnológica, houve grande avanço em relação à utilização de sistemas de informação e a segurança de dados vem se
tornando notável. Indaga-se, entretanto, sobre a capacidade do Poder Legislativo Brasileiro em acompanhar estas mudanças e estabelecer diretrizes para a
utilização dos meios de comunicação digitais, onde dados criptografados passam trafegam na rede a todo instante. Tem-se que o valor dessas informações é
imensurável e infelizmente a privacidade de uma geração está em constante risco.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança dos Dados Pessoais descrevendo essa análise em um artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados e analisados três artigos científicos publicados e atuais: QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO DE DADOS DO WHATSAPP À LUZ DO DIREITO,
O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM APLICATIVOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CORONAVÍRUS NO CEARÁ e A PRIVACIDADE E SEGURANÇA ENTRE A
EXPLORAÇÃO PELO MERCADO E O USO ESTATAL. O presente estudo foi realizado respeitando os principais critérios de análise desenvolvidos na pesquisa realizada
por Friedlander e Moreira (2007) “Análise de um trabalho científico: um exercício", publicado na Revista Brasileira de enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Através da análise minuciosa, é construída de forma gradual certa preocupação sobre a instabilidade na segurança em vazamento de dados visto que, 94,2 % dos
brasileiros usam internet para trocar textos e imagens e não estão livres da dúvida se seus dados estão realmente protegidos, já que as pesquisas mostram que os
vazamentos de dados são constantes e acontecem à todo momento. Com o intuito de tratar a problemática, foi criada em 2018 e implementada em 2020 a Lei Geral
de Proteção de Dados, que está em constante estruturação para conseguir abrangência necessária ao problema de segurança.

CONCLUSOES
O presente estudo propôs-se, a tentativa de mensurar o quanto é evidente a existência de falhas na segurança e privacidade de dados. Constatou-se que que normas
e leis são criadas e aperfeiçoadas para combater esse problema tão grave na sociedade tecnológica e da informação, mas ainda não são totalmente eficazes.

REFERENCIAS

ALVES, F.G., MATEUS, L.S.D. Quebra de sigilo e interceptação de dados do whatsapp à luz do direito à segurança pública e de privacidade. 2018. Disponível em:
https://revistadireito.emnuvens.com.br/revistadireito/article/view/191. Acesso em: 10/09/2021 FORNASIER, M.O., KNEBEL, N.M, SILVA, F.V. Vigilância por dados,
privacidade e segurança: entre a exploração pelo mercado e o uso estatal. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.1, 2020. Disponível em:
http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5104/4634. Acesso em: 10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício.
2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, H et al. Tratamento de dados pessoais em aplicativos públicos relacionados ao
coronavírus no Ceará. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.2, 2020. Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5387/5122. Acesso em: 10/09/2021.
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4712099 - HENRI ALEXANDRE DO NASCIMENTO LIMA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS NA ATUALIDADE: PRIVACIDADE EM CRISE

INTRODUCAO

Durante o processo de industrialização tecnológica, houve grande avanço em relação à utilização de sistemas de informação e a segurança de dados vem se
tornando notável. Indaga-se, entretanto, sobre a capacidade do Poder Legislativo Brasileiro em acompanhar estas mudanças e estabelecer diretrizes para a
utilização dos meios de comunicação digitais, onde dados criptografados passam trafegam na rede a todo instante. Tem-se que o valor dessas informações é
imensurável e infelizmente a privacidade de uma geração está em constante risco.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança dos Dados Pessoais descrevendo essa análise em um artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados e analisados três artigos científicos publicados e atuais: QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO DE DADOS DO WHATSAPP À LUZ DO DIREITO,
O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM APLICATIVOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CORONAVÍRUS NO CEARÁ e A PRIVACIDADE E SEGURANÇA ENTRE A
EXPLORAÇÃO PELO MERCADO E O USO ESTATAL. O presente estudo foi realizado respeitando os principais critérios de análise desenvolvidos na pesquisa realizada
por Friedlander e Moreira (2007) “Análise de um trabalho científico: um exercício", publicado na Revista Brasileira de enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Através da análise minuciosa, é construída de forma gradual certa preocupação sobre a instabilidade na segurança em vazamento de dados visto que, 94,2 % dos
brasileiros usam internet para trocar textos e imagens e não estão livres da dúvida se seus dados estão realmente protegidos, já que as pesquisas mostram que os
vazamentos de dados são constantes e acontecem à todo momento. Com o intuito de tratar a problemática, foi criada em 2018 e implementada em 2020 a Lei Geral
de Proteção de Dados, que está em constante estruturação para conseguir abrangência necessária ao problema de segurança.

CONCLUSOES
O presente estudo propôs-se, a tentativa de mensurar o quanto é evidente a existência de falhas na segurança e privacidade de dados. Constatou-se que que normas
e leis são criadas e aperfeiçoadas para combater esse problema tão grave na sociedade tecnológica e da informação, mas ainda não são totalmente eficazes.

REFERENCIAS

ALVES, F.G., MATEUS, L.S.D. Quebra de sigilo e interceptação de dados do whatsapp à luz do direito à segurança pública e de privacidade. 2018. Disponível em:
https://revistadireito.emnuvens.com.br/revistadireito/article/view/191. Acesso em: 10/09/2021 FORNASIER, M.O., KNEBEL, N.M, SILVA, F.V. Vigilância por dados,
privacidade e segurança: entre a exploração pelo mercado e o uso estatal. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.1, 2020. Disponível em:
http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5104/4634. Acesso em: 10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício.
2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, H et al. Tratamento de dados pessoais em aplicativos públicos relacionados ao
coronavírus no Ceará. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.2, 2020. Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5387/5122. Acesso em: 10/09/2021.
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4773951 - ANA CLARA PEREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS NA ATUALIDADE: PRIVACIDADE EM CRISE

INTRODUCAO

Durante o processo de industrialização tecnológica, houve grande avanço em relação à utilização de sistemas de informação e a segurança de dados vem se
tornando notável. Indaga-se, entretanto, sobre a capacidade do Poder Legislativo Brasileiro em acompanhar estas mudanças e estabelecer diretrizes para a
utilização dos meios de comunicação digitais, onde dados criptografados passam trafegam na rede a todo instante. Tem-se que o valor dessas informações é
imensurável e infelizmente a privacidade de uma geração está em constante risco.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança dos Dados Pessoais descrevendo essa análise em um artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados e analisados três artigos científicos publicados e atuais: QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO DE DADOS DO WHATSAPP À LUZ DO DIREITO,
O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM APLICATIVOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CORONAVÍRUS NO CEARÁ e A PRIVACIDADE E SEGURANÇA ENTRE A
EXPLORAÇÃO PELO MERCADO E O USO ESTATAL. O presente estudo foi realizado respeitando os principais critérios de análise desenvolvidos na pesquisa realizada
por Friedlander e Moreira (2007) “Análise de um trabalho científico: um exercício", publicado na Revista Brasileira de enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Através da análise minuciosa, é construída de forma gradual certa preocupação sobre a instabilidade na segurança em vazamento de dados visto que, 94,2 % dos
brasileiros usam internet para trocar textos e imagens e não estão livres da dúvida se seus dados estão realmente protegidos, já que as pesquisas mostram que os
vazamentos de dados são constantes e acontecem à todo momento. Com o intuito de tratar a problemática, foi criada em 2018 e implementada em 2020 a Lei Geral
de Proteção de Dados, que está em constante estruturação para conseguir abrangência necessária ao problema de segurança.

CONCLUSOES
O presente estudo propôs-se, a tentativa de mensurar o quanto é evidente a existência de falhas na segurança e privacidade de dados. Constatou-se que que normas
e leis são criadas e aperfeiçoadas para combater esse problema tão grave na sociedade tecnológica e da informação, mas ainda não são totalmente eficazes.

REFERENCIAS

ALVES, F.G., MATEUS, L.S.D. Quebra de sigilo e interceptação de dados do whatsapp à luz do direito à segurança pública e de privacidade. 2018. Disponível em:
https://revistadireito.emnuvens.com.br/revistadireito/article/view/191. Acesso em: 10/09/2021 FORNASIER, M.O., KNEBEL, N.M, SILVA, F.V. Vigilância por dados,
privacidade e segurança: entre a exploração pelo mercado e o uso estatal. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.1, 2020. Disponível em:
http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5104/4634. Acesso em: 10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício.
2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, H et al. Tratamento de dados pessoais em aplicativos públicos relacionados ao
coronavírus no Ceará. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.2, 2020. Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5387/5122. Acesso em: 10/09/2021.
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4800478 - GUSTAVO TELES GONCALVES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS NA ATUALIDADE: PRIVACIDADE EM CRISE

INTRODUCAO

Durante o processo de industrialização tecnológica, houve grande avanço em relação à utilização de sistemas de informação e a segurança de dados vem se
tornando notável. Indaga-se, entretanto, sobre a capacidade do Poder Legislativo Brasileiro em acompanhar estas mudanças e estabelecer diretrizes para a
utilização dos meios de comunicação digitais, onde dados criptografados passam trafegam na rede a todo instante. Tem-se que o valor dessas informações é
imensurável e infelizmente a privacidade de uma geração está em constante risco.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança dos Dados Pessoais descrevendo essa análise em um artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados e analisados três artigos científicos publicados e atuais: QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO DE DADOS DO WHATSAPP À LUZ DO DIREITO,
O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS EM APLICATIVOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CORONAVÍRUS NO CEARÁ e A PRIVACIDADE E SEGURANÇA ENTRE A
EXPLORAÇÃO PELO MERCADO E O USO ESTATAL. O presente estudo foi realizado respeitando os principais critérios de análise desenvolvidos na pesquisa realizada
por Friedlander e Moreira (2007) “Análise de um trabalho científico: um exercício", publicado na Revista Brasileira de enfermagem (REBEn).

RESULTADOS

Através da análise minuciosa, é construída de forma gradual certa preocupação sobre a instabilidade na segurança em vazamento de dados visto que, 94,2 % dos
brasileiros usam internet para trocar textos e imagens e não estão livres da dúvida se seus dados estão realmente protegidos, já que as pesquisas mostram que os
vazamentos de dados são constantes e acontecem à todo momento. Com o intuito de tratar a problemática, foi criada em 2018 e implementada em 2020 a Lei Geral
de Proteção de Dados, que está em constante estruturação para conseguir abrangência necessária ao problema de segurança.

CONCLUSOES
O presente estudo propôs-se, a tentativa de mensurar o quanto é evidente a existência de falhas na segurança e privacidade de dados. Constatou-se que que normas
e leis são criadas e aperfeiçoadas para combater esse problema tão grave na sociedade tecnológica e da informação, mas ainda não são totalmente eficazes.

REFERENCIAS

ALVES, F.G., MATEUS, L.S.D. Quebra de sigilo e interceptação de dados do whatsapp à luz do direito à segurança pública e de privacidade. 2018. Disponível em:
https://revistadireito.emnuvens.com.br/revistadireito/article/view/191. Acesso em: 10/09/2021 FORNASIER, M.O., KNEBEL, N.M, SILVA, F.V. Vigilância por dados,
privacidade e segurança: entre a exploração pelo mercado e o uso estatal. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.1, 2020. Disponível em:
http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5104/4634. Acesso em: 10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício.
2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, H et al. Tratamento de dados pessoais em aplicativos públicos relacionados ao
coronavírus no Ceará. Liinc em Revista, RJ, v.16, n.2, 2020. Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5387/5122. Acesso em: 10/09/2021.
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3778665 - LEONARDO MARTINS DE JESUS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Victor Rolim de Souza

TITULO Atuação da fisioterapia durante as crises de exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica

INTRODUCAO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Cronica (DPOC) é uma doença bastante comum, de caráter prevenível e tratável, tendo por característica a persistência da limitação
do fluxo aéreo que é comumente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória decorrente de exposição a partículas e gases nocivos como por exemplo:
poeiras orgânicas e inorgânicas, agentes químicos, fumaças, vapores entre outros, sendo o principal, o tabagismo. Esses fatores levam a mudanças estruturais,
estreitamento das pequenas vias aéreas e destruição do parênquima pulmonar. As exacerbações, também conhecidas como agudização da doença, ocorrem
quando há uma piora dos sintomas respiratórios e necessitam de intervenção por terapia adicional. Elas acontecem entre duas ou mais vezes por ano e são
classificadas como leves, moderadas e graves, conforme o comprometimento. O tratamento da DPOC se utiliza de diversos artifícios para intervir na mesma, e
dentre eles, à primeira instancia, parar de fumar é a chave. Esses artifícios englobam também, recursos, como a Farmacoterapia, Vacinação, Telemedicina e,
Reabilitação Pulmonar. Destaca-se como padrão ouro de tratamento, a Reabilitação pulmonar que se define em uma estratégia de tratamento multidisciplinar
composta por médico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, entre outros profissionais.

OBJETIVOS Verificar a atuação da fisioterapia nas crises de exacerbações e na redução de sintomas em pacientes hospitalizados com DPOC.

METODOLOGIA
Este estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura embasada em estudos (Ensaios Clínicos Randomizados) das seguintes bases de dados: Pubmed, BVS,
PEDro e Scielo, no período de 2016 à 2021.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa, seis estudos preencheram os critérios de inclusão para este estudo. As evidências analisadas neste estudo mostraram
que a fisioterapia e seus recursos apresentaram resultados significativos em pacientes com DPOC exacerbado, tais como: Melhora de força muscular, equilíbrio,
capacidade de exercício, funcionalidade, fadiga e, a melhora de saúde percebida pelo próprio paciente.

CONCLUSOES Foi demonstrado a importância de associar programas regulares de exercícios fisioterapêuticos no tratamento convencional de pacientes com DPOC exacerbada.

REFERENCIAS

Rabe FK, Watz H. Chronic obstructive pulmonary disease. The Lancet. 2017. Consulta: 10/11/2020. Vol.389, P.1931-1940. Disponível em:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31222-9/fulltext#seccestitle190 Fernandes ABS. Reabilitação respiratória em DPOC – a
importância da abordagem fisioterapêutica. Pulmão-RJ.2009. Consulta: 10/11/2020. Vol.18, P.71-78. Disponível em: http://www.sopterj.com.br/wp-
content/themes/_sopterj_redesign_2017/_revista/atualizacao_tematica/11.pdf Borges MC, Vianna ESO, João TF. Abordagem terapêutica na exacerbação da doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Medicina, Ribeirão Preto. 2003. Consulta: 10/11/2020. Vol.36, P 241-247. Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/554/554
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235181 - VILMA CUSTODIA MOREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cristiano Alves de Carvalho

TITULO Reaproveitamento de água da osmose reversa em Chiller/ Caldeiras para uso na indústria farmacêutica

INTRODUCAO

O processo de osmose reversa é empregado na indústria farmacêutica para produção de água pura na fabricação de medicamentos. (BRASIL, 2019). O processo
acarreta no desperdício de 40% da água da rede pública (35 mil litros de água/dia) somado com o volume do período de autoflush (periodo de circulação de água no
processo). A água de rejeito, rica em sais de cálcio e magnésio, conhecida como água dura, ao ser submetida a um processo de abrandamento,que consiste num
sistema composto por resina catiônica e aniônica para remover os cátions e os ânions, com o intuito de remover a concentração deste componentes, podendo ser
utilizada em caldeiras e chillers ou retornar ao processo original, unidades que utilizam grande volume de água. (SILVA,2013). No sistema proposto é possível obter
uma água de qualidade superior as condições de potabilidade, minimizar as concentrações de cálcio e magnésio, responsáveis pelas incrustações e corrosão nos
equipamentos, bem como reduzir o volume de água bruta utilizada da rede pública e eliminar a geração de efluentes. (FRAGNANI, 2019)

OBJETIVOS Avaliar a viabilidade técnica do reaproveitamento da água de rejeito da osmose reversa em caldeiras e chillers.

METODOLOGIA
Este trabalho foi elaborado através de pesquisa de campo com análise laboratoriais quantitativa e qualitativa da água de rejeito do processo de osmose reversa de
uma indústria farmacêutica. Será feita a medição do volume de água de rejeito de 4 unidades de uma industria farmacêutica. A água de rejeito será direcionada ao
sistema abrandador e reservada num tanque para ser aplicada no processo ou no chiller e caldeira.

RESULTADOS

A implantação do sistema de reaproveitamento da água de rejeito apresentou uma economia de 45 bilhões litros/ano. O custo mensal de água para o sistema de
produção de água purificada sem o reaproveitamento é de R$ 694.482, com o sistema de reaproveitamento a economia foi de 40%. Após o sistema de osmose
reversa as concentrações de sódio, sulfato foram de 3,034 mg/l e 1,48 mg/l, respectivamente. O pH foi de 7,61; a condutividade (#60)1,3(#38)#61549;S/cm,a dureza
da água cerca de 44,485 mg/l, entretanto torna-se necessário implantar um sistema de abrandamento para adequar a dureza da água para valores compatíveis à
aplicação em caldeiras e chillers.

CONCLUSOES

O sistema abrandador possibilita o reaproveitamento da água de rejeito da Osmose destacando uma ação preventiva dos equipamentos, diminuindo o índice de
cálcio e magnésio, responsáveis pela incrustações e corrosão nas tubulações dos equipamentos. O processo garantiu uma redução no consumo de água do sistema
público promovendo conservação do meio ambiente e as boas práticas de sustentabilidade cumprindo com o compromisso assumido no acordo de Paris para uso
sustentável dos recursos naturais. A alternativa proposta além de promover benefícios financeiros à farmacêutica pela economia de água traz uma solução pontual
para o cenário atual de escassez de água.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre normas de potabilidade de água para o consumo humano. Diário Oficial
da União, Brasília.2011. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopéia Brasileira, 6ª edição, vol 1. Brasília: Anvisa, 2019 SILVA, C. A. et al.
Reaproveitamento da água descartada (osmotek) em uma indústria farmacêutica: Um estudo de caso. Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção.
Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, 2013. FRAGNANI,E. A. PROPOSTA DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DESCARTADA NO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO NA
PRODUÇÃO DE FÁRMACOS: ESTUDO DE CASO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA.Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil da
Universidade do Sul de Santa Catarina. 2019
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238180 - JASOM CAETANO DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cristiano Alves de Carvalho

TITULO Reaproveitamento de água da osmose reversa em Chiller/ Caldeiras para uso na indústria farmacêutica

INTRODUCAO

O processo de osmose reversa é empregado na indústria farmacêutica para produção de água pura na fabricação de medicamentos. (BRASIL, 2019). O processo
acarreta no desperdício de 40% da água da rede pública (35 mil litros de água/dia) somado com o volume do período de autoflush (periodo de circulação de água no
processo). A água de rejeito, rica em sais de cálcio e magnésio, conhecida como água dura, ao ser submetida a um processo de abrandamento,que consiste num
sistema composto por resina catiônica e aniônica para remover os cátions e os ânions, com o intuito de remover a concentração deste componentes, podendo ser
utilizada em caldeiras e chillers ou retornar ao processo original, unidades que utilizam grande volume de água. (SILVA,2013). No sistema proposto é possível obter
uma água de qualidade superior as condições de potabilidade, minimizar as concentrações de cálcio e magnésio, responsáveis pelas incrustações e corrosão nos
equipamentos, bem como reduzir o volume de água bruta utilizada da rede pública e eliminar a geração de efluentes. (FRAGNANI, 2019)

OBJETIVOS Avaliar a viabilidade técnica do reaproveitamento da água de rejeito da osmose reversa em caldeiras e chillers.

METODOLOGIA
Este trabalho foi elaborado através de pesquisa de campo com análise laboratoriais quantitativa e qualitativa da água de rejeito do processo de osmose reversa de
uma indústria farmacêutica. Será feita a medição do volume de água de rejeito de 4 unidades de uma industria farmacêutica. A água de rejeito será direcionada ao
sistema abrandador e reservada num tanque para ser aplicada no processo ou no chiller e caldeira.

RESULTADOS

A implantação do sistema de reaproveitamento da água de rejeito apresentou uma economia de 45 bilhões litros/ano. O custo mensal de água para o sistema de
produção de água purificada sem o reaproveitamento é de R$ 694.482, com o sistema de reaproveitamento a economia foi de 40%. Após o sistema de osmose
reversa as concentrações de sódio, sulfato foram de 3,034 mg/l e 1,48 mg/l, respectivamente. O pH foi de 7,61; a condutividade (#60)1,3(#38)#61549;S/cm,a dureza
da água cerca de 44,485 mg/l, entretanto torna-se necessário implantar um sistema de abrandamento para adequar a dureza da água para valores compatíveis à
aplicação em caldeiras e chillers.

CONCLUSOES

O sistema abrandador possibilita o reaproveitamento da água de rejeito da Osmose destacando uma ação preventiva dos equipamentos, diminuindo o índice de
cálcio e magnésio, responsáveis pela incrustações e corrosão nas tubulações dos equipamentos. O processo garantiu uma redução no consumo de água do sistema
público promovendo conservação do meio ambiente e as boas práticas de sustentabilidade cumprindo com o compromisso assumido no acordo de Paris para uso
sustentável dos recursos naturais. A alternativa proposta além de promover benefícios financeiros à farmacêutica pela economia de água traz uma solução pontual
para o cenário atual de escassez de água.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre normas de potabilidade de água para o consumo humano. Diário Oficial
da União, Brasília.2011. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopéia Brasileira, 6ª edição, vol 1. Brasília: Anvisa, 2019 SILVA, C. A. et al.
Reaproveitamento da água descartada (osmotek) em uma indústria farmacêutica: Um estudo de caso. Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção.
Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, 2013. FRAGNANI,E. A. PROPOSTA DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DESCARTADA NO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO NA
PRODUÇÃO DE FÁRMACOS: ESTUDO DE CASO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA.Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil da
Universidade do Sul de Santa Catarina. 2019
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3387704 - ELIAS GOMES DE OLIVEIRA LOPES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cristiano Alves de Carvalho

TITULO Reaproveitamento de água da osmose reversa em Chiller/ Caldeiras para uso na indústria farmacêutica

INTRODUCAO

O processo de osmose reversa é empregado na indústria farmacêutica para produção de água pura na fabricação de medicamentos. (BRASIL, 2019). O processo
acarreta no desperdício de 40% da água da rede pública (35 mil litros de água/dia) somado com o volume do período de autoflush (periodo de circulação de água no
processo). A água de rejeito, rica em sais de cálcio e magnésio, conhecida como água dura, ao ser submetida a um processo de abrandamento,que consiste num
sistema composto por resina catiônica e aniônica para remover os cátions e os ânions, com o intuito de remover a concentração deste componentes, podendo ser
utilizada em caldeiras e chillers ou retornar ao processo original, unidades que utilizam grande volume de água. (SILVA,2013). No sistema proposto é possível obter
uma água de qualidade superior as condições de potabilidade, minimizar as concentrações de cálcio e magnésio, responsáveis pelas incrustações e corrosão nos
equipamentos, bem como reduzir o volume de água bruta utilizada da rede pública e eliminar a geração de efluentes. (FRAGNANI, 2019)

OBJETIVOS Avaliar a viabilidade técnica do reaproveitamento da água de rejeito da osmose reversa em caldeiras e chillers.

METODOLOGIA
Este trabalho foi elaborado através de pesquisa de campo com análise laboratoriais quantitativa e qualitativa da água de rejeito do processo de osmose reversa de
uma indústria farmacêutica. Será feita a medição do volume de água de rejeito de 4 unidades de uma industria farmacêutica. A água de rejeito será direcionada ao
sistema abrandador e reservada num tanque para ser aplicada no processo ou no chiller e caldeira.

RESULTADOS

A implantação do sistema de reaproveitamento da água de rejeito apresentou uma economia de 45 bilhões litros/ano. O custo mensal de água para o sistema de
produção de água purificada sem o reaproveitamento é de R$ 694.482, com o sistema de reaproveitamento a economia foi de 40%. Após o sistema de osmose
reversa as concentrações de sódio, sulfato foram de 3,034 mg/l e 1,48 mg/l, respectivamente. O pH foi de 7,61; a condutividade (#60)1,3(#38)#61549;S/cm,a dureza
da água cerca de 44,485 mg/l, entretanto torna-se necessário implantar um sistema de abrandamento para adequar a dureza da água para valores compatíveis à
aplicação em caldeiras e chillers.

CONCLUSOES

O sistema abrandador possibilita o reaproveitamento da água de rejeito da Osmose destacando uma ação preventiva dos equipamentos, diminuindo o índice de
cálcio e magnésio, responsáveis pela incrustações e corrosão nas tubulações dos equipamentos. O processo garantiu uma redução no consumo de água do sistema
público promovendo conservação do meio ambiente e as boas práticas de sustentabilidade cumprindo com o compromisso assumido no acordo de Paris para uso
sustentável dos recursos naturais. A alternativa proposta além de promover benefícios financeiros à farmacêutica pela economia de água traz uma solução pontual
para o cenário atual de escassez de água.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre normas de potabilidade de água para o consumo humano. Diário Oficial
da União, Brasília.2011. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopéia Brasileira, 6ª edição, vol 1. Brasília: Anvisa, 2019 SILVA, C. A. et al.
Reaproveitamento da água descartada (osmotek) em uma indústria farmacêutica: Um estudo de caso. Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção.
Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, 2013. FRAGNANI,E. A. PROPOSTA DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DESCARTADA NO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO NA
PRODUÇÃO DE FÁRMACOS: ESTUDO DE CASO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA.Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil da
Universidade do Sul de Santa Catarina. 2019
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3759296 - NAYARA DOS SANTOS TEZZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Victor Rolim de Souza

TITULO EFEITOS DO TREINAMENTO AERÓBIO NA CAPACIDADE DE EXERCÍCIO E NO ESTADO INFLAMATÓRIO EM PACIENTES ASMÁTICOS

INTRODUCAO

A asma é uma doença heterogênea, inflamatória crônica resultante de fatores genéticos e ambientais que afetam principalmente a área inferior dos pulmões e
causa alterações estruturais no órgão. Essas mudanças ocasionam uma inflamação crônica nas vias aéreas, como consequência, surgem alguns sintomas que
caracterizam a doença como por exemplo: Sibilo, dispneia, aperto no peito e tosse. O tratamento da Asma é amplo podendo ser realizado com fármacos,
fitoterápicos e / ou antioxidantes, vitaminas, exercícios respiratórios e o exercício aeróbio que é de suma importância, pois tem a capacidade de diminuir a
necessidade ventilatória e, consequentemente, diminuir a asma proveniente de exercícios, melhorar a capacidade cardiopulmonar e diminuir as exacerbações.

OBJETIVOS Analisar quais são os efeitos do treinamento aeróbio na capacidade de exercício e no estado inflamatório em pacientes asmáticos.

METODOLOGIA

Este estudo se trata de uma revisão de literatura integrativa. Os artigos selecionados foram publicados entre os anos de 2011 a 2021. Os estudos foram pesquisados
nas bases de dados PubMed; sciELO; PEDro e BVS. Critérios de inclusão: Os estudos deveriam ser Ensaios Clínicos Randomizados; Artigos completos; Que
Incluíssem pacientes diagnosticados com Asma; Estudos que fossem realizados em pacientes adultos; Todos os graus de asma. Critérios de exclusão: Estudos que
não abordassem o exercício aeróbio como tratamento principal; Estudos que abordassem outras patologias além da asma.

RESULTADOS
Foram selecionados 4 estudos com base nos critérios de inclusão e exclusão. Os artigos analisados demonstraram efeitos positivos e consideráveis nos pacientes
asmáticos que realizaram treinamento aeróbio, apresentando melhora da tolerância ao exercício, diminuição da inflamação sistêmica, exacerbações, uso de
medicação de resgate, eosinófilos, hiper responsividade e citocinas pró inflamatórias séricas nos indivíduos.

CONCLUSOES
O treinamento aeróbio proporciona muitos benefícios para esses pacientes, colaborando com o controle clínico da doença de maneira duradoura, promovendo a
melhora da capacidade física e, de modo consequente, obtendo melhora nas atividades de vida diária e promovendo maior qualidade de vida para os indivíduos
asmáticos.

REFERENCIAS

Campos Hisbello S. Asma: suas origens, seus mecanismos inflamatórios e o papel do corticosteroide. Revista Brasileira de Pneumologia Sanitária. Rio de Janeiro,
v.15 n.1, dez 2007. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1982-32582007000100007. King GG. Farrow CE. Chapman DG.
Dismantling the pathophysiology of asthma using imaging. European respiratory review. 28: 180111, 1–15, apr, 2019. Disponível em:
https://err.ersjournals.com/content/errev/28/152/180111.full.pdf Armstrong M. Vogiatzis L. Personalized exercise training in chronic lung diseases. 2019. Sep; (9):
854-862. Citado em Pubmed; PMID: 31270909. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31270909/
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3913783 - CESAR OTAVIO CONCEICAO SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Papo feminino: desenvolvimento de um aplicativo que oferece rede de apoio e voz à violência contra mulher

INTRODUCAO

A violência contra mulheres ganhou destaque nos noticiários (PAULO, 2021), pesquisa Datafolha revelou aumento de agressões, principalmente dentro de casa,
independente da classe social. Especialistas relatam a dificuldade da vítima se reconhecer como tal e que precisa de ajuda, por medo ou vergonha: "Ela vai precisar
de assistente social [...] encaminhamento para o sistema de saúde, [...] apoio da Defensoria Pública. Se está numa situação de risco, precisa ser deslocada para casa
abrigo para ter sua vida resguardada, preservada.(JORNAL, 2019). O Governo de São Paulo lançou em março de 2019 o aplicativo SOS MULHER permitindo pedir
ajuda à polícia ao apertar um botão do celular por cinco segundos e tem orientações sobre a Lei Maria da Penha: violência física, psicológica, moral, sexual e
patrimonial.

OBJETIVOS
Ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade, que passaram ou passam por trauma vindo de agressão psicológica ou física, questões submissas, abusivas e
traições pelo desenvolvimento de um aplicativo que oferta serviços e orientações não assistidas pelo SOS MULHER.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com dados secundários obtidos em blogs, sites, jornais e associações de defesa aos direitos das mulheres ou contra violência feminina ou
doméstica (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).

RESULTADOS

Mais de 500 mulheres brasileiras foram agredidas fisicamente a cada hora, em 2018, a maioria por pessoas conhecidas (JORNAL, 2019). Durante a pandemia os
casos aumentaram: ao comparar período normal e pandemia, as agressões dentro de casa passaram de 42% para 48,8%, caindo as agressões na rua de 29% para
19% e aumento da participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões (PAULO, 2021). Assim, o desenvolvimento do aplicativo Papo Reto
Feminino, é descrito como uma plataforma de apoio para mulheres com salas de palestras, orientações e cursos e a oferta de espaço para trocarem experiências e
criarem novas amizades, reconquistando seu amor próprio e sensação de liberdade.

CONCLUSOES
Conforme os números acima, a violência contra mulher é real, a denúncia das violências contra mulheres, independentemente do tipo, é fundamental, mas não
suficiente. O Papo Reto Feminino visa e pode contribuir sobremaneira para construção da auto-estima, respeito e saúde emocional com orientações, acolhimento e
escuta destas mulheres.

REFERENCIAS

JORNAL Nacional. Mais de 500 são mulheres agredidas a cada hora no Brasil. 26 fev. 2019. Disponível em: (#60)https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml(#62). Acesso em: 26 ago. 2021. MATTAR, F.N.
Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. PAULO, P.P. Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. 07
jun.2021. Disponível em: (#60)https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/1-em-cada-4-mulheres-foi-vitima-de-algum-tipo-de-violencia-na-pandemia-
no-brasil-diz-datafolha.ghtml(#62). Acesso em: 26 ago. 2021 SOS MULHER. mar. 2019. Disponível em: (#60)https://www.sosmulher.sp.gov.br/(#62). Acesso em: 24
set.2021. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004
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3922871 - LUCAS DE CARVALHO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Papo feminino: desenvolvimento de um aplicativo que oferece rede de apoio e voz à violência contra mulher

INTRODUCAO

A violência contra mulheres ganhou destaque nos noticiários (PAULO, 2021), pesquisa Datafolha revelou aumento de agressões, principalmente dentro de casa,
independente da classe social. Especialistas relatam a dificuldade da vítima se reconhecer como tal e que precisa de ajuda, por medo ou vergonha: "Ela vai precisar
de assistente social [...] encaminhamento para o sistema de saúde, [...] apoio da Defensoria Pública. Se está numa situação de risco, precisa ser deslocada para casa
abrigo para ter sua vida resguardada, preservada.(JORNAL, 2019). O Governo de São Paulo lançou em março de 2019 o aplicativo SOS MULHER permitindo pedir
ajuda à polícia ao apertar um botão do celular por cinco segundos e tem orientações sobre a Lei Maria da Penha: violência física, psicológica, moral, sexual e
patrimonial.

OBJETIVOS
Ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade, que passaram ou passam por trauma vindo de agressão psicológica ou física, questões submissas, abusivas e
traições pelo desenvolvimento de um aplicativo que oferta serviços e orientações não assistidas pelo SOS MULHER.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com dados secundários obtidos em blogs, sites, jornais e associações de defesa aos direitos das mulheres ou contra violência feminina ou
doméstica (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).

RESULTADOS

Mais de 500 mulheres brasileiras foram agredidas fisicamente a cada hora, em 2018, a maioria por pessoas conhecidas (JORNAL, 2019). Durante a pandemia os
casos aumentaram: ao comparar período normal e pandemia, as agressões dentro de casa passaram de 42% para 48,8%, caindo as agressões na rua de 29% para
19% e aumento da participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões (PAULO, 2021). Assim, o desenvolvimento do aplicativo Papo Reto
Feminino, é descrito como uma plataforma de apoio para mulheres com salas de palestras, orientações e cursos e a oferta de espaço para trocarem experiências e
criarem novas amizades, reconquistando seu amor próprio e sensação de liberdade.

CONCLUSOES
Conforme os números acima, a violência contra mulher é real, a denúncia das violências contra mulheres, independentemente do tipo, é fundamental, mas não
suficiente. O Papo Reto Feminino visa e pode contribuir sobremaneira para construção da auto-estima, respeito e saúde emocional com orientações, acolhimento e
escuta destas mulheres.

REFERENCIAS

JORNAL Nacional. Mais de 500 são mulheres agredidas a cada hora no Brasil. 26 fev. 2019. Disponível em: (#60)https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml(#62). Acesso em: 26 ago. 2021. MATTAR, F.N.
Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. PAULO, P.P. Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. 07
jun.2021. Disponível em: (#60)https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/1-em-cada-4-mulheres-foi-vitima-de-algum-tipo-de-violencia-na-pandemia-
no-brasil-diz-datafolha.ghtml(#62). Acesso em: 26 ago. 2021 SOS MULHER. mar. 2019. Disponível em: (#60)https://www.sosmulher.sp.gov.br/(#62). Acesso em: 24
set.2021. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004
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3974626 - NATALIA MARANGONI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Papo feminino: desenvolvimento de um aplicativo que oferece rede de apoio e voz à violência contra mulher

INTRODUCAO

A violência contra mulheres ganhou destaque nos noticiários (PAULO, 2021), pesquisa Datafolha revelou aumento de agressões, principalmente dentro de casa,
independente da classe social. Especialistas relatam a dificuldade da vítima se reconhecer como tal e que precisa de ajuda, por medo ou vergonha: "Ela vai precisar
de assistente social [...] encaminhamento para o sistema de saúde, [...] apoio da Defensoria Pública. Se está numa situação de risco, precisa ser deslocada para casa
abrigo para ter sua vida resguardada, preservada.(JORNAL, 2019). O Governo de São Paulo lançou em março de 2019 o aplicativo SOS MULHER permitindo pedir
ajuda à polícia ao apertar um botão do celular por cinco segundos e tem orientações sobre a Lei Maria da Penha: violência física, psicológica, moral, sexual e
patrimonial.

OBJETIVOS
Ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade, que passaram ou passam por trauma vindo de agressão psicológica ou física, questões submissas, abusivas e
traições pelo desenvolvimento de um aplicativo que oferta serviços e orientações não assistidas pelo SOS MULHER.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com dados secundários obtidos em blogs, sites, jornais e associações de defesa aos direitos das mulheres ou contra violência feminina ou
doméstica (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).

RESULTADOS

Mais de 500 mulheres brasileiras foram agredidas fisicamente a cada hora, em 2018, a maioria por pessoas conhecidas (JORNAL, 2019). Durante a pandemia os
casos aumentaram: ao comparar período normal e pandemia, as agressões dentro de casa passaram de 42% para 48,8%, caindo as agressões na rua de 29% para
19% e aumento da participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões (PAULO, 2021). Assim, o desenvolvimento do aplicativo Papo Reto
Feminino, é descrito como uma plataforma de apoio para mulheres com salas de palestras, orientações e cursos e a oferta de espaço para trocarem experiências e
criarem novas amizades, reconquistando seu amor próprio e sensação de liberdade.

CONCLUSOES
Conforme os números acima, a violência contra mulher é real, a denúncia das violências contra mulheres, independentemente do tipo, é fundamental, mas não
suficiente. O Papo Reto Feminino visa e pode contribuir sobremaneira para construção da auto-estima, respeito e saúde emocional com orientações, acolhimento e
escuta destas mulheres.

REFERENCIAS

JORNAL Nacional. Mais de 500 são mulheres agredidas a cada hora no Brasil. 26 fev. 2019. Disponível em: (#60)https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml(#62). Acesso em: 26 ago. 2021. MATTAR, F.N.
Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. PAULO, P.P. Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. 07
jun.2021. Disponível em: (#60)https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/1-em-cada-4-mulheres-foi-vitima-de-algum-tipo-de-violencia-na-pandemia-
no-brasil-diz-datafolha.ghtml(#62). Acesso em: 26 ago. 2021 SOS MULHER. mar. 2019. Disponível em: (#60)https://www.sosmulher.sp.gov.br/(#62). Acesso em: 24
set.2021. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004
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3975118 - THIAGO MIRANDA MARCAL 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Papo feminino: desenvolvimento de um aplicativo que oferece rede de apoio e voz à violência contra mulher

INTRODUCAO

A violência contra mulheres ganhou destaque nos noticiários (PAULO, 2021), pesquisa Datafolha revelou aumento de agressões, principalmente dentro de casa,
independente da classe social. Especialistas relatam a dificuldade da vítima se reconhecer como tal e que precisa de ajuda, por medo ou vergonha: "Ela vai precisar
de assistente social [...] encaminhamento para o sistema de saúde, [...] apoio da Defensoria Pública. Se está numa situação de risco, precisa ser deslocada para casa
abrigo para ter sua vida resguardada, preservada.(JORNAL, 2019). O Governo de São Paulo lançou em março de 2019 o aplicativo SOS MULHER permitindo pedir
ajuda à polícia ao apertar um botão do celular por cinco segundos e tem orientações sobre a Lei Maria da Penha: violência física, psicológica, moral, sexual e
patrimonial.

OBJETIVOS
Ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade, que passaram ou passam por trauma vindo de agressão psicológica ou física, questões submissas, abusivas e
traições pelo desenvolvimento de um aplicativo que oferta serviços e orientações não assistidas pelo SOS MULHER.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com dados secundários obtidos em blogs, sites, jornais e associações de defesa aos direitos das mulheres ou contra violência feminina ou
doméstica (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).

RESULTADOS

Mais de 500 mulheres brasileiras foram agredidas fisicamente a cada hora, em 2018, a maioria por pessoas conhecidas (JORNAL, 2019). Durante a pandemia os
casos aumentaram: ao comparar período normal e pandemia, as agressões dentro de casa passaram de 42% para 48,8%, caindo as agressões na rua de 29% para
19% e aumento da participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões (PAULO, 2021). Assim, o desenvolvimento do aplicativo Papo Reto
Feminino, é descrito como uma plataforma de apoio para mulheres com salas de palestras, orientações e cursos e a oferta de espaço para trocarem experiências e
criarem novas amizades, reconquistando seu amor próprio e sensação de liberdade.

CONCLUSOES
Conforme os números acima, a violência contra mulher é real, a denúncia das violências contra mulheres, independentemente do tipo, é fundamental, mas não
suficiente. O Papo Reto Feminino visa e pode contribuir sobremaneira para construção da auto-estima, respeito e saúde emocional com orientações, acolhimento e
escuta destas mulheres.

REFERENCIAS

JORNAL Nacional. Mais de 500 são mulheres agredidas a cada hora no Brasil. 26 fev. 2019. Disponível em: (#60)https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml(#62). Acesso em: 26 ago. 2021. MATTAR, F.N.
Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. PAULO, P.P. Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. 07
jun.2021. Disponível em: (#60)https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/1-em-cada-4-mulheres-foi-vitima-de-algum-tipo-de-violencia-na-pandemia-
no-brasil-diz-datafolha.ghtml(#62). Acesso em: 26 ago. 2021 SOS MULHER. mar. 2019. Disponível em: (#60)https://www.sosmulher.sp.gov.br/(#62). Acesso em: 24
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TITULO Papo feminino: desenvolvimento de um aplicativo que oferece rede de apoio e voz à violência contra mulher

INTRODUCAO

A violência contra mulheres ganhou destaque nos noticiários (PAULO, 2021), pesquisa Datafolha revelou aumento de agressões, principalmente dentro de casa,
independente da classe social. Especialistas relatam a dificuldade da vítima se reconhecer como tal e que precisa de ajuda, por medo ou vergonha: "Ela vai precisar
de assistente social [...] encaminhamento para o sistema de saúde, [...] apoio da Defensoria Pública. Se está numa situação de risco, precisa ser deslocada para casa
abrigo para ter sua vida resguardada, preservada.(JORNAL, 2019). O Governo de São Paulo lançou em março de 2019 o aplicativo SOS MULHER permitindo pedir
ajuda à polícia ao apertar um botão do celular por cinco segundos e tem orientações sobre a Lei Maria da Penha: violência física, psicológica, moral, sexual e
patrimonial.

OBJETIVOS
Ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade, que passaram ou passam por trauma vindo de agressão psicológica ou física, questões submissas, abusivas e
traições pelo desenvolvimento de um aplicativo que oferta serviços e orientações não assistidas pelo SOS MULHER.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com dados secundários obtidos em blogs, sites, jornais e associações de defesa aos direitos das mulheres ou contra violência feminina ou
doméstica (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).

RESULTADOS

Mais de 500 mulheres brasileiras foram agredidas fisicamente a cada hora, em 2018, a maioria por pessoas conhecidas (JORNAL, 2019). Durante a pandemia os
casos aumentaram: ao comparar período normal e pandemia, as agressões dentro de casa passaram de 42% para 48,8%, caindo as agressões na rua de 29% para
19% e aumento da participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões (PAULO, 2021). Assim, o desenvolvimento do aplicativo Papo Reto
Feminino, é descrito como uma plataforma de apoio para mulheres com salas de palestras, orientações e cursos e a oferta de espaço para trocarem experiências e
criarem novas amizades, reconquistando seu amor próprio e sensação de liberdade.

CONCLUSOES
Conforme os números acima, a violência contra mulher é real, a denúncia das violências contra mulheres, independentemente do tipo, é fundamental, mas não
suficiente. O Papo Reto Feminino visa e pode contribuir sobremaneira para construção da auto-estima, respeito e saúde emocional com orientações, acolhimento e
escuta destas mulheres.

REFERENCIAS

JORNAL Nacional. Mais de 500 são mulheres agredidas a cada hora no Brasil. 26 fev. 2019. Disponível em: (#60)https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2019/02/26/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-a-cada-hora-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml(#62). Acesso em: 26 ago. 2021. MATTAR, F.N.
Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. PAULO, P.P. Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. 07
jun.2021. Disponível em: (#60)https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/1-em-cada-4-mulheres-foi-vitima-de-algum-tipo-de-violencia-na-pandemia-
no-brasil-diz-datafolha.ghtml(#62). Acesso em: 26 ago. 2021 SOS MULHER. mar. 2019. Disponível em: (#60)https://www.sosmulher.sp.gov.br/(#62). Acesso em: 24
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TITULO CALIBRAÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DO DNA BARCODE EM PEIXES TELEOSTEI

INTRODUCAO

A técnica de Relógio Molecular permite estimar o tempo de divergência entre linhagens a partir da taxa de evolução de genes. Já a técnica de DNA Barcoding(1) usa
um único gene(Citocromo Oxidase C, Sub 1- COI) para catalogar todas as espécies vivas. Como o nome sugere, um código de barras natural das espécies. As duas
técnicas, se trabalhadas em conjunto, poderiam servir para a elaboração de um relógio molecular universal, mas para isso é preciso determinar a taxa evolutiva do
COI. Nesse senário, os peixes Teleostei compõem um excelente modelo para estudos evolutivos e podem servir de base de cálculos para a calibração da taxa
evolutiva desse importante marcador gênico.

OBJETIVOS
O presente estudo aborda análises de linhagens de peixes Teleostei buscando estimar a taxa de evolução média do COI, assim como avaliar o potencial desse
marcador como relógio molecular universal em peixes.

METODOLOGIA
Para Calcular a taxa de evolução do COI analisamos sequencias de COI no Genebanck e árvores filogenéticas robustas (filogenômicas) para servirem de base de
calculo. Até o momento foram realizadas análises em dados de peixes marinhos (2) e da família dulcícola Loricariidae(3). As Taxas de evolução nucleotídica foram
por bioinformática em softwares especializados.

RESULTADOS

As análises demonstram que o COI é um marcador viável e a taxa de evolução é semelhante para os dois grupos de peixes analisados, 1,4%/Ma em peixes marinhos
e 1,8%/Ma em Loricariidae. A variância encontrada na análise de Loricariidae foi superior à dos peixes marinhos, mas, embora precisemos acrescentar novas
análises, acreditamos que essa variância possa ser em parte fruto do menos número de pontos de calibração de Loricariidae. Não descartamos a possibilidade que
fatores como temperatura e tamanho populacional possa influenciar nas taxas de evolução, porém para concluir precisaremos finalizar nas análises de outros
grupos, já em processamento. A taxa de evolução do COI não é mensurada na literatura, mas a aqui encontramos uma taxa superior à do Citrocromo B 0,76%/Ma e à
do DNA mitocondrial de animais pecilotérmicos (0,7%/Ma)(4).

CONCLUSOES
Com o acréscimo de novas análises poderemos consolidar nossas estimativas e testar a aplicabilidade desses relógio universal para outros grupos de peixes. Mas,
ao que tudo indica, o COI evolui a uma taxa inferior a 2% a cada milhão de anos em Teleostei.

REFERENCIAS

1.HEBERT, Paul et al. Biological Identifications through DNA barcodes. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Canadá, v.270, n.1512, p.313.321,
jan. 2003. 2.ALFARO, Michael E., et al. Explosive diversification of marine fishes at the Cretaceous-Palaeogene boundary. Nature ecology and evolution. v.2, n.4, p.
688-696, 2018. 3. ROXO, Fábio F., et al. Phulogenomic reappraisal of the Neotropical catfish family Loricariidae(teleostei: Siluriformes) using ultraconserved
elements. Molecular Phylogenetics and Evolution.Botucatu-SP, v.135, p. 148-165, fev. 2019 4. ZARDOYA , Rafael (#38) DOADRIO, Inácio (1999). Molecular evidence
on the evolutionary andbiogeographical patterns of European cyprinids. Journal of molecular evolution, 49(2), 227-237.
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TITULO TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

INTRODUCAO

A tuberculose configura-se como um sério problema da saúde pública, apontando a necessidade de investimentos na qualificação dos serviços de saúde e na
capacitação dos recursos humanos para as atividades de vigilância, avaliação e controle. Mediante confirmação de um caso de tuberculose, a unidade de saúde que
o identifica, é responsável por sua notificação, tratamento e acompanhamento. Aperfeiçoar a vigilância epidemiológica, nas Unidades Básicas de Saúde, permite
aumentar a detecção de casos novos, aumentar a cura e diminuir o abandono de tratamento. 1

OBJETIVOS
Apresentar uma proposta de intervenção, a partir da aplicação do Planejamento Estratégico Situacional, para as ações de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose e
propor um treinamento, para as equipes de saúde, em notificação e investigação dos agravos de notificação compulsória, com foco nas ações de controle da
Tuberculose.

METODOLOGIA

Se trata de um relato de experiência desenvolvido durante o Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II, pelos alunos do 8º semestre, em uma Unidade Básica de
Saúde. Com base na coleta de dados e no Planejamento Estratégico Situacional, as alunas implementaram uma ação de educação continuada para atualização da
equipe de saúde, em Vigilância Epidemiológica com foco na Tuberculose. Para a avaliação da atividade educativa foi aplicado um pré-teste e um pós-teste, com seis
questões objetivas, para os participantes (enfermeiros, médicos e auxiliares de enfermagem).

RESULTADOS

A partir da definição do problema prioritário, a incompletude das Fichas de Notificação Compulsória, foi elaborado uma atividade educativa sobre a vigilância
epidemiológica focando a tuberculose. O treinamento abordou o conceito de vigilância epidemiológica, o fluxo de notificação, sua importância e como preencher e
enviar uma notificação completa e correta. Todas as informações sobre a tuberculose foram mencionadas desde os aspectos gerais até as ações de vigilância e
controle da doença. No pré-teste, do total de 84 questões respondidas, houve um acerto de 47 (55,9%). No pós-teste, das 84 questões respondidas, o total de acerto
foi de 62 questões (75%), mostrando uma evolução no nível de conhecimento sobre o tema.

CONCLUSOES

O emprego do Planejamento Estratégico Situacional possibilitou o desenvolvimento e a implementação de uma proposta de intervenção, à partir da realidade da
unidade, permitindo a definição de um problema prioritário e o mapeamento do caminho para o alcance dos objetivos. A partir dessa experiência foi possível
observar a importância da atualização das equipes de saúde no preenchimento completo e correto das fichas de notificação e do conhecimento mais aprofundado
sobre as ações de controle da Tuberculose.

REFERENCIAS

1.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o
Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2018 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância
epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009
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Rosemara Melchior Valdevino Silva

TITULO TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

INTRODUCAO

A tuberculose configura-se como um sério problema da saúde pública, apontando a necessidade de investimentos na qualificação dos serviços de saúde e na
capacitação dos recursos humanos para as atividades de vigilância, avaliação e controle. Mediante confirmação de um caso de tuberculose, a unidade de saúde que
o identifica, é responsável por sua notificação, tratamento e acompanhamento. Aperfeiçoar a vigilância epidemiológica, nas Unidades Básicas de Saúde, permite
aumentar a detecção de casos novos, aumentar a cura e diminuir o abandono de tratamento. 1

OBJETIVOS
Apresentar uma proposta de intervenção, a partir da aplicação do Planejamento Estratégico Situacional, para as ações de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose e
propor um treinamento, para as equipes de saúde, em notificação e investigação dos agravos de notificação compulsória, com foco nas ações de controle da
Tuberculose.

METODOLOGIA

Se trata de um relato de experiência desenvolvido durante o Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II, pelos alunos do 8º semestre, em uma Unidade Básica de
Saúde. Com base na coleta de dados e no Planejamento Estratégico Situacional, as alunas implementaram uma ação de educação continuada para atualização da
equipe de saúde, em Vigilância Epidemiológica com foco na Tuberculose. Para a avaliação da atividade educativa foi aplicado um pré-teste e um pós-teste, com seis
questões objetivas, para os participantes (enfermeiros, médicos e auxiliares de enfermagem).

RESULTADOS

A partir da definição do problema prioritário, a incompletude das Fichas de Notificação Compulsória, foi elaborado uma atividade educativa sobre a vigilância
epidemiológica focando a tuberculose. O treinamento abordou o conceito de vigilância epidemiológica, o fluxo de notificação, sua importância e como preencher e
enviar uma notificação completa e correta. Todas as informações sobre a tuberculose foram mencionadas desde os aspectos gerais até as ações de vigilância e
controle da doença. No pré-teste, do total de 84 questões respondidas, houve um acerto de 47 (55,9%). No pós-teste, das 84 questões respondidas, o total de acerto
foi de 62 questões (75%), mostrando uma evolução no nível de conhecimento sobre o tema.

CONCLUSOES

O emprego do Planejamento Estratégico Situacional possibilitou o desenvolvimento e a implementação de uma proposta de intervenção, à partir da realidade da
unidade, permitindo a definição de um problema prioritário e o mapeamento do caminho para o alcance dos objetivos. A partir dessa experiência foi possível
observar a importância da atualização das equipes de saúde no preenchimento completo e correto das fichas de notificação e do conhecimento mais aprofundado
sobre as ações de controle da Tuberculose.

REFERENCIAS

1.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o
Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2018 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância
epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009
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Rosemara Melchior Valdevino Silva

TITULO TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

INTRODUCAO

A tuberculose configura-se como um sério problema da saúde pública, apontando a necessidade de investimentos na qualificação dos serviços de saúde e na
capacitação dos recursos humanos para as atividades de vigilância, avaliação e controle. Mediante confirmação de um caso de tuberculose, a unidade de saúde que
o identifica, é responsável por sua notificação, tratamento e acompanhamento. Aperfeiçoar a vigilância epidemiológica, nas Unidades Básicas de Saúde, permite
aumentar a detecção de casos novos, aumentar a cura e diminuir o abandono de tratamento. 1

OBJETIVOS
Apresentar uma proposta de intervenção, a partir da aplicação do Planejamento Estratégico Situacional, para as ações de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose e
propor um treinamento, para as equipes de saúde, em notificação e investigação dos agravos de notificação compulsória, com foco nas ações de controle da
Tuberculose.

METODOLOGIA

Se trata de um relato de experiência desenvolvido durante o Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II, pelos alunos do 8º semestre, em uma Unidade Básica de
Saúde. Com base na coleta de dados e no Planejamento Estratégico Situacional, as alunas implementaram uma ação de educação continuada para atualização da
equipe de saúde, em Vigilância Epidemiológica com foco na Tuberculose. Para a avaliação da atividade educativa foi aplicado um pré-teste e um pós-teste, com seis
questões objetivas, para os participantes (enfermeiros, médicos e auxiliares de enfermagem).

RESULTADOS

A partir da definição do problema prioritário, a incompletude das Fichas de Notificação Compulsória, foi elaborado uma atividade educativa sobre a vigilância
epidemiológica focando a tuberculose. O treinamento abordou o conceito de vigilância epidemiológica, o fluxo de notificação, sua importância e como preencher e
enviar uma notificação completa e correta. Todas as informações sobre a tuberculose foram mencionadas desde os aspectos gerais até as ações de vigilância e
controle da doença. No pré-teste, do total de 84 questões respondidas, houve um acerto de 47 (55,9%). No pós-teste, das 84 questões respondidas, o total de acerto
foi de 62 questões (75%), mostrando uma evolução no nível de conhecimento sobre o tema.

CONCLUSOES

O emprego do Planejamento Estratégico Situacional possibilitou o desenvolvimento e a implementação de uma proposta de intervenção, à partir da realidade da
unidade, permitindo a definição de um problema prioritário e o mapeamento do caminho para o alcance dos objetivos. A partir dessa experiência foi possível
observar a importância da atualização das equipes de saúde no preenchimento completo e correto das fichas de notificação e do conhecimento mais aprofundado
sobre as ações de controle da Tuberculose.

REFERENCIAS

1.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o
Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2018 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância
epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009

Página 552



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12458 Enfermagem de Saúde Pública 3 - Extensão 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3824527 - RAFAELA ALVES CORREIA DE MENEZES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosemara Melchior Valdevino Silva

TITULO TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

INTRODUCAO

A tuberculose configura-se como um sério problema da saúde pública, apontando a necessidade de investimentos na qualificação dos serviços de saúde e na
capacitação dos recursos humanos para as atividades de vigilância, avaliação e controle. Mediante confirmação de um caso de tuberculose, a unidade de saúde que
o identifica, é responsável por sua notificação, tratamento e acompanhamento. Aperfeiçoar a vigilância epidemiológica, nas Unidades Básicas de Saúde, permite
aumentar a detecção de casos novos, aumentar a cura e diminuir o abandono de tratamento. 1

OBJETIVOS
Apresentar uma proposta de intervenção, a partir da aplicação do Planejamento Estratégico Situacional, para as ações de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose e
propor um treinamento, para as equipes de saúde, em notificação e investigação dos agravos de notificação compulsória, com foco nas ações de controle da
Tuberculose.

METODOLOGIA

Se trata de um relato de experiência desenvolvido durante o Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II, pelos alunos do 8º semestre, em uma Unidade Básica de
Saúde. Com base na coleta de dados e no Planejamento Estratégico Situacional, as alunas implementaram uma ação de educação continuada para atualização da
equipe de saúde, em Vigilância Epidemiológica com foco na Tuberculose. Para a avaliação da atividade educativa foi aplicado um pré-teste e um pós-teste, com seis
questões objetivas, para os participantes (enfermeiros, médicos e auxiliares de enfermagem).

RESULTADOS

A partir da definição do problema prioritário, a incompletude das Fichas de Notificação Compulsória, foi elaborado uma atividade educativa sobre a vigilância
epidemiológica focando a tuberculose. O treinamento abordou o conceito de vigilância epidemiológica, o fluxo de notificação, sua importância e como preencher e
enviar uma notificação completa e correta. Todas as informações sobre a tuberculose foram mencionadas desde os aspectos gerais até as ações de vigilância e
controle da doença. No pré-teste, do total de 84 questões respondidas, houve um acerto de 47 (55,9%). No pós-teste, das 84 questões respondidas, o total de acerto
foi de 62 questões (75%), mostrando uma evolução no nível de conhecimento sobre o tema.

CONCLUSOES

O emprego do Planejamento Estratégico Situacional possibilitou o desenvolvimento e a implementação de uma proposta de intervenção, à partir da realidade da
unidade, permitindo a definição de um problema prioritário e o mapeamento do caminho para o alcance dos objetivos. A partir dessa experiência foi possível
observar a importância da atualização das equipes de saúde no preenchimento completo e correto das fichas de notificação e do conhecimento mais aprofundado
sobre as ações de controle da Tuberculose.

REFERENCIAS

1.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o
Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2018 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância
epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009
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TITULO TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

INTRODUCAO

A tuberculose configura-se como um sério problema da saúde pública, apontando a necessidade de investimentos na qualificação dos serviços de saúde e na
capacitação dos recursos humanos para as atividades de vigilância, avaliação e controle. Mediante confirmação de um caso de tuberculose, a unidade de saúde que
o identifica, é responsável por sua notificação, tratamento e acompanhamento. Aperfeiçoar a vigilância epidemiológica, nas Unidades Básicas de Saúde, permite
aumentar a detecção de casos novos, aumentar a cura e diminuir o abandono de tratamento. 1

OBJETIVOS
Apresentar uma proposta de intervenção, a partir da aplicação do Planejamento Estratégico Situacional, para as ações de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose e
propor um treinamento, para as equipes de saúde, em notificação e investigação dos agravos de notificação compulsória, com foco nas ações de controle da
Tuberculose.

METODOLOGIA

Se trata de um relato de experiência desenvolvido durante o Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II, pelos alunos do 8º semestre, em uma Unidade Básica de
Saúde. Com base na coleta de dados e no Planejamento Estratégico Situacional, as alunas implementaram uma ação de educação continuada para atualização da
equipe de saúde, em Vigilância Epidemiológica com foco na Tuberculose. Para a avaliação da atividade educativa foi aplicado um pré-teste e um pós-teste, com seis
questões objetivas, para os participantes (enfermeiros, médicos e auxiliares de enfermagem).

RESULTADOS

A partir da definição do problema prioritário, a incompletude das Fichas de Notificação Compulsória, foi elaborado uma atividade educativa sobre a vigilância
epidemiológica focando a tuberculose. O treinamento abordou o conceito de vigilância epidemiológica, o fluxo de notificação, sua importância e como preencher e
enviar uma notificação completa e correta. Todas as informações sobre a tuberculose foram mencionadas desde os aspectos gerais até as ações de vigilância e
controle da doença. No pré-teste, do total de 84 questões respondidas, houve um acerto de 47 (55,9%). No pós-teste, das 84 questões respondidas, o total de acerto
foi de 62 questões (75%), mostrando uma evolução no nível de conhecimento sobre o tema.

CONCLUSOES

O emprego do Planejamento Estratégico Situacional possibilitou o desenvolvimento e a implementação de uma proposta de intervenção, à partir da realidade da
unidade, permitindo a definição de um problema prioritário e o mapeamento do caminho para o alcance dos objetivos. A partir dessa experiência foi possível
observar a importância da atualização das equipes de saúde no preenchimento completo e correto das fichas de notificação e do conhecimento mais aprofundado
sobre as ações de controle da Tuberculose.

REFERENCIAS

1.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o
Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2018 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância
epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009
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TITULO TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

INTRODUCAO

A tuberculose configura-se como um sério problema da saúde pública, apontando a necessidade de investimentos na qualificação dos serviços de saúde e na
capacitação dos recursos humanos para as atividades de vigilância, avaliação e controle. Mediante confirmação de um caso de tuberculose, a unidade de saúde que
o identifica, é responsável por sua notificação, tratamento e acompanhamento. Aperfeiçoar a vigilância epidemiológica, nas Unidades Básicas de Saúde, permite
aumentar a detecção de casos novos, aumentar a cura e diminuir o abandono de tratamento. 1

OBJETIVOS
Apresentar uma proposta de intervenção, a partir da aplicação do Planejamento Estratégico Situacional, para as ações de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose e
propor um treinamento, para as equipes de saúde, em notificação e investigação dos agravos de notificação compulsória, com foco nas ações de controle da
Tuberculose.

METODOLOGIA

Se trata de um relato de experiência desenvolvido durante o Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II, pelos alunos do 8º semestre, em uma Unidade Básica de
Saúde. Com base na coleta de dados e no Planejamento Estratégico Situacional, as alunas implementaram uma ação de educação continuada para atualização da
equipe de saúde, em Vigilância Epidemiológica com foco na Tuberculose. Para a avaliação da atividade educativa foi aplicado um pré-teste e um pós-teste, com seis
questões objetivas, para os participantes (enfermeiros, médicos e auxiliares de enfermagem).

RESULTADOS

A partir da definição do problema prioritário, a incompletude das Fichas de Notificação Compulsória, foi elaborado uma atividade educativa sobre a vigilância
epidemiológica focando a tuberculose. O treinamento abordou o conceito de vigilância epidemiológica, o fluxo de notificação, sua importância e como preencher e
enviar uma notificação completa e correta. Todas as informações sobre a tuberculose foram mencionadas desde os aspectos gerais até as ações de vigilância e
controle da doença. No pré-teste, do total de 84 questões respondidas, houve um acerto de 47 (55,9%). No pós-teste, das 84 questões respondidas, o total de acerto
foi de 62 questões (75%), mostrando uma evolução no nível de conhecimento sobre o tema.

CONCLUSOES

O emprego do Planejamento Estratégico Situacional possibilitou o desenvolvimento e a implementação de uma proposta de intervenção, à partir da realidade da
unidade, permitindo a definição de um problema prioritário e o mapeamento do caminho para o alcance dos objetivos. A partir dessa experiência foi possível
observar a importância da atualização das equipes de saúde no preenchimento completo e correto das fichas de notificação e do conhecimento mais aprofundado
sobre as ações de controle da Tuberculose.

REFERENCIAS

1.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o
Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2018 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância
epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANSOPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DOS NERVOS ISQUIÁTICO E FEMORAL PARA OSTEOSSÍNTESE DE TÍBIA EM ARARA CANINDÉ
(Ara ararauna) – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
A anestesia multimodal é cada vez mais utilizada na medicina veterinária. O bloqueio dos nervos isquiático e femoral auxiliam na analgesia trans e pós-operatória
pois dessensibilizam a inervação de fêmur distal. Em pequenos animais estas técnicas já são bem descritas, porém em aves, há relatos em pavões e galinhas e não
há relato em araras.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio dos nervos isquiático e femoral durante o procedimento de osteossíntese de tíbia em arara canindé.

METODOLOGIA

Paciente, macho, 11 meses, com histórico de impotência funcional do membro pélvico direito há dois dias, diagnosticado fratura de tíbia-fíbula, e indicado a
osteossíntese. Foi realizada a medicação pré-anestésica com cetamina 15mg/kg + midazolam 1mg/kg + morfina 2mg/kg pela via intramuscular, indução na máscara
com isofluorano, após intubação orotraqueal com sonda 4.0 sem balonete e mantida em anestesia inalatória com isofluorano. Então, realizado o bloqueio dos nervos
isquiático e femoral com bupivacaína 2mg/kg na concentração de 0,25%.

RESULTADOS

Após o início do procedimento cirúrgico o paciente apresentou elevação da FC 300bpm e PAS 130mmHg, foi realizado fentanil bolus de 2mcg/kg, 40 minutos após o
início da cirurgia a PAS subiu novamente para 130mmHg e FC 300bpm, necessitando de um novo bolus de fentanil de 2mcg/kg. O procedimento durou cerca de 2
horas, sendo que os parâmetros se mantiveram em média: FC 270bpm, FR de 25mpm e PAS de 100mmHg. A bupivacaína possui latência de 15-30min e período de
ação de 5-8h, justificando o uso do fentanil no início da cirurgia, a analgesia proporcionada pelo bloqueio foi parcialmente efetiva, já que foi necessário outro bólus
de fentanil no transoperatório, contudo a duração de ação do fentanil em aves é de aproximadamente 20minutos e foi dispensável a realização de infusão analgésica
e ainda o anestésico inalatório foi reduzido durante o trans-cirúrgico não havendo alterações no parâmetros fisiológicos. Ao final do procediemento foi administrado
dipirona 25mg/kg, meloxicam 1mg/kg e tramadol 6mg/kg. Na recuperação anestésica o paciente se manteve alerta e sem dor a palpação.

CONCLUSOES
A analgesia obtida através do bloqueio dos nervos isquiático e femoral foi parcialmente efetiva e duradoura durante o período transoperatório e pós-operatório
imediato, porém a realização do bloqueio “às cegas”, ou seja, sem o auxílio de tecnologias como ultrassom e ou neuroestimulação torna a efetividade do bloqueio
reduzida.

REFERENCIAS

LIMA, M.T. et al. Bloqueio ciático-femoral guiado por neuroestimulador em pavão (Pavo cristatus) submetido à amputação tarsometatársica. Relato de caso. XII
Congresso Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, p.114, 2016. 2. OLIVEIRA, S.P. Bloqueio dos nervos femoral e isquiático com auxílio de neuroeletroestimulação
em galinhas (Gallus gallus domesticus). Universidade Estadual Paulista-Unesp, Araçatuba, 2021 3.OTERO, P.E.; PORTELA, D.A. Manual de Anestesia Regional em
animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018. 4. OVIDIO, D.; NOVIELLO, E.; ADAMI, C. Nerve stimulator-guided sciatic-femoral nerve block in raptors undergoing
surgical treatmente of pododermatitis. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v.42, i4, p. 449-453, jul 2014.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANSOPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DOS NERVOS ISQUIÁTICO E FEMORAL PARA OSTEOSSÍNTESE DE TÍBIA EM ARARA CANINDÉ
(Ara ararauna) – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
A anestesia multimodal é cada vez mais utilizada na medicina veterinária. O bloqueio dos nervos isquiático e femoral auxiliam na analgesia trans e pós-operatória
pois dessensibilizam a inervação de fêmur distal. Em pequenos animais estas técnicas já são bem descritas, porém em aves, há relatos em pavões e galinhas e não
há relato em araras.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio dos nervos isquiático e femoral durante o procedimento de osteossíntese de tíbia em arara canindé.

METODOLOGIA

Paciente, macho, 11 meses, com histórico de impotência funcional do membro pélvico direito há dois dias, diagnosticado fratura de tíbia-fíbula, e indicado a
osteossíntese. Foi realizada a medicação pré-anestésica com cetamina 15mg/kg + midazolam 1mg/kg + morfina 2mg/kg pela via intramuscular, indução na máscara
com isofluorano, após intubação orotraqueal com sonda 4.0 sem balonete e mantida em anestesia inalatória com isofluorano. Então, realizado o bloqueio dos nervos
isquiático e femoral com bupivacaína 2mg/kg na concentração de 0,25%.

RESULTADOS

Após o início do procedimento cirúrgico o paciente apresentou elevação da FC 300bpm e PAS 130mmHg, foi realizado fentanil bolus de 2mcg/kg, 40 minutos após o
início da cirurgia a PAS subiu novamente para 130mmHg e FC 300bpm, necessitando de um novo bolus de fentanil de 2mcg/kg. O procedimento durou cerca de 2
horas, sendo que os parâmetros se mantiveram em média: FC 270bpm, FR de 25mpm e PAS de 100mmHg. A bupivacaína possui latência de 15-30min e período de
ação de 5-8h, justificando o uso do fentanil no início da cirurgia, a analgesia proporcionada pelo bloqueio foi parcialmente efetiva, já que foi necessário outro bólus
de fentanil no transoperatório, contudo a duração de ação do fentanil em aves é de aproximadamente 20minutos e foi dispensável a realização de infusão analgésica
e ainda o anestésico inalatório foi reduzido durante o trans-cirúrgico não havendo alterações no parâmetros fisiológicos. Ao final do procediemento foi administrado
dipirona 25mg/kg, meloxicam 1mg/kg e tramadol 6mg/kg. Na recuperação anestésica o paciente se manteve alerta e sem dor a palpação.

CONCLUSOES
A analgesia obtida através do bloqueio dos nervos isquiático e femoral foi parcialmente efetiva e duradoura durante o período transoperatório e pós-operatório
imediato, porém a realização do bloqueio “às cegas”, ou seja, sem o auxílio de tecnologias como ultrassom e ou neuroestimulação torna a efetividade do bloqueio
reduzida.

REFERENCIAS

LIMA, M.T. et al. Bloqueio ciático-femoral guiado por neuroestimulador em pavão (Pavo cristatus) submetido à amputação tarsometatársica. Relato de caso. XII
Congresso Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, p.114, 2016. 2. OLIVEIRA, S.P. Bloqueio dos nervos femoral e isquiático com auxílio de neuroeletroestimulação
em galinhas (Gallus gallus domesticus). Universidade Estadual Paulista-Unesp, Araçatuba, 2021 3.OTERO, P.E.; PORTELA, D.A. Manual de Anestesia Regional em
animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018. 4. OVIDIO, D.; NOVIELLO, E.; ADAMI, C. Nerve stimulator-guided sciatic-femoral nerve block in raptors undergoing
surgical treatmente of pododermatitis. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v.42, i4, p. 449-453, jul 2014.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANSOPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DOS NERVOS ISQUIÁTICO E FEMORAL PARA OSTEOSSÍNTESE DE TÍBIA EM ARARA CANINDÉ
(Ara ararauna) – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
A anestesia multimodal é cada vez mais utilizada na medicina veterinária. O bloqueio dos nervos isquiático e femoral auxiliam na analgesia trans e pós-operatória
pois dessensibilizam a inervação de fêmur distal. Em pequenos animais estas técnicas já são bem descritas, porém em aves, há relatos em pavões e galinhas e não
há relato em araras.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio dos nervos isquiático e femoral durante o procedimento de osteossíntese de tíbia em arara canindé.

METODOLOGIA

Paciente, macho, 11 meses, com histórico de impotência funcional do membro pélvico direito há dois dias, diagnosticado fratura de tíbia-fíbula, e indicado a
osteossíntese. Foi realizada a medicação pré-anestésica com cetamina 15mg/kg + midazolam 1mg/kg + morfina 2mg/kg pela via intramuscular, indução na máscara
com isofluorano, após intubação orotraqueal com sonda 4.0 sem balonete e mantida em anestesia inalatória com isofluorano. Então, realizado o bloqueio dos nervos
isquiático e femoral com bupivacaína 2mg/kg na concentração de 0,25%.

RESULTADOS

Após o início do procedimento cirúrgico o paciente apresentou elevação da FC 300bpm e PAS 130mmHg, foi realizado fentanil bolus de 2mcg/kg, 40 minutos após o
início da cirurgia a PAS subiu novamente para 130mmHg e FC 300bpm, necessitando de um novo bolus de fentanil de 2mcg/kg. O procedimento durou cerca de 2
horas, sendo que os parâmetros se mantiveram em média: FC 270bpm, FR de 25mpm e PAS de 100mmHg. A bupivacaína possui latência de 15-30min e período de
ação de 5-8h, justificando o uso do fentanil no início da cirurgia, a analgesia proporcionada pelo bloqueio foi parcialmente efetiva, já que foi necessário outro bólus
de fentanil no transoperatório, contudo a duração de ação do fentanil em aves é de aproximadamente 20minutos e foi dispensável a realização de infusão analgésica
e ainda o anestésico inalatório foi reduzido durante o trans-cirúrgico não havendo alterações no parâmetros fisiológicos. Ao final do procediemento foi administrado
dipirona 25mg/kg, meloxicam 1mg/kg e tramadol 6mg/kg. Na recuperação anestésica o paciente se manteve alerta e sem dor a palpação.

CONCLUSOES
A analgesia obtida através do bloqueio dos nervos isquiático e femoral foi parcialmente efetiva e duradoura durante o período transoperatório e pós-operatório
imediato, porém a realização do bloqueio “às cegas”, ou seja, sem o auxílio de tecnologias como ultrassom e ou neuroestimulação torna a efetividade do bloqueio
reduzida.

REFERENCIAS

LIMA, M.T. et al. Bloqueio ciático-femoral guiado por neuroestimulador em pavão (Pavo cristatus) submetido à amputação tarsometatársica. Relato de caso. XII
Congresso Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, p.114, 2016. 2. OLIVEIRA, S.P. Bloqueio dos nervos femoral e isquiático com auxílio de neuroeletroestimulação
em galinhas (Gallus gallus domesticus). Universidade Estadual Paulista-Unesp, Araçatuba, 2021 3.OTERO, P.E.; PORTELA, D.A. Manual de Anestesia Regional em
animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018. 4. OVIDIO, D.; NOVIELLO, E.; ADAMI, C. Nerve stimulator-guided sciatic-femoral nerve block in raptors undergoing
surgical treatmente of pododermatitis. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v.42, i4, p. 449-453, jul 2014.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANSOPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DOS NERVOS ISQUIÁTICO E FEMORAL PARA OSTEOSSÍNTESE DE TÍBIA EM ARARA CANINDÉ
(Ara ararauna) – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
A anestesia multimodal é cada vez mais utilizada na medicina veterinária. O bloqueio dos nervos isquiático e femoral auxiliam na analgesia trans e pós-operatória
pois dessensibilizam a inervação de fêmur distal. Em pequenos animais estas técnicas já são bem descritas, porém em aves, há relatos em pavões e galinhas e não
há relato em araras.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio dos nervos isquiático e femoral durante o procedimento de osteossíntese de tíbia em arara canindé.

METODOLOGIA

Paciente, macho, 11 meses, com histórico de impotência funcional do membro pélvico direito há dois dias, diagnosticado fratura de tíbia-fíbula, e indicado a
osteossíntese. Foi realizada a medicação pré-anestésica com cetamina 15mg/kg + midazolam 1mg/kg + morfina 2mg/kg pela via intramuscular, indução na máscara
com isofluorano, após intubação orotraqueal com sonda 4.0 sem balonete e mantida em anestesia inalatória com isofluorano. Então, realizado o bloqueio dos nervos
isquiático e femoral com bupivacaína 2mg/kg na concentração de 0,25%.

RESULTADOS

Após o início do procedimento cirúrgico o paciente apresentou elevação da FC 300bpm e PAS 130mmHg, foi realizado fentanil bolus de 2mcg/kg, 40 minutos após o
início da cirurgia a PAS subiu novamente para 130mmHg e FC 300bpm, necessitando de um novo bolus de fentanil de 2mcg/kg. O procedimento durou cerca de 2
horas, sendo que os parâmetros se mantiveram em média: FC 270bpm, FR de 25mpm e PAS de 100mmHg. A bupivacaína possui latência de 15-30min e período de
ação de 5-8h, justificando o uso do fentanil no início da cirurgia, a analgesia proporcionada pelo bloqueio foi parcialmente efetiva, já que foi necessário outro bólus
de fentanil no transoperatório, contudo a duração de ação do fentanil em aves é de aproximadamente 20minutos e foi dispensável a realização de infusão analgésica
e ainda o anestésico inalatório foi reduzido durante o trans-cirúrgico não havendo alterações no parâmetros fisiológicos. Ao final do procediemento foi administrado
dipirona 25mg/kg, meloxicam 1mg/kg e tramadol 6mg/kg. Na recuperação anestésica o paciente se manteve alerta e sem dor a palpação.

CONCLUSOES
A analgesia obtida através do bloqueio dos nervos isquiático e femoral foi parcialmente efetiva e duradoura durante o período transoperatório e pós-operatório
imediato, porém a realização do bloqueio “às cegas”, ou seja, sem o auxílio de tecnologias como ultrassom e ou neuroestimulação torna a efetividade do bloqueio
reduzida.

REFERENCIAS

LIMA, M.T. et al. Bloqueio ciático-femoral guiado por neuroestimulador em pavão (Pavo cristatus) submetido à amputação tarsometatársica. Relato de caso. XII
Congresso Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, p.114, 2016. 2. OLIVEIRA, S.P. Bloqueio dos nervos femoral e isquiático com auxílio de neuroeletroestimulação
em galinhas (Gallus gallus domesticus). Universidade Estadual Paulista-Unesp, Araçatuba, 2021 3.OTERO, P.E.; PORTELA, D.A. Manual de Anestesia Regional em
animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018. 4. OVIDIO, D.; NOVIELLO, E.; ADAMI, C. Nerve stimulator-guided sciatic-femoral nerve block in raptors undergoing
surgical treatmente of pododermatitis. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, v.42, i4, p. 449-453, jul 2014.
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TITULO Análise Crítica do Sistema de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação da Covid-19

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: No Brasil há 4 vacinas aprovadas pela Agência Nacional de vigilância Sanitária(ANVISA): a Comirnaty (Pfizer/Wyeth), a Coronavac (Butantan), a
Janssen Vaccine (Janssen-Cilag) e a Oxford/Covishield (Fiocruz e Astrazeneca). Como ocorre com outras medicações, as vacinas também necessitam de vigilância
sobre os efeitos adversos. O Sistema de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação (VEAPV) possui a finalidade de registrar de forma sistematizada todos os
eventos adversos que possam estar associados com as vacinas aplicadas. O acesso às informações a respeito dos EAPV é feito através do sistema de notificação
de eventos adversos aos medicamentos e às vacinas da Anvisa, o VigiMed.

OBJETIVOS OBJETIVOS: Realizar uma análise crítica dos dados disponíveis acerca das reações adversas causadas pelas vacinas contra a COVID-19.

METODOLOGIA METODOLOGIA: Análise exploratória do banco de dados referente aos eventos adversos pós-vacinação, seguida de avaliação da qualidade das informações obtidas.

RESULTADOS
RESULTADO E DISCUSSÃO: Foram encontradas 9.842 notificações de eventos adversos pós-vacinação na plataforma VigiMed, compreendendo as quatro vacinas
aplicadas no Brasil. Os descritores de eventos adversos são inespecíficos e ambivalentes, gerando duplicidade de informação. Faltam informações como quanto
tempo após a aplicação ocorreu o evento adverso e qual foi sua duração. Ademais, não se sabe a taxa de evento adverso por número de vacinas aplicadas.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Apesar do grande número de eventos adversos relatados e da limitação das informações disponíveis no VigiMed, infere-se pelos dados obtidos que os
eventos adversos pós-vacinação mais frequentes no Brasil são consistentes com o que foi descrito na literatura internacional. Contudo, para melhor análise dos
eventos adversos pós-vacinação, sua gravidade e implicações, se faz necessária uma base de dados mais robusta e com melhor qualidade de informação.

REFERENCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Vacinas - Covid-19 [acesso em 22 de ago 2021]. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas(#62) 2. Nilsson L, Csuth Á, Storsaeter J, Garvey LH, Jenmalm MC. Vaccine allergy: evidence to consider for COVID-19 vaccines.
Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2021 Aug 1;21(4):401-409. doi: 3. CDC COVID-19 Response Team; Food and Drug Administration. Allergic Reactions Including
Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine - United States, December 14-23, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Jan
15;70(2):46-51. 4. Meo SA, Bukhari IA, Akram J, Meo AS, Klonoff DC. COVID-19 vaccines: comparison of biological, pharmacological characteristics and adverse
effects of Pfizer/BioNTech and Moderna Vaccines. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021 Feb;25(3):1663-1669. 5. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
VigiMed [acesso em 22 de ago 2021]. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/not ificacoes/vigimed(#62) 6.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Notificações de farmacovigilância [acesso em 22 de ago 2021]. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/acessoainformacao/dadosabertos/informac oes-analiticas/notificacoes-de-farmacovigilancia
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Gustavo Silveira Graudenz

TITULO Análise Crítica do Sistema de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação da Covid-19

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: No Brasil há 4 vacinas aprovadas pela Agência Nacional de vigilância Sanitária(ANVISA): a Comirnaty (Pfizer/Wyeth), a Coronavac (Butantan), a
Janssen Vaccine (Janssen-Cilag) e a Oxford/Covishield (Fiocruz e Astrazeneca). Como ocorre com outras medicações, as vacinas também necessitam de vigilância
sobre os efeitos adversos. O Sistema de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação (VEAPV) possui a finalidade de registrar de forma sistematizada todos os
eventos adversos que possam estar associados com as vacinas aplicadas. O acesso às informações a respeito dos EAPV é feito através do sistema de notificação
de eventos adversos aos medicamentos e às vacinas da Anvisa, o VigiMed.

OBJETIVOS OBJETIVOS: Realizar uma análise crítica dos dados disponíveis acerca das reações adversas causadas pelas vacinas contra a COVID-19.

METODOLOGIA METODOLOGIA: Análise exploratória do banco de dados referente aos eventos adversos pós-vacinação, seguida de avaliação da qualidade das informações obtidas.

RESULTADOS
RESULTADO E DISCUSSÃO: Foram encontradas 9.842 notificações de eventos adversos pós-vacinação na plataforma VigiMed, compreendendo as quatro vacinas
aplicadas no Brasil. Os descritores de eventos adversos são inespecíficos e ambivalentes, gerando duplicidade de informação. Faltam informações como quanto
tempo após a aplicação ocorreu o evento adverso e qual foi sua duração. Ademais, não se sabe a taxa de evento adverso por número de vacinas aplicadas.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Apesar do grande número de eventos adversos relatados e da limitação das informações disponíveis no VigiMed, infere-se pelos dados obtidos que os
eventos adversos pós-vacinação mais frequentes no Brasil são consistentes com o que foi descrito na literatura internacional. Contudo, para melhor análise dos
eventos adversos pós-vacinação, sua gravidade e implicações, se faz necessária uma base de dados mais robusta e com melhor qualidade de informação.

REFERENCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Vacinas - Covid-19 [acesso em 22 de ago 2021]. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas(#62) 2. Nilsson L, Csuth Á, Storsaeter J, Garvey LH, Jenmalm MC. Vaccine allergy: evidence to consider for COVID-19 vaccines.
Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2021 Aug 1;21(4):401-409. doi: 3. CDC COVID-19 Response Team; Food and Drug Administration. Allergic Reactions Including
Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine - United States, December 14-23, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Jan
15;70(2):46-51. 4. Meo SA, Bukhari IA, Akram J, Meo AS, Klonoff DC. COVID-19 vaccines: comparison of biological, pharmacological characteristics and adverse
effects of Pfizer/BioNTech and Moderna Vaccines. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021 Feb;25(3):1663-1669. 5. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
VigiMed [acesso em 22 de ago 2021]. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/not ificacoes/vigimed(#62) 6.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Notificações de farmacovigilância [acesso em 22 de ago 2021]. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/acessoainformacao/dadosabertos/informac oes-analiticas/notificacoes-de-farmacovigilancia
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Roseli Aparecida Monaco

TITULO O Psicólogo Escolar na Inclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

INTRODUCAO

Segundo o autor ORRÚ (2012), o autismo(TEA) é um transtorno caracterizado por desenvolvimento atípicos e comportamental, que afeta a forma como as pessoas
se comunicam, se comportam e se relacionam com as pessoas à sua volta, necessitando assim de um auxílio mais focado para desenvolver sua aprendizagem e
todo apoio e incentivo necessário para garantir uma educação eficaz. A inclusão dessas pessoas em ambientes escolares são amparadas por leis federais e sugerem
que todos tenham a mesma oportunidade em educação, que possam aprender e freqüentar escolas regulares.Sendo assim este estudo tratará em como o psicólogo
escolar pode contribuir para a inclusão de pessoas com TEA.

OBJETIVOS Identificar formas de inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista e o papel do psicólogo escolar para a efetivação deste processo.

METODOLOGIA
A presente pesquisa resultará de uma Revisão Bibliográfica integrativa, que, segundo GIL (2010), destaca-se como sendo desenvolvida e fundamentada em material
já produzido, principalmente em livros e artigos científicos relativos ao tema escolhido. Os critérios de escolha dos artigos foram aqueles que fizeram alusão á
inclusão de crianças e adolescentes com autismo e o papel do psicólogo escolar no contexto escolar, no período de 2010 a 2018.

RESULTADOS

A partir da análise de artigos sobre o papel do psicólogo na inclusão de TEAs e a relação com a abordagem sócio-histórica percebeu-se que este profissional
contribui na implementação de medidas práticas e estruturadas juntamente com o equipe escolar, com eventos informativos e rodas de conversa sobre TEA.
Contribui ainda na construção de espaços para acolher a criança e a família, nos processos de ensino aprendizagem propondo estratégias que favoreçam o
desenvolvimento dos alunos com TEA em um trabalho multidisciplinar. Participa do trabalho em equipe na elaboração do planejamento de planos pedagógicos
inclusivos e é mediador neste contexto. Sendo assim a participação e a interação do profissional de Psicologia escolar com a equipe multiprofissional, alunos,
família e toda comunidade é essencial para a inclusão de pessoas com autismo no âmbito escolar (SOUZA, 2004).

CONCLUSOES

O estudo mostrou a grande importância que o psicólogo escolar tem na inclusão de pessoas com autismo e que é grande necessidade deste profissional no contexto
escolar para o processo de inclusão como forma de tornar mais prático o processo de ensino aprendizagem visando as dificuldades da síndrome, suas
características, bem como o apoio a familiares e professores. É importante ainda a mediação deste profissional para proporcionar um ambiente integrador
principalmente para e melhoria na qualidade vida das pessoas com autismo.

REFERENCIAS
GIL, Antonio. Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2010. ORRÚ, Sílvia Ester. Autismo, linguagem e educação: interação social no
cotidiano escolar. 3 ed. Rio de Janeiro: Wak Ed; 2012. SOUZA, José Carlos et al. Atuação do psicólogo frente aos transtornos globais do desenvolvimento infantil.
Psicol. cienc. prof. [online]. 2004, vol.24, n.2, pp. 24-31. ISSN 1414-9893
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Roseli Aparecida Monaco

TITULO O Psicólogo Escolar na Inclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

INTRODUCAO

Segundo o autor ORRÚ (2012), o autismo(TEA) é um transtorno caracterizado por desenvolvimento atípicos e comportamental, que afeta a forma como as pessoas
se comunicam, se comportam e se relacionam com as pessoas à sua volta, necessitando assim de um auxílio mais focado para desenvolver sua aprendizagem e
todo apoio e incentivo necessário para garantir uma educação eficaz. A inclusão dessas pessoas em ambientes escolares são amparadas por leis federais e sugerem
que todos tenham a mesma oportunidade em educação, que possam aprender e freqüentar escolas regulares.Sendo assim este estudo tratará em como o psicólogo
escolar pode contribuir para a inclusão de pessoas com TEA.

OBJETIVOS Identificar formas de inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista e o papel do psicólogo escolar para a efetivação deste processo.

METODOLOGIA
A presente pesquisa resultará de uma Revisão Bibliográfica integrativa, que, segundo GIL (2010), destaca-se como sendo desenvolvida e fundamentada em material
já produzido, principalmente em livros e artigos científicos relativos ao tema escolhido. Os critérios de escolha dos artigos foram aqueles que fizeram alusão á
inclusão de crianças e adolescentes com autismo e o papel do psicólogo escolar no contexto escolar, no período de 2010 a 2018.

RESULTADOS

A partir da análise de artigos sobre o papel do psicólogo na inclusão de TEAs e a relação com a abordagem sócio-histórica percebeu-se que este profissional
contribui na implementação de medidas práticas e estruturadas juntamente com o equipe escolar, com eventos informativos e rodas de conversa sobre TEA.
Contribui ainda na construção de espaços para acolher a criança e a família, nos processos de ensino aprendizagem propondo estratégias que favoreçam o
desenvolvimento dos alunos com TEA em um trabalho multidisciplinar. Participa do trabalho em equipe na elaboração do planejamento de planos pedagógicos
inclusivos e é mediador neste contexto. Sendo assim a participação e a interação do profissional de Psicologia escolar com a equipe multiprofissional, alunos,
família e toda comunidade é essencial para a inclusão de pessoas com autismo no âmbito escolar (SOUZA, 2004).

CONCLUSOES

O estudo mostrou a grande importância que o psicólogo escolar tem na inclusão de pessoas com autismo e que é grande necessidade deste profissional no contexto
escolar para o processo de inclusão como forma de tornar mais prático o processo de ensino aprendizagem visando as dificuldades da síndrome, suas
características, bem como o apoio a familiares e professores. É importante ainda a mediação deste profissional para proporcionar um ambiente integrador
principalmente para e melhoria na qualidade vida das pessoas com autismo.

REFERENCIAS
GIL, Antonio. Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2010. ORRÚ, Sílvia Ester. Autismo, linguagem e educação: interação social no
cotidiano escolar. 3 ed. Rio de Janeiro: Wak Ed; 2012. SOUZA, José Carlos et al. Atuação do psicólogo frente aos transtornos globais do desenvolvimento infantil.
Psicol. cienc. prof. [online]. 2004, vol.24, n.2, pp. 24-31. ISSN 1414-9893
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TITULO O Psicólogo Escolar na Inclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

INTRODUCAO

Segundo o autor ORRÚ (2012), o autismo(TEA) é um transtorno caracterizado por desenvolvimento atípicos e comportamental, que afeta a forma como as pessoas
se comunicam, se comportam e se relacionam com as pessoas à sua volta, necessitando assim de um auxílio mais focado para desenvolver sua aprendizagem e
todo apoio e incentivo necessário para garantir uma educação eficaz. A inclusão dessas pessoas em ambientes escolares são amparadas por leis federais e sugerem
que todos tenham a mesma oportunidade em educação, que possam aprender e freqüentar escolas regulares.Sendo assim este estudo tratará em como o psicólogo
escolar pode contribuir para a inclusão de pessoas com TEA.

OBJETIVOS Identificar formas de inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista e o papel do psicólogo escolar para a efetivação deste processo.

METODOLOGIA
A presente pesquisa resultará de uma Revisão Bibliográfica integrativa, que, segundo GIL (2010), destaca-se como sendo desenvolvida e fundamentada em material
já produzido, principalmente em livros e artigos científicos relativos ao tema escolhido. Os critérios de escolha dos artigos foram aqueles que fizeram alusão á
inclusão de crianças e adolescentes com autismo e o papel do psicólogo escolar no contexto escolar, no período de 2010 a 2018.

RESULTADOS

A partir da análise de artigos sobre o papel do psicólogo na inclusão de TEAs e a relação com a abordagem sócio-histórica percebeu-se que este profissional
contribui na implementação de medidas práticas e estruturadas juntamente com o equipe escolar, com eventos informativos e rodas de conversa sobre TEA.
Contribui ainda na construção de espaços para acolher a criança e a família, nos processos de ensino aprendizagem propondo estratégias que favoreçam o
desenvolvimento dos alunos com TEA em um trabalho multidisciplinar. Participa do trabalho em equipe na elaboração do planejamento de planos pedagógicos
inclusivos e é mediador neste contexto. Sendo assim a participação e a interação do profissional de Psicologia escolar com a equipe multiprofissional, alunos,
família e toda comunidade é essencial para a inclusão de pessoas com autismo no âmbito escolar (SOUZA, 2004).

CONCLUSOES

O estudo mostrou a grande importância que o psicólogo escolar tem na inclusão de pessoas com autismo e que é grande necessidade deste profissional no contexto
escolar para o processo de inclusão como forma de tornar mais prático o processo de ensino aprendizagem visando as dificuldades da síndrome, suas
características, bem como o apoio a familiares e professores. É importante ainda a mediação deste profissional para proporcionar um ambiente integrador
principalmente para e melhoria na qualidade vida das pessoas com autismo.

REFERENCIAS
GIL, Antonio. Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2010. ORRÚ, Sílvia Ester. Autismo, linguagem e educação: interação social no
cotidiano escolar. 3 ed. Rio de Janeiro: Wak Ed; 2012. SOUZA, José Carlos et al. Atuação do psicólogo frente aos transtornos globais do desenvolvimento infantil.
Psicol. cienc. prof. [online]. 2004, vol.24, n.2, pp. 24-31. ISSN 1414-9893
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO DO ABDOME COM AUXÍLIO DE ULTRASSONOGRAFIA EM
LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA EM COELHO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP) é uma técnica de anestesia regional utilizada para dessensibilizar os nervos que inervam os músculos abdominais.
Promovendo analgesia da parede abdominal no trans e pós- operatório de procedimentos abdominais para auxiliar no controle da dor e diminuir o uso de
anestésicos.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do TAP durante o procedimento de laparotomia exploratória em coelho.

METODOLOGIA

Paciente coelho (Oryctolagus cuniculus), fêmea, 4 anos, deu entrada no HOVET UNISA com histórico de aumento de volume abdominal, suspeita de abcesso ou
neoformação em cavidade abdominal. Realizado ultrassonografia abdominal com presença de massa bem delimitada em região epigástrica. Foi optado pela
realização da laparotomia exploratória para diagnostico definitivo. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica cetamina 10 mg/Kg
associada a midazolam 0,5 mg/Kg IM. Indução com propofol 5mg/kg/IV, realizada intubação orotraqueal com sonda endotraqueal de 2mm e mantida em anestesia
inalatória com isoflurano, realizado bloqueio do TAP com auxílio da ultrassonografia em 1 ponto (entre a margem posterior da última costela e a margem anterior da
crista ilíaca ao nível da axila) em ambos os lados com bupivacaína 2mg/kg e infusão contínua de remifentanil 0,1(#38)#956;g/kg/min no inicio do procedimento
cirúrgico por 15 minutos.

RESULTADOS

Após o início do procedimento, paciente apresentava FC 230 bpm e PAM 80 mmHg, foi iniciado a infusão continua com remifentanil 0,1 (#38)#956;g/kg/min por 15
minutos, a infusão foi interrompida quando paciente apresentou hipotensão (50mmHg) e bradicardia (170bpm), foi realizado desafio hídrico, levando a normalização
da PAM 65mmHg. No pós-operatório foi aplicado meloxicam 0,2 mg/Kg e dipirona 25 mg/Kg SC e foi realizado reversão da sedação com flumazenil 0,05 mg/Kg IM.
Até 2 horas de pós-operatório não apresentava dor a palpação na região da incisão. O bloqueio foi efetivo e promoveu analgesia, pois o anestésico inalatório foi
reduzido durante o procedimento, a infusão continua analgésica foi retirada e no pós operatório o paciente não apresentava dor. Foi necessário o uso de infusão de
analgésico no inicio da cirurgia porque a bupivacaína possui latência de 15 a 30min e período de ação de 5 a 8 horas.

CONCLUSOES O bloqueio do plano transverso do abdome promoveu analgesia efetiva durante o período trans e pós-operatório imediato.

REFERENCIAS

BELLA, C.D., PENNASILICO, L., STAFFIERI, F., SERINO, F., PICCIONELLO, A.P. Ultrasound-Guided Lateral Transversus Abdominis Plane (TAP) Block in Rabbits: A
Cadaveric Study. Animals, vol. 11, n.7, p.1953, 2021. COTA, H.N., KLAUMANN, P.R. Bloqueio do Plano Transverso do Abdomen Guiado por Ultrassom: Revisão de
Literatura. Brazilian Journal of Development, vol. 6, n.5, p.22821-22850, 2020. OTERO, P.E., PORTELA, D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA,
D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia para bloqueios guiados por ultrassonografia e
neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO DO ABDOME COM AUXÍLIO DE ULTRASSONOGRAFIA EM
LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA EM COELHO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP) é uma técnica de anestesia regional utilizada para dessensibilizar os nervos que inervam os músculos abdominais.
Promovendo analgesia da parede abdominal no trans e pós- operatório de procedimentos abdominais para auxiliar no controle da dor e diminuir o uso de
anestésicos.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do TAP durante o procedimento de laparotomia exploratória em coelho.

METODOLOGIA

Paciente coelho (Oryctolagus cuniculus), fêmea, 4 anos, deu entrada no HOVET UNISA com histórico de aumento de volume abdominal, suspeita de abcesso ou
neoformação em cavidade abdominal. Realizado ultrassonografia abdominal com presença de massa bem delimitada em região epigástrica. Foi optado pela
realização da laparotomia exploratória para diagnostico definitivo. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica cetamina 10 mg/Kg
associada a midazolam 0,5 mg/Kg IM. Indução com propofol 5mg/kg/IV, realizada intubação orotraqueal com sonda endotraqueal de 2mm e mantida em anestesia
inalatória com isoflurano, realizado bloqueio do TAP com auxílio da ultrassonografia em 1 ponto (entre a margem posterior da última costela e a margem anterior da
crista ilíaca ao nível da axila) em ambos os lados com bupivacaína 2mg/kg e infusão contínua de remifentanil 0,1(#38)#956;g/kg/min no inicio do procedimento
cirúrgico por 15 minutos.

RESULTADOS

Após o início do procedimento, paciente apresentava FC 230 bpm e PAM 80 mmHg, foi iniciado a infusão continua com remifentanil 0,1 (#38)#956;g/kg/min por 15
minutos, a infusão foi interrompida quando paciente apresentou hipotensão (50mmHg) e bradicardia (170bpm), foi realizado desafio hídrico, levando a normalização
da PAM 65mmHg. No pós-operatório foi aplicado meloxicam 0,2 mg/Kg e dipirona 25 mg/Kg SC e foi realizado reversão da sedação com flumazenil 0,05 mg/Kg IM.
Até 2 horas de pós-operatório não apresentava dor a palpação na região da incisão. O bloqueio foi efetivo e promoveu analgesia, pois o anestésico inalatório foi
reduzido durante o procedimento, a infusão continua analgésica foi retirada e no pós operatório o paciente não apresentava dor. Foi necessário o uso de infusão de
analgésico no inicio da cirurgia porque a bupivacaína possui latência de 15 a 30min e período de ação de 5 a 8 horas.

CONCLUSOES O bloqueio do plano transverso do abdome promoveu analgesia efetiva durante o período trans e pós-operatório imediato.

REFERENCIAS

BELLA, C.D., PENNASILICO, L., STAFFIERI, F., SERINO, F., PICCIONELLO, A.P. Ultrasound-Guided Lateral Transversus Abdominis Plane (TAP) Block in Rabbits: A
Cadaveric Study. Animals, vol. 11, n.7, p.1953, 2021. COTA, H.N., KLAUMANN, P.R. Bloqueio do Plano Transverso do Abdomen Guiado por Ultrassom: Revisão de
Literatura. Brazilian Journal of Development, vol. 6, n.5, p.22821-22850, 2020. OTERO, P.E., PORTELA, D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA,
D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia para bloqueios guiados por ultrassonografia e
neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO DO ABDOME COM AUXÍLIO DE ULTRASSONOGRAFIA EM
LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA EM COELHO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP) é uma técnica de anestesia regional utilizada para dessensibilizar os nervos que inervam os músculos abdominais.
Promovendo analgesia da parede abdominal no trans e pós- operatório de procedimentos abdominais para auxiliar no controle da dor e diminuir o uso de
anestésicos.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do TAP durante o procedimento de laparotomia exploratória em coelho.

METODOLOGIA

Paciente coelho (Oryctolagus cuniculus), fêmea, 4 anos, deu entrada no HOVET UNISA com histórico de aumento de volume abdominal, suspeita de abcesso ou
neoformação em cavidade abdominal. Realizado ultrassonografia abdominal com presença de massa bem delimitada em região epigástrica. Foi optado pela
realização da laparotomia exploratória para diagnostico definitivo. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica cetamina 10 mg/Kg
associada a midazolam 0,5 mg/Kg IM. Indução com propofol 5mg/kg/IV, realizada intubação orotraqueal com sonda endotraqueal de 2mm e mantida em anestesia
inalatória com isoflurano, realizado bloqueio do TAP com auxílio da ultrassonografia em 1 ponto (entre a margem posterior da última costela e a margem anterior da
crista ilíaca ao nível da axila) em ambos os lados com bupivacaína 2mg/kg e infusão contínua de remifentanil 0,1(#38)#956;g/kg/min no inicio do procedimento
cirúrgico por 15 minutos.

RESULTADOS

Após o início do procedimento, paciente apresentava FC 230 bpm e PAM 80 mmHg, foi iniciado a infusão continua com remifentanil 0,1 (#38)#956;g/kg/min por 15
minutos, a infusão foi interrompida quando paciente apresentou hipotensão (50mmHg) e bradicardia (170bpm), foi realizado desafio hídrico, levando a normalização
da PAM 65mmHg. No pós-operatório foi aplicado meloxicam 0,2 mg/Kg e dipirona 25 mg/Kg SC e foi realizado reversão da sedação com flumazenil 0,05 mg/Kg IM.
Até 2 horas de pós-operatório não apresentava dor a palpação na região da incisão. O bloqueio foi efetivo e promoveu analgesia, pois o anestésico inalatório foi
reduzido durante o procedimento, a infusão continua analgésica foi retirada e no pós operatório o paciente não apresentava dor. Foi necessário o uso de infusão de
analgésico no inicio da cirurgia porque a bupivacaína possui latência de 15 a 30min e período de ação de 5 a 8 horas.

CONCLUSOES O bloqueio do plano transverso do abdome promoveu analgesia efetiva durante o período trans e pós-operatório imediato.

REFERENCIAS

BELLA, C.D., PENNASILICO, L., STAFFIERI, F., SERINO, F., PICCIONELLO, A.P. Ultrasound-Guided Lateral Transversus Abdominis Plane (TAP) Block in Rabbits: A
Cadaveric Study. Animals, vol. 11, n.7, p.1953, 2021. COTA, H.N., KLAUMANN, P.R. Bloqueio do Plano Transverso do Abdomen Guiado por Ultrassom: Revisão de
Literatura. Brazilian Journal of Development, vol. 6, n.5, p.22821-22850, 2020. OTERO, P.E., PORTELA, D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA,
D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia para bloqueios guiados por ultrassonografia e
neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO DO ABDOME COM AUXÍLIO DE ULTRASSONOGRAFIA EM
LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA EM COELHO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP) é uma técnica de anestesia regional utilizada para dessensibilizar os nervos que inervam os músculos abdominais.
Promovendo analgesia da parede abdominal no trans e pós- operatório de procedimentos abdominais para auxiliar no controle da dor e diminuir o uso de
anestésicos.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do TAP durante o procedimento de laparotomia exploratória em coelho.

METODOLOGIA

Paciente coelho (Oryctolagus cuniculus), fêmea, 4 anos, deu entrada no HOVET UNISA com histórico de aumento de volume abdominal, suspeita de abcesso ou
neoformação em cavidade abdominal. Realizado ultrassonografia abdominal com presença de massa bem delimitada em região epigástrica. Foi optado pela
realização da laparotomia exploratória para diagnostico definitivo. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica cetamina 10 mg/Kg
associada a midazolam 0,5 mg/Kg IM. Indução com propofol 5mg/kg/IV, realizada intubação orotraqueal com sonda endotraqueal de 2mm e mantida em anestesia
inalatória com isoflurano, realizado bloqueio do TAP com auxílio da ultrassonografia em 1 ponto (entre a margem posterior da última costela e a margem anterior da
crista ilíaca ao nível da axila) em ambos os lados com bupivacaína 2mg/kg e infusão contínua de remifentanil 0,1(#38)#956;g/kg/min no inicio do procedimento
cirúrgico por 15 minutos.

RESULTADOS

Após o início do procedimento, paciente apresentava FC 230 bpm e PAM 80 mmHg, foi iniciado a infusão continua com remifentanil 0,1 (#38)#956;g/kg/min por 15
minutos, a infusão foi interrompida quando paciente apresentou hipotensão (50mmHg) e bradicardia (170bpm), foi realizado desafio hídrico, levando a normalização
da PAM 65mmHg. No pós-operatório foi aplicado meloxicam 0,2 mg/Kg e dipirona 25 mg/Kg SC e foi realizado reversão da sedação com flumazenil 0,05 mg/Kg IM.
Até 2 horas de pós-operatório não apresentava dor a palpação na região da incisão. O bloqueio foi efetivo e promoveu analgesia, pois o anestésico inalatório foi
reduzido durante o procedimento, a infusão continua analgésica foi retirada e no pós operatório o paciente não apresentava dor. Foi necessário o uso de infusão de
analgésico no inicio da cirurgia porque a bupivacaína possui latência de 15 a 30min e período de ação de 5 a 8 horas.

CONCLUSOES O bloqueio do plano transverso do abdome promoveu analgesia efetiva durante o período trans e pós-operatório imediato.

REFERENCIAS

BELLA, C.D., PENNASILICO, L., STAFFIERI, F., SERINO, F., PICCIONELLO, A.P. Ultrasound-Guided Lateral Transversus Abdominis Plane (TAP) Block in Rabbits: A
Cadaveric Study. Animals, vol. 11, n.7, p.1953, 2021. COTA, H.N., KLAUMANN, P.R. Bloqueio do Plano Transverso do Abdomen Guiado por Ultrassom: Revisão de
Literatura. Brazilian Journal of Development, vol. 6, n.5, p.22821-22850, 2020. OTERO, P.E., PORTELA, D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA,
D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia para bloqueios guiados por ultrassonografia e
neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO DO ABDOME COM AUXÍLIO DE ULTRASSONOGRAFIA EM
LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA EM COELHO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP) é uma técnica de anestesia regional utilizada para dessensibilizar os nervos que inervam os músculos abdominais.
Promovendo analgesia da parede abdominal no trans e pós- operatório de procedimentos abdominais para auxiliar no controle da dor e diminuir o uso de
anestésicos.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do TAP durante o procedimento de laparotomia exploratória em coelho.

METODOLOGIA

Paciente coelho (Oryctolagus cuniculus), fêmea, 4 anos, deu entrada no HOVET UNISA com histórico de aumento de volume abdominal, suspeita de abcesso ou
neoformação em cavidade abdominal. Realizado ultrassonografia abdominal com presença de massa bem delimitada em região epigástrica. Foi optado pela
realização da laparotomia exploratória para diagnostico definitivo. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica cetamina 10 mg/Kg
associada a midazolam 0,5 mg/Kg IM. Indução com propofol 5mg/kg/IV, realizada intubação orotraqueal com sonda endotraqueal de 2mm e mantida em anestesia
inalatória com isoflurano, realizado bloqueio do TAP com auxílio da ultrassonografia em 1 ponto (entre a margem posterior da última costela e a margem anterior da
crista ilíaca ao nível da axila) em ambos os lados com bupivacaína 2mg/kg e infusão contínua de remifentanil 0,1(#38)#956;g/kg/min no inicio do procedimento
cirúrgico por 15 minutos.

RESULTADOS

Após o início do procedimento, paciente apresentava FC 230 bpm e PAM 80 mmHg, foi iniciado a infusão continua com remifentanil 0,1 (#38)#956;g/kg/min por 15
minutos, a infusão foi interrompida quando paciente apresentou hipotensão (50mmHg) e bradicardia (170bpm), foi realizado desafio hídrico, levando a normalização
da PAM 65mmHg. No pós-operatório foi aplicado meloxicam 0,2 mg/Kg e dipirona 25 mg/Kg SC e foi realizado reversão da sedação com flumazenil 0,05 mg/Kg IM.
Até 2 horas de pós-operatório não apresentava dor a palpação na região da incisão. O bloqueio foi efetivo e promoveu analgesia, pois o anestésico inalatório foi
reduzido durante o procedimento, a infusão continua analgésica foi retirada e no pós operatório o paciente não apresentava dor. Foi necessário o uso de infusão de
analgésico no inicio da cirurgia porque a bupivacaína possui latência de 15 a 30min e período de ação de 5 a 8 horas.

CONCLUSOES O bloqueio do plano transverso do abdome promoveu analgesia efetiva durante o período trans e pós-operatório imediato.

REFERENCIAS

BELLA, C.D., PENNASILICO, L., STAFFIERI, F., SERINO, F., PICCIONELLO, A.P. Ultrasound-Guided Lateral Transversus Abdominis Plane (TAP) Block in Rabbits: A
Cadaveric Study. Animals, vol. 11, n.7, p.1953, 2021. COTA, H.N., KLAUMANN, P.R. Bloqueio do Plano Transverso do Abdomen Guiado por Ultrassom: Revisão de
Literatura. Brazilian Journal of Development, vol. 6, n.5, p.22821-22850, 2020. OTERO, P.E., PORTELA, D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA,
D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia para bloqueios guiados por ultrassonografia e
neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA PROMOVIDA PELO BLOQUEIO DE PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL GUIADO POR ULTRASSOM EM
HERNIORRAFIA DE CAPRINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso abdominal (TAP BLOCK) é uma técnica de anestesia locorregional que promove bloqueio efetivo de pele, músculos e peritônio
parietal da região ventral do abdomen.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia trans-operatória promovida pela técnica de TAP BLOCK em um caprino submetido a herniorrafia abdominal.

METODOLOGIA

Um caprino da raça Anglo nubiana, fêmea, cinco anos foi atendido e diagnosticado com eventração abdominal não encarcerada, e submetido a correção cirúrgica. A
medicação pré-anestésica foi utilizado acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1mg/kg aplicada por via intramuscular. A indução foi realizada com propofol na dose
de 5 mg/kg pela via intravenosa, realizada a intubação endotraqueal e manutenção anestésica com isoflurano. A técnica de TAP BLOCK foi implementada com
auxílio da ultrassonografia abdominal, utilizando bupivacaína 2 mg/kg a 0,5% divididos em dois pontos na região subcostal direita. A agulha foi introduzida em plano
com o transdutor linear, instilando a medicação entre as fáscias do músculo oblíquo interno e músculo transverso. Após 10 minutos iniciou-se o procedimento
cirúrgico.

RESULTADOS

Ao início da monitorização a PAM se mantinha em 42 mmHg e a FC 74 bpm, reflexos oculares foram testados e a taxa de vaporização de isoflurano diminuída. Ao
início do procedimento cirúrgico, o paciente apresentava FC 82 bpm e PAM 90 mmHg, foi observado que o animal tinha superficializado o plano anestésico, e com
isso foi ajustada a taxa de vaporização de isoflurano. A FC se manteve em 67 a 75 e PAM: 56 a 66mmHg. O procedimento teve duração de uma hora e quinze
minutos. Aplicado Flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intramuscular e treze minutos após a extubação o animal estava em estação. O animal foi mantido em
observação no pós-operatório, realizado palpação abdominal da ferida cirúrgica a cada uma hora durante 24 horas e não houve necessidade de resgate analgésico
com opioides.

CONCLUSOES A técnica de TAP BLOCK foi efetiva para a analgesia trans-operatória de herniorrafia em caprino.

REFERENCIAS

FONSECA, D. S.; DEMETRIO, L. V; KUCI, C. C.; SOUZA, L. P.; CORSO, A. S.; MORAES, A. N. Bloqueio Ecoguiado Do Plano Transverso Abdominal Versus Anestesia
Epidural com Bupivacaína em gatas Submetidas À Laparotomia: Resultados Parciais. 26º SIC UDESC -Seminário de Iniciação Científica –Universidade do Estado de
Santa Catarina, 2016 LIN, H.C.; PUGH, D.G. Procedimentos anestésicos. In: PUGH, D.G. Clínica de ovinos e caprinos. São Paulo: Roca, 2004. OTERO, P.E., PORTELA,
D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA, D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia
para bloqueios guiados por ultrassonografia e neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA PROMOVIDA PELO BLOQUEIO DE PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL GUIADO POR ULTRASSOM EM
HERNIORRAFIA DE CAPRINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso abdominal (TAP BLOCK) é uma técnica de anestesia locorregional que promove bloqueio efetivo de pele, músculos e peritônio
parietal da região ventral do abdomen.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia trans-operatória promovida pela técnica de TAP BLOCK em um caprino submetido a herniorrafia abdominal.

METODOLOGIA

Um caprino da raça Anglo nubiana, fêmea, cinco anos foi atendido e diagnosticado com eventração abdominal não encarcerada, e submetido a correção cirúrgica. A
medicação pré-anestésica foi utilizado acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1mg/kg aplicada por via intramuscular. A indução foi realizada com propofol na dose
de 5 mg/kg pela via intravenosa, realizada a intubação endotraqueal e manutenção anestésica com isoflurano. A técnica de TAP BLOCK foi implementada com
auxílio da ultrassonografia abdominal, utilizando bupivacaína 2 mg/kg a 0,5% divididos em dois pontos na região subcostal direita. A agulha foi introduzida em plano
com o transdutor linear, instilando a medicação entre as fáscias do músculo oblíquo interno e músculo transverso. Após 10 minutos iniciou-se o procedimento
cirúrgico.

RESULTADOS

Ao início da monitorização a PAM se mantinha em 42 mmHg e a FC 74 bpm, reflexos oculares foram testados e a taxa de vaporização de isoflurano diminuída. Ao
início do procedimento cirúrgico, o paciente apresentava FC 82 bpm e PAM 90 mmHg, foi observado que o animal tinha superficializado o plano anestésico, e com
isso foi ajustada a taxa de vaporização de isoflurano. A FC se manteve em 67 a 75 e PAM: 56 a 66mmHg. O procedimento teve duração de uma hora e quinze
minutos. Aplicado Flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intramuscular e treze minutos após a extubação o animal estava em estação. O animal foi mantido em
observação no pós-operatório, realizado palpação abdominal da ferida cirúrgica a cada uma hora durante 24 horas e não houve necessidade de resgate analgésico
com opioides.

CONCLUSOES A técnica de TAP BLOCK foi efetiva para a analgesia trans-operatória de herniorrafia em caprino.

REFERENCIAS

FONSECA, D. S.; DEMETRIO, L. V; KUCI, C. C.; SOUZA, L. P.; CORSO, A. S.; MORAES, A. N. Bloqueio Ecoguiado Do Plano Transverso Abdominal Versus Anestesia
Epidural com Bupivacaína em gatas Submetidas À Laparotomia: Resultados Parciais. 26º SIC UDESC -Seminário de Iniciação Científica –Universidade do Estado de
Santa Catarina, 2016 LIN, H.C.; PUGH, D.G. Procedimentos anestésicos. In: PUGH, D.G. Clínica de ovinos e caprinos. São Paulo: Roca, 2004. OTERO, P.E., PORTELA,
D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA, D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia
para bloqueios guiados por ultrassonografia e neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA PROMOVIDA PELO BLOQUEIO DE PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL GUIADO POR ULTRASSOM EM
HERNIORRAFIA DE CAPRINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso abdominal (TAP BLOCK) é uma técnica de anestesia locorregional que promove bloqueio efetivo de pele, músculos e peritônio
parietal da região ventral do abdomen.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia trans-operatória promovida pela técnica de TAP BLOCK em um caprino submetido a herniorrafia abdominal.

METODOLOGIA

Um caprino da raça Anglo nubiana, fêmea, cinco anos foi atendido e diagnosticado com eventração abdominal não encarcerada, e submetido a correção cirúrgica. A
medicação pré-anestésica foi utilizado acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1mg/kg aplicada por via intramuscular. A indução foi realizada com propofol na dose
de 5 mg/kg pela via intravenosa, realizada a intubação endotraqueal e manutenção anestésica com isoflurano. A técnica de TAP BLOCK foi implementada com
auxílio da ultrassonografia abdominal, utilizando bupivacaína 2 mg/kg a 0,5% divididos em dois pontos na região subcostal direita. A agulha foi introduzida em plano
com o transdutor linear, instilando a medicação entre as fáscias do músculo oblíquo interno e músculo transverso. Após 10 minutos iniciou-se o procedimento
cirúrgico.

RESULTADOS

Ao início da monitorização a PAM se mantinha em 42 mmHg e a FC 74 bpm, reflexos oculares foram testados e a taxa de vaporização de isoflurano diminuída. Ao
início do procedimento cirúrgico, o paciente apresentava FC 82 bpm e PAM 90 mmHg, foi observado que o animal tinha superficializado o plano anestésico, e com
isso foi ajustada a taxa de vaporização de isoflurano. A FC se manteve em 67 a 75 e PAM: 56 a 66mmHg. O procedimento teve duração de uma hora e quinze
minutos. Aplicado Flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intramuscular e treze minutos após a extubação o animal estava em estação. O animal foi mantido em
observação no pós-operatório, realizado palpação abdominal da ferida cirúrgica a cada uma hora durante 24 horas e não houve necessidade de resgate analgésico
com opioides.

CONCLUSOES A técnica de TAP BLOCK foi efetiva para a analgesia trans-operatória de herniorrafia em caprino.

REFERENCIAS

FONSECA, D. S.; DEMETRIO, L. V; KUCI, C. C.; SOUZA, L. P.; CORSO, A. S.; MORAES, A. N. Bloqueio Ecoguiado Do Plano Transverso Abdominal Versus Anestesia
Epidural com Bupivacaína em gatas Submetidas À Laparotomia: Resultados Parciais. 26º SIC UDESC -Seminário de Iniciação Científica –Universidade do Estado de
Santa Catarina, 2016 LIN, H.C.; PUGH, D.G. Procedimentos anestésicos. In: PUGH, D.G. Clínica de ovinos e caprinos. São Paulo: Roca, 2004. OTERO, P.E., PORTELA,
D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA, D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia
para bloqueios guiados por ultrassonografia e neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA PROMOVIDA PELO BLOQUEIO DE PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL GUIADO POR ULTRASSOM EM
HERNIORRAFIA DE CAPRINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso abdominal (TAP BLOCK) é uma técnica de anestesia locorregional que promove bloqueio efetivo de pele, músculos e peritônio
parietal da região ventral do abdomen.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia trans-operatória promovida pela técnica de TAP BLOCK em um caprino submetido a herniorrafia abdominal.

METODOLOGIA

Um caprino da raça Anglo nubiana, fêmea, cinco anos foi atendido e diagnosticado com eventração abdominal não encarcerada, e submetido a correção cirúrgica. A
medicação pré-anestésica foi utilizado acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1mg/kg aplicada por via intramuscular. A indução foi realizada com propofol na dose
de 5 mg/kg pela via intravenosa, realizada a intubação endotraqueal e manutenção anestésica com isoflurano. A técnica de TAP BLOCK foi implementada com
auxílio da ultrassonografia abdominal, utilizando bupivacaína 2 mg/kg a 0,5% divididos em dois pontos na região subcostal direita. A agulha foi introduzida em plano
com o transdutor linear, instilando a medicação entre as fáscias do músculo oblíquo interno e músculo transverso. Após 10 minutos iniciou-se o procedimento
cirúrgico.

RESULTADOS

Ao início da monitorização a PAM se mantinha em 42 mmHg e a FC 74 bpm, reflexos oculares foram testados e a taxa de vaporização de isoflurano diminuída. Ao
início do procedimento cirúrgico, o paciente apresentava FC 82 bpm e PAM 90 mmHg, foi observado que o animal tinha superficializado o plano anestésico, e com
isso foi ajustada a taxa de vaporização de isoflurano. A FC se manteve em 67 a 75 e PAM: 56 a 66mmHg. O procedimento teve duração de uma hora e quinze
minutos. Aplicado Flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intramuscular e treze minutos após a extubação o animal estava em estação. O animal foi mantido em
observação no pós-operatório, realizado palpação abdominal da ferida cirúrgica a cada uma hora durante 24 horas e não houve necessidade de resgate analgésico
com opioides.

CONCLUSOES A técnica de TAP BLOCK foi efetiva para a analgesia trans-operatória de herniorrafia em caprino.

REFERENCIAS

FONSECA, D. S.; DEMETRIO, L. V; KUCI, C. C.; SOUZA, L. P.; CORSO, A. S.; MORAES, A. N. Bloqueio Ecoguiado Do Plano Transverso Abdominal Versus Anestesia
Epidural com Bupivacaína em gatas Submetidas À Laparotomia: Resultados Parciais. 26º SIC UDESC -Seminário de Iniciação Científica –Universidade do Estado de
Santa Catarina, 2016 LIN, H.C.; PUGH, D.G. Procedimentos anestésicos. In: PUGH, D.G. Clínica de ovinos e caprinos. São Paulo: Roca, 2004. OTERO, P.E., PORTELA,
D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA, D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia
para bloqueios guiados por ultrassonografia e neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA PROMOVIDA PELO BLOQUEIO DE PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL GUIADO POR ULTRASSOM EM
HERNIORRAFIA DE CAPRINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso abdominal (TAP BLOCK) é uma técnica de anestesia locorregional que promove bloqueio efetivo de pele, músculos e peritônio
parietal da região ventral do abdomen.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia trans-operatória promovida pela técnica de TAP BLOCK em um caprino submetido a herniorrafia abdominal.

METODOLOGIA

Um caprino da raça Anglo nubiana, fêmea, cinco anos foi atendido e diagnosticado com eventração abdominal não encarcerada, e submetido a correção cirúrgica. A
medicação pré-anestésica foi utilizado acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1mg/kg aplicada por via intramuscular. A indução foi realizada com propofol na dose
de 5 mg/kg pela via intravenosa, realizada a intubação endotraqueal e manutenção anestésica com isoflurano. A técnica de TAP BLOCK foi implementada com
auxílio da ultrassonografia abdominal, utilizando bupivacaína 2 mg/kg a 0,5% divididos em dois pontos na região subcostal direita. A agulha foi introduzida em plano
com o transdutor linear, instilando a medicação entre as fáscias do músculo oblíquo interno e músculo transverso. Após 10 minutos iniciou-se o procedimento
cirúrgico.

RESULTADOS

Ao início da monitorização a PAM se mantinha em 42 mmHg e a FC 74 bpm, reflexos oculares foram testados e a taxa de vaporização de isoflurano diminuída. Ao
início do procedimento cirúrgico, o paciente apresentava FC 82 bpm e PAM 90 mmHg, foi observado que o animal tinha superficializado o plano anestésico, e com
isso foi ajustada a taxa de vaporização de isoflurano. A FC se manteve em 67 a 75 e PAM: 56 a 66mmHg. O procedimento teve duração de uma hora e quinze
minutos. Aplicado Flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intramuscular e treze minutos após a extubação o animal estava em estação. O animal foi mantido em
observação no pós-operatório, realizado palpação abdominal da ferida cirúrgica a cada uma hora durante 24 horas e não houve necessidade de resgate analgésico
com opioides.

CONCLUSOES A técnica de TAP BLOCK foi efetiva para a analgesia trans-operatória de herniorrafia em caprino.

REFERENCIAS

FONSECA, D. S.; DEMETRIO, L. V; KUCI, C. C.; SOUZA, L. P.; CORSO, A. S.; MORAES, A. N. Bloqueio Ecoguiado Do Plano Transverso Abdominal Versus Anestesia
Epidural com Bupivacaína em gatas Submetidas À Laparotomia: Resultados Parciais. 26º SIC UDESC -Seminário de Iniciação Científica –Universidade do Estado de
Santa Catarina, 2016 LIN, H.C.; PUGH, D.G. Procedimentos anestésicos. In: PUGH, D.G. Clínica de ovinos e caprinos. São Paulo: Roca, 2004. OTERO, P.E., PORTELA,
D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA, D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia
para bloqueios guiados por ultrassonografia e neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA PROMOVIDA PELO BLOQUEIO DE PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL GUIADO POR ULTRASSOM EM
HERNIORRAFIA DE CAPRINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio do plano transverso abdominal (TAP BLOCK) é uma técnica de anestesia locorregional que promove bloqueio efetivo de pele, músculos e peritônio
parietal da região ventral do abdomen.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia trans-operatória promovida pela técnica de TAP BLOCK em um caprino submetido a herniorrafia abdominal.

METODOLOGIA

Um caprino da raça Anglo nubiana, fêmea, cinco anos foi atendido e diagnosticado com eventração abdominal não encarcerada, e submetido a correção cirúrgica. A
medicação pré-anestésica foi utilizado acepromazina 0,03 mg/kg e morfina 0,1mg/kg aplicada por via intramuscular. A indução foi realizada com propofol na dose
de 5 mg/kg pela via intravenosa, realizada a intubação endotraqueal e manutenção anestésica com isoflurano. A técnica de TAP BLOCK foi implementada com
auxílio da ultrassonografia abdominal, utilizando bupivacaína 2 mg/kg a 0,5% divididos em dois pontos na região subcostal direita. A agulha foi introduzida em plano
com o transdutor linear, instilando a medicação entre as fáscias do músculo oblíquo interno e músculo transverso. Após 10 minutos iniciou-se o procedimento
cirúrgico.

RESULTADOS

Ao início da monitorização a PAM se mantinha em 42 mmHg e a FC 74 bpm, reflexos oculares foram testados e a taxa de vaporização de isoflurano diminuída. Ao
início do procedimento cirúrgico, o paciente apresentava FC 82 bpm e PAM 90 mmHg, foi observado que o animal tinha superficializado o plano anestésico, e com
isso foi ajustada a taxa de vaporização de isoflurano. A FC se manteve em 67 a 75 e PAM: 56 a 66mmHg. O procedimento teve duração de uma hora e quinze
minutos. Aplicado Flunixin meglumine 1,1 mg/kg pela via intramuscular e treze minutos após a extubação o animal estava em estação. O animal foi mantido em
observação no pós-operatório, realizado palpação abdominal da ferida cirúrgica a cada uma hora durante 24 horas e não houve necessidade de resgate analgésico
com opioides.

CONCLUSOES A técnica de TAP BLOCK foi efetiva para a analgesia trans-operatória de herniorrafia em caprino.

REFERENCIAS

FONSECA, D. S.; DEMETRIO, L. V; KUCI, C. C.; SOUZA, L. P.; CORSO, A. S.; MORAES, A. N. Bloqueio Ecoguiado Do Plano Transverso Abdominal Versus Anestesia
Epidural com Bupivacaína em gatas Submetidas À Laparotomia: Resultados Parciais. 26º SIC UDESC -Seminário de Iniciação Científica –Universidade do Estado de
Santa Catarina, 2016 LIN, H.C.; PUGH, D.G. Procedimentos anestésicos. In: PUGH, D.G. Clínica de ovinos e caprinos. São Paulo: Roca, 2004. OTERO, P.E., PORTELA,
D.A. Bloqueios dos nervos do Tórax e Abdome. In: PORTELA, D.A., FUENSALIDA, S.E., OTERO, P.E. Manual de anestesia regional em animais de estimação: anatomia
para bloqueios guiados por ultrassonografia e neuroestimulação. São Paulo: Medvet, 2018, p. 263.
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TITULO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL COMO FERRAMENTA PARA O ESTÁGIO EM GESTÃO DE SAÚDE COLETIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO
O Planejamento Estratégico Situacional é um modelo onde se identifica os problemas que afetam a saúde da comunidade, e se elabora um plano de
intervenção/plano de ação.1,2

OBJETIVOS - Relatar a vivência das graduandas de enfermagem durante a realização e implementação do Planejamento Estratégico Situacional (PES) no Estágio Curricular.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Saúde Coletiva, 8° semestre, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS),
com modelo de Estratégia Saúde da Família. O estágio foi desenvolvido durante o período de agosto a outubro de 2021.

RESULTADOS

Ao implantar o PES, o primeiro passo é identificar os problemas, foi observado o atraso vacinal em crianças. O segundo passo é a classificação e priorização dos
problemas encontrados: atraso vacinal, preenchimento incorreto e incompleto do cartão espelho e do SIGA SAÚDE, desorganização dos arquivos e baixa busca ativa;
O terceiro e o quarto passo é explicar e descrever sobre o problema, o qual foi encontrado a baixa busca ativa de vacinação em atraso pelos Agentes comunitários de
saúde (ACS), auxiliares de Enfermagem, arquivos desorganizados, falta de preenchimento do cartão espelho e preenchimento no SIGA SAÚDE. O quinto passo são os
nós críticos, encontrar a causa das causas. No sexto, sétimo e oitavo passo ocorre o desenho operacional, onde cada problema tem o seu recurso, indica-se os
autores que realizam o recurso crítico e quais são as motivações que cada um possui, e após retrata os autores que controlam e supervisionam essa realização do
recurso crítico.2,3 E por fim, o nono passo elabora o plano operativo, onde se exibe como será executado e o prazo de realização do mesmo. E como resultado final
foi realizado uma rigorosa conferência do SIGA SAÚDE e cartões espelho a procura de reais atrasos vacinais e atualização dos cartões que não estavam em atraso;
Criação de uma planilha compartilhada para que os ACS’s obtivessem os dados das crianças em atraso para fazerem a busca ativa; Realizado a organização dos
arquivos/cartões espelhos colocando por ano e mês de nascimento as crianças sem atraso vacinal, e separadamente organizado por ano de nascimento os cartões
em atraso vacinal.

CONCLUSOES
A partir dessa experiência foi possível observar a importância da realização do planejamento estratégico situacional, para resolver o problema do atraso vacinal
dessas crianças e implantar uma intervenção para melhora essa cobertura.

REFERENCIAS

1. Faria, P. H. , De Campos C. C. F., Dos Santos, A. M.. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. NESCON – UFMG, 2018. 53p. Disponível em:
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf 2. Do Nascimento, O. J., Dos Reis, P. M.. Planejamento
Estratégico Situacional. R. Liceu On-line, São Paulo, v. 5, n. 1, p.86-101, jan./jun. 2015. Disponível em: https://liceu.emnuvens.com.br/LICEU_ON-
LINE/article/viewFile/1721/976 3. Luiz, B. B., Da Silva, F. M.. Planejamento Estratégico Situacional: Análise da Aplicação da Metodologia na Administração Pública.
UFF, 2020. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/21558/1/Bruna%20Luiz%20e%20Marineide%20da%20Silva_AC.pdf
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TITULO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL COMO FERRAMENTA PARA O ESTÁGIO EM GESTÃO DE SAÚDE COLETIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO
O Planejamento Estratégico Situacional é um modelo onde se identifica os problemas que afetam a saúde da comunidade, e se elabora um plano de
intervenção/plano de ação.1,2

OBJETIVOS - Relatar a vivência das graduandas de enfermagem durante a realização e implementação do Planejamento Estratégico Situacional (PES) no Estágio Curricular.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Saúde Coletiva, 8° semestre, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS),
com modelo de Estratégia Saúde da Família. O estágio foi desenvolvido durante o período de agosto a outubro de 2021.

RESULTADOS

Ao implantar o PES, o primeiro passo é identificar os problemas, foi observado o atraso vacinal em crianças. O segundo passo é a classificação e priorização dos
problemas encontrados: atraso vacinal, preenchimento incorreto e incompleto do cartão espelho e do SIGA SAÚDE, desorganização dos arquivos e baixa busca ativa;
O terceiro e o quarto passo é explicar e descrever sobre o problema, o qual foi encontrado a baixa busca ativa de vacinação em atraso pelos Agentes comunitários de
saúde (ACS), auxiliares de Enfermagem, arquivos desorganizados, falta de preenchimento do cartão espelho e preenchimento no SIGA SAÚDE. O quinto passo são os
nós críticos, encontrar a causa das causas. No sexto, sétimo e oitavo passo ocorre o desenho operacional, onde cada problema tem o seu recurso, indica-se os
autores que realizam o recurso crítico e quais são as motivações que cada um possui, e após retrata os autores que controlam e supervisionam essa realização do
recurso crítico.2,3 E por fim, o nono passo elabora o plano operativo, onde se exibe como será executado e o prazo de realização do mesmo. E como resultado final
foi realizado uma rigorosa conferência do SIGA SAÚDE e cartões espelho a procura de reais atrasos vacinais e atualização dos cartões que não estavam em atraso;
Criação de uma planilha compartilhada para que os ACS’s obtivessem os dados das crianças em atraso para fazerem a busca ativa; Realizado a organização dos
arquivos/cartões espelhos colocando por ano e mês de nascimento as crianças sem atraso vacinal, e separadamente organizado por ano de nascimento os cartões
em atraso vacinal.

CONCLUSOES
A partir dessa experiência foi possível observar a importância da realização do planejamento estratégico situacional, para resolver o problema do atraso vacinal
dessas crianças e implantar uma intervenção para melhora essa cobertura.

REFERENCIAS

1. Faria, P. H. , De Campos C. C. F., Dos Santos, A. M.. Planejamento, avaliação e programação das ações de saúde. NESCON – UFMG, 2018. 53p. Disponível em:
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/modulo-planejamento-avaliacao-saude.pdf 2. Do Nascimento, O. J., Dos Reis, P. M.. Planejamento
Estratégico Situacional. R. Liceu On-line, São Paulo, v. 5, n. 1, p.86-101, jan./jun. 2015. Disponível em: https://liceu.emnuvens.com.br/LICEU_ON-
LINE/article/viewFile/1721/976 3. Luiz, B. B., Da Silva, F. M.. Planejamento Estratégico Situacional: Análise da Aplicação da Metodologia na Administração Pública.
UFF, 2020. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/21558/1/Bruna%20Luiz%20e%20Marineide%20da%20Silva_AC.pdf
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TITULO TRANSPLANTE HEPÁTICO: um olhar no papel da psicologia nos cuidados dos pacientes na fila de espera

INTRODUCAO

Esta pesquisa surgiu a partir do estágio observacional não obrigatório no ambulatório de transplante hepático do hospital universitário da UNIFESP, entre agosto de
2018 e março de 2020, quando foi possível constatar a diferença no que diz respeito ao trabalho multidisciplinar, contando com o psicólogo como suporte ao
paciente que inicia o processo de espera para o transplante hepático. Constatou-se a necessidade de um programa de recreação, atento às necessidades individuais
dos pacientes em fila de espera e seus familiares.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi jogar luz nos cuidados psicológicos utilizados na terapêutica dos pacientes que necessitam de transplante hepático e estão na fila de
espera, considerando o preconizado nos manuais de atenção e programas hospitalares. A ênfase foi o papel do psicólogo neste processo.

METODOLOGIA

Metodologicamente, considerou-se o que está nos manuais de atenção e programas de alguns hospitais públicos e privados de São Paulo, para análise do papel do
psicólogo nesse contexto. Contou com um estudo bibliográfico nas bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library e Busca Integrada da USP (Dedalus Usp),
além do Ministério da Saúde. Foram analisados dados dos anos de 2015 a 2021 de pesquisas nacionais com doentes cirróticos hepáticos crônicos e as equipes
relacionadas. Os descritores utilizados nas buscas foram: “Transplante hepático”, “Psicanálise”, “Planos Terapêutico”, “Psicologia hospitalar”, “Equipe
multidisciplinar”.

RESULTADOS

Os estudos apontam para a complexidade da terapêutica e a importância da atuação multidisciplinar no processo de atendimento ao paciente que espera por um
transplante hepático. Trazem a necessidade desses pacientes serem atendidos de maneira biopsicossocial, como determina a Política Nacional de Humanização do
SUS. Destacam a importância do cuidado de uma equipe multiprofissional, contando com o psicólogo, por toda a vida do paciente. Uma observação relevante: além
dos programas nem sempre oferecerem todos os cuidados ao paciente hepático, candidatos ao transplante ou já transplantados, alguns deles não disponibilizam
um manual claro para esclarecimentos a esses pacientes e seus familiares.

CONCLUSOES
Preliminarmente, podemos dizer que na equipe multidisciplinar, o psicólogo contribui para elucidações e perspectivas. Com o paciente, pode contribuir para a
conscientização de seu estado, propondo reflexões para a minimização da angústia oriunda de um quadro complexo. É uma forma de acolher quem sofre em uma
fila que pouco anda.

REFERENCIAS
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TITULO HOMOFOBIA NO FUTEBOL MASCULINO: UM OLHAR PSICANALÍTICO

INTRODUCAO

O livro "BICHA! Homofobia Estrutural no Futebol", de João Abel, motivou este estudo. Segundo Ferrari (2021), homofobia é colocar outra pessoa, no caso, o
homossexual, como inferior e anormal, considerando a lógica heteronormativa que é a heterossexualidade como o padrão normal a ser seguido. Nessa perspectiva,
diante da grande ausência de atletas masculinos homossexuais assumidos no futebol, é importante conhecer quais são os motivos e as implicações que os
impedem de assumir o próprio desejo, neste caso o da homossexualidade.

OBJETIVOS
Conhecer e analisar, a partir da literatura na perspectiva psicanalítica, os motivos e as implicações para que o atleta masculino, jogador de futebol, não assuma o
próprio desejo quando seu objeto de investimento libidinal é alguém do mesmo sexo.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa acerca da noção de desejo e a identificação projetiva para a psicanálise, considerando a homofobia masculina no
contexto esportivo do futebol. Foi realizado o levantamento do material a partir das bases de dados da LILACS, PEPISC, Biblioteca Digital da USP, Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações e SCIELO. Para chegar aos artigos foram utilizados os seguintes descritores: Homofobia; Homofobia no futebol; Psicanálise e
Desejo; Identificação Projetiva; Projeção na Psicanálise; Torcida.

RESULTADOS

Antunes (2016) diz que a homossexualidade ainda é alvo de agressões, seja por motivos históricos, morais ou culturais, mesmo ela não sendo mais considerada
uma doença ou um crime em muitos países. A finalidade de tais agressões está relacionada com a visão da homossexualidade ser uma simples escolha do
indivíduo. Portanto, haverá um esforço em tentar corrigi-lo por meio da agressão. Caso a correção não seja possível, considera-se o extermínio. Por sua vez, Freitas
(2002) diz que o futebol é como uma metáfora de uma masculinidade mediterrânea cuja tônica é: quem age com coragem é ágil e se sobrepõe ao outro(a). Deve-se
compreender a masculinidade, no entanto, como um sistema de representações do coletivo, traços, práticas e atitudes historicamente culturais. O jogo de futebol é
visto como uma forma de expressão simbólica de virilidade .

CONCLUSOES

Nas conclusões preliminares, podemos dizer que o sujeito projeta no outro aquilo que ele não consegue tolerar em si. A homofobia seria, então, uma tentativa de
reprimir o desejo por alguém do mesmo sexo. Mesmo com o impedimento da censura, os desejos, que são originários do inconsciente, apresentam-se
continuamente à disposição para uma expressão consciente. O atleta do futebol seria, então, a imagem refletida de uma virilidade que nega um possível desejo
homossexual.

REFERENCIAS
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TITULO Avaliação da influência da temperatura ambiente na compostagem em pequena escala em Curitiba/PR

INTRODUCAO

A gestão de resíduos sólidos vem se tornando uma preocupação em todo o mundo. No Brasil, é um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº
12.305/2010). O Brasil é um dos países que mais gera resíduos sólidos urbanos (RSU), e nesse cenário faz-se necessária a busca por iniciativas que sejam
economicamente e ambientalmente viáveis para a gestão dos RSU. A implantação de técnicas como a compostagem doméstica pode contribuir para a redução de
resíduos destinados aos aterros, prolongando a vida útil dessas estruturas e gerando benefícios para o meio ambiente e economia para o município.

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo avaliar a compostagem doméstica em pequena escala, no município de Curitiba/PR, com foco na interferência da
temperatura externa no processo.

METODOLOGIA
A pesquisa foi iniciada em 15/08/21, e encontra-se em andamento. Foram montadas 3 composteiras com utilização de garrafas PET, sendo duas de 2L e uma de 3L,
intercalando resíduos alimentares (cascas de ovos, de frutas legumes e vegetais) cortados grosseiramente, terra, filtro de café, e folhas (matéria seca). Durante todo
o processo, estão sendo analisados, diariamente: aspecto, odor, temperatura e umidade no interior das composteiras, e temperatura ambiente.

RESULTADOS

Os resultados parciais da primeira composteira (C1), monitorada no período de 15/08/21 a 25/09/21, demonstraram que houve redução de 22% no volume da
matéria orgânica no período, e em 32 dias foi atingida a mesma coloração para toda a matéria orgânica, com geração de um chorume com cor intensa e odor forte. A
temperatura interna oscilou entre 15º e 23ºC, atingindo seu pico no vigésimo nono dia, com variação de 3ºC em relação à temperatura ambiente. A segunda
composteira (C2) foi iniciada em 02/09/21, e monitorada por 23 dias, com observação de produção mais intensa de chorume, maior redução do material orgânico (-
50%), e temperatura máxima no sexto dia, com variação de 4 ºC em relação à temperatura ambiente. A terceira composteira (C3) foi iniciada no dia 14/09/21, e
monitorada por 10 dias, apresentando comportamento diferente em relação a C1 e C2, sem produção de chorume, com lenta redução de matéria orgânica, e
aumento progressivo de temperatura, atingindo 4ºC acima da temperatura ambiente.

CONCLUSOES
Os resultados parciais são satisfatórios, as composteiras apresentam boa decomposição da matéria úmida, sem alteração no odor e sem presença de insetos,
possibilitando a utilização em apartamentos. Os resultados demonstram que o tempo de decomposição e de produção de chorume variam com a matéria orgânica
utilizada.

REFERENCIAS
FERREIRA, K. L. et al. utilização de composteira doméstica visando o tratamento de resíduo orgânico. In: 9° SIEPE O CONHECIMENTO VAI ALEM DAS FRONTEIRAS,
2017, Santana do Livramento. 2017. INÁCIO, C. T.; MILLER, P. R. M. Compostagem: Ciência e prática para a gestão de resíduos orgânicos. Rio de Janeiro: Embrapa
Solos, 2009. LIRA, Gabriel Souza. et al. Manual de Compostagem. UFPB, s/d.
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TITULO Avaliação da efetividade clareadora utilizando diferentes técnicas de clareamento dentário: estudo clínico randomizado duplo-cego

INTRODUCAO
A avaliação da efetividade clareadora de diferentes dentifrícios clareadores pode fornecer aos pacientes e profissionais de odontologia a capacidade de selecionar o
produto com base em resultados científicos.

OBJETIVOS
Sendo assim, o objetivo deste estudo clínico duplo-cego controlado foi avaliar o efeito de diferentes técnicas clareadoras, no que diz respeito à alteração de cor e de
sensibilidade dentinária.

METODOLOGIA

Um estudo clínico duplo-cego controlado foi realizado utilizando diferentes dentifrícios clareadores. Quarenta e oito voluntários foram divididos aleatoriamente em 4
grupos experimentais (n=12): G1- escovação diária com dentifrício convencional (controle negativo) durante 15 dias; G2- escovação diária com dentifrício a base de
carvão ativado durante 15 dias, G3- escovação diária com dentifrício de covarina azul durante 15 dias; e G4: clareamento de auto-aplicação com peróxido de
carbamida a 16% durante 15 dias. A avaliação da sensibilidade foi realizada utilizando escala numérica analógica com escores de 0 a 4, sendo avaliada em dois
tempos: uma semana após o início do tratamento (S1) e imediatamente após o término do tratamento (S2). Um avaliador calibrado avaliou a cor utilizando uma
escala de cores (VITA Classical) em três tempos: antes do início do tratamento (T0); uma semana após o início do tratamento (T1) e, duas semanas após o início do
tratamento (T2). A variação de cor ((#38)#916;SGU) foi realizada através da diferença de cor entre os diferentes tempos (T0-T1 e T0-T2). O desempenho do
clareamento foi avaliado pela diferença de tons ((#38)#916;SGU) entre os tempos usando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e Dunn.

RESULTADOS O tratamento clareador mais efetivo foi observado no G4, seguida dos semelhantes entrei si G2 e G3. No grupo controle (G1) não foi observada alteração de cor.

CONCLUSOES
Dentifrícios contendo carvão ativado e a base de azul de covarina não tiveram impacto significativo na cor do esmalte. Não foi observada sensibilidade dentinária
significante independente do produto clareador testado.

REFERENCIAS

1. Joiner A, Luo W. Tooth colour and whiteness: A review. J Dent. 2017 Sep;67:S3–10. 2.Nutter BJ, Sharif MO, Smith AB, Brunton PA. A clinical study comparing the
efficacy of li¬ght activated in-surgery whitening versus in-surgery whitening without light activation. J Dent. 2013;41 3.Vaz VTP, Jubilato DP, Oliveira MRM, Bortolatto
JF, Floros MC, Dantas AAR, Oliveira Junior OB. Whitening toothpaste containing activated charcoal, blue covarine, hydrogen peroxide or microbeads: which one is the
most effective? J Appl Oral Sci. 2019;27:e2018005. 4.Joiner A. Review of the effects of peroxide on enamel and dentine properties. J Dent. 2007 Dec;35(12):889-96.
5.Dahl JE, Pallesen U. Tooth bleaching--a critical review of the biological aspects. Crit Rev Oral Biol Med. 2003;14(4):292-304.
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TITULO Avaliação da efetividade clareadora utilizando diferentes técnicas de clareamento dentário: estudo clínico randomizado duplo-cego

INTRODUCAO
A avaliação da efetividade clareadora de diferentes dentifrícios clareadores pode fornecer aos pacientes e profissionais de odontologia a capacidade de selecionar o
produto com base em resultados científicos.

OBJETIVOS
Sendo assim, o objetivo deste estudo clínico duplo-cego controlado foi avaliar o efeito de diferentes técnicas clareadoras, no que diz respeito à alteração de cor e de
sensibilidade dentinária.

METODOLOGIA

Um estudo clínico duplo-cego controlado foi realizado utilizando diferentes dentifrícios clareadores. Quarenta e oito voluntários foram divididos aleatoriamente em 4
grupos experimentais (n=12): G1- escovação diária com dentifrício convencional (controle negativo) durante 15 dias; G2- escovação diária com dentifrício a base de
carvão ativado durante 15 dias, G3- escovação diária com dentifrício de covarina azul durante 15 dias; e G4: clareamento de auto-aplicação com peróxido de
carbamida a 16% durante 15 dias. A avaliação da sensibilidade foi realizada utilizando escala numérica analógica com escores de 0 a 4, sendo avaliada em dois
tempos: uma semana após o início do tratamento (S1) e imediatamente após o término do tratamento (S2). Um avaliador calibrado avaliou a cor utilizando uma
escala de cores (VITA Classical) em três tempos: antes do início do tratamento (T0); uma semana após o início do tratamento (T1) e, duas semanas após o início do
tratamento (T2). A variação de cor ((#38)#916;SGU) foi realizada através da diferença de cor entre os diferentes tempos (T0-T1 e T0-T2). O desempenho do
clareamento foi avaliado pela diferença de tons ((#38)#916;SGU) entre os tempos usando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e Dunn.

RESULTADOS O tratamento clareador mais efetivo foi observado no G4, seguida dos semelhantes entrei si G2 e G3. No grupo controle (G1) não foi observada alteração de cor.

CONCLUSOES
Dentifrícios contendo carvão ativado e a base de azul de covarina não tiveram impacto significativo na cor do esmalte. Não foi observada sensibilidade dentinária
significante independente do produto clareador testado.

REFERENCIAS
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efficacy of li¬ght activated in-surgery whitening versus in-surgery whitening without light activation. J Dent. 2013;41 3.Vaz VTP, Jubilato DP, Oliveira MRM, Bortolatto
JF, Floros MC, Dantas AAR, Oliveira Junior OB. Whitening toothpaste containing activated charcoal, blue covarine, hydrogen peroxide or microbeads: which one is the
most effective? J Appl Oral Sci. 2019;27:e2018005. 4.Joiner A. Review of the effects of peroxide on enamel and dentine properties. J Dent. 2007 Dec;35(12):889-96.
5.Dahl JE, Pallesen U. Tooth bleaching--a critical review of the biological aspects. Crit Rev Oral Biol Med. 2003;14(4):292-304.
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TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ÉTICA HACKER E SUAS LEIS

INTRODUCAO

Hoje em dia, com a pandemia, a utilização da tecnologia e da internet aumentou e, os crimes online também aumentaram consideravelmente. Novas profissões
surgiram, dentre elas, o Hacker Ético, que são contratados para trabalhar procurando brechas em sistemas, usando positivamente as ferramentas de hackeamento. A
seleção e análise de três artigos científicos que discorrem sobre o tema Segurança em Sistemas de Informação - Ética Hacker, com abordagem de diferentes pontos
de vista foi objeto desse estudo.

OBJETIVOS O objetivo do projeto é pesquisar e analisar artigos científicos sobre a ética hacker descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Para a análise, escolheu-se os seguintes artigos: “Introdução ao Direito Digital”; “Pesquisa de Uso da Ética Hacker na Formação de Estudantes do Ensino
Fundamental” e “Redes Colaborativas, Ética Hacker e Educação. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um
exercício” (FRIEDLANDER, MOREIRA,2007).

RESULTADOS

Notou-se que nos artigos as justificativas para o tema não estão explícitas, mas existem fundamentos que asseguram e se sustentam por serem baseados em
observações antecedentes, como “conjunto de normas, princípios e instruções que regulam as relações jurídicas emergentes da atividade informática (ALTMARK,
1987 apud REIS, 1997, p. 14)”. O tema central a ser analisado em todos os artigos se refere à Ética Hacker e Suas Leis, esse tema é amplo e aborda diversos outros
pontos como, a aplicação dos valores da ética hacker em um ambiente de aprendizagem, leis que foram criadas para regular algumas transgressões surgidas com a
evolução da tecnologia em ordem cronológica, bem como, colaborações, compartilhamento, inovação e solidariedade no desenvolvimento técnico inicial da vida de
jovens.

CONCLUSOES

Os temas e os títulos escolhidos são bem explícitos quanto ao que vai ser discutido nos artigos, os mesmos não fogem do proposto e usam como base a ética
hacker, porém enquanto um deles se volta ao lado jurídico, os outros dois tem como foco o impacto no sistema educacional. A pesquisa realizada para ser feito o
artigo põe em prova a influência da tecnologia sobre os estudantes do ensino fundamental e se as mesmas são estimuladas, através de pesquisas e projetos
culturais, a serem hackers em suas carreiras.

REFERENCIAS
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2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/edur/a/PCtY6BJVhcXSL6F6wKDpcpq/. Acesso em: 10/09/2021.

Página 583



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12475 Sistemas de Informação 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4694295 - GABRIEL LACERDA REZENDE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ÉTICA HACKER E SUAS LEIS

INTRODUCAO

Hoje em dia, com a pandemia, a utilização da tecnologia e da internet aumentou e, os crimes online também aumentaram consideravelmente. Novas profissões
surgiram, dentre elas, o Hacker Ético, que são contratados para trabalhar procurando brechas em sistemas, usando positivamente as ferramentas de hackeamento. A
seleção e análise de três artigos científicos que discorrem sobre o tema Segurança em Sistemas de Informação - Ética Hacker, com abordagem de diferentes pontos
de vista foi objeto desse estudo.

OBJETIVOS O objetivo do projeto é pesquisar e analisar artigos científicos sobre a ética hacker descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Para a análise, escolheu-se os seguintes artigos: “Introdução ao Direito Digital”; “Pesquisa de Uso da Ética Hacker na Formação de Estudantes do Ensino
Fundamental” e “Redes Colaborativas, Ética Hacker e Educação. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um
exercício” (FRIEDLANDER, MOREIRA,2007).

RESULTADOS

Notou-se que nos artigos as justificativas para o tema não estão explícitas, mas existem fundamentos que asseguram e se sustentam por serem baseados em
observações antecedentes, como “conjunto de normas, princípios e instruções que regulam as relações jurídicas emergentes da atividade informática (ALTMARK,
1987 apud REIS, 1997, p. 14)”. O tema central a ser analisado em todos os artigos se refere à Ética Hacker e Suas Leis, esse tema é amplo e aborda diversos outros
pontos como, a aplicação dos valores da ética hacker em um ambiente de aprendizagem, leis que foram criadas para regular algumas transgressões surgidas com a
evolução da tecnologia em ordem cronológica, bem como, colaborações, compartilhamento, inovação e solidariedade no desenvolvimento técnico inicial da vida de
jovens.

CONCLUSOES

Os temas e os títulos escolhidos são bem explícitos quanto ao que vai ser discutido nos artigos, os mesmos não fogem do proposto e usam como base a ética
hacker, porém enquanto um deles se volta ao lado jurídico, os outros dois tem como foco o impacto no sistema educacional. A pesquisa realizada para ser feito o
artigo põe em prova a influência da tecnologia sobre os estudantes do ensino fundamental e se as mesmas são estimuladas, através de pesquisas e projetos
culturais, a serem hackers em suas carreiras.

REFERENCIAS

ARALDI, M.L.C., MARTINS, A.R.Q., TEIXEIRA, A.C. 2017. Pesquisa de uso da ética hacker na formação de estudantes do ensino fundamental. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/343485407_Pesquisa_de_uso_da_etica_hacker_na_formacao_de_estudantes_do_ensino_fundamental. Acesso em:
10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em:
10/09/2021. PIMENTEL, J.E.S. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP,v.13, n.1, 2018. Disponível em:
https://es.mpsp.mp.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/352. Acesso em: 10/09/2021. PRIETTO, N. Redes colaborativas, ética hacker e educação.
2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/edur/a/PCtY6BJVhcXSL6F6wKDpcpq/. Acesso em: 10/09/2021.
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TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ÉTICA HACKER E SUAS LEIS

INTRODUCAO

Hoje em dia, com a pandemia, a utilização da tecnologia e da internet aumentou e, os crimes online também aumentaram consideravelmente. Novas profissões
surgiram, dentre elas, o Hacker Ético, que são contratados para trabalhar procurando brechas em sistemas, usando positivamente as ferramentas de hackeamento. A
seleção e análise de três artigos científicos que discorrem sobre o tema Segurança em Sistemas de Informação - Ética Hacker, com abordagem de diferentes pontos
de vista foi objeto desse estudo.

OBJETIVOS O objetivo do projeto é pesquisar e analisar artigos científicos sobre a ética hacker descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Para a análise, escolheu-se os seguintes artigos: “Introdução ao Direito Digital”; “Pesquisa de Uso da Ética Hacker na Formação de Estudantes do Ensino
Fundamental” e “Redes Colaborativas, Ética Hacker e Educação. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um
exercício” (FRIEDLANDER, MOREIRA,2007).

RESULTADOS

Notou-se que nos artigos as justificativas para o tema não estão explícitas, mas existem fundamentos que asseguram e se sustentam por serem baseados em
observações antecedentes, como “conjunto de normas, princípios e instruções que regulam as relações jurídicas emergentes da atividade informática (ALTMARK,
1987 apud REIS, 1997, p. 14)”. O tema central a ser analisado em todos os artigos se refere à Ética Hacker e Suas Leis, esse tema é amplo e aborda diversos outros
pontos como, a aplicação dos valores da ética hacker em um ambiente de aprendizagem, leis que foram criadas para regular algumas transgressões surgidas com a
evolução da tecnologia em ordem cronológica, bem como, colaborações, compartilhamento, inovação e solidariedade no desenvolvimento técnico inicial da vida de
jovens.

CONCLUSOES

Os temas e os títulos escolhidos são bem explícitos quanto ao que vai ser discutido nos artigos, os mesmos não fogem do proposto e usam como base a ética
hacker, porém enquanto um deles se volta ao lado jurídico, os outros dois tem como foco o impacto no sistema educacional. A pesquisa realizada para ser feito o
artigo põe em prova a influência da tecnologia sobre os estudantes do ensino fundamental e se as mesmas são estimuladas, através de pesquisas e projetos
culturais, a serem hackers em suas carreiras.

REFERENCIAS

ARALDI, M.L.C., MARTINS, A.R.Q., TEIXEIRA, A.C. 2017. Pesquisa de uso da ética hacker na formação de estudantes do ensino fundamental. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/343485407_Pesquisa_de_uso_da_etica_hacker_na_formacao_de_estudantes_do_ensino_fundamental. Acesso em:
10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em:
10/09/2021. PIMENTEL, J.E.S. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP,v.13, n.1, 2018. Disponível em:
https://es.mpsp.mp.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/352. Acesso em: 10/09/2021. PRIETTO, N. Redes colaborativas, ética hacker e educação.
2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/edur/a/PCtY6BJVhcXSL6F6wKDpcpq/. Acesso em: 10/09/2021.
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Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ÉTICA HACKER E SUAS LEIS

INTRODUCAO

Hoje em dia, com a pandemia, a utilização da tecnologia e da internet aumentou e, os crimes online também aumentaram consideravelmente. Novas profissões
surgiram, dentre elas, o Hacker Ético, que são contratados para trabalhar procurando brechas em sistemas, usando positivamente as ferramentas de hackeamento. A
seleção e análise de três artigos científicos que discorrem sobre o tema Segurança em Sistemas de Informação - Ética Hacker, com abordagem de diferentes pontos
de vista foi objeto desse estudo.

OBJETIVOS O objetivo do projeto é pesquisar e analisar artigos científicos sobre a ética hacker descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Para a análise, escolheu-se os seguintes artigos: “Introdução ao Direito Digital”; “Pesquisa de Uso da Ética Hacker na Formação de Estudantes do Ensino
Fundamental” e “Redes Colaborativas, Ética Hacker e Educação. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um
exercício” (FRIEDLANDER, MOREIRA,2007).

RESULTADOS

Notou-se que nos artigos as justificativas para o tema não estão explícitas, mas existem fundamentos que asseguram e se sustentam por serem baseados em
observações antecedentes, como “conjunto de normas, princípios e instruções que regulam as relações jurídicas emergentes da atividade informática (ALTMARK,
1987 apud REIS, 1997, p. 14)”. O tema central a ser analisado em todos os artigos se refere à Ética Hacker e Suas Leis, esse tema é amplo e aborda diversos outros
pontos como, a aplicação dos valores da ética hacker em um ambiente de aprendizagem, leis que foram criadas para regular algumas transgressões surgidas com a
evolução da tecnologia em ordem cronológica, bem como, colaborações, compartilhamento, inovação e solidariedade no desenvolvimento técnico inicial da vida de
jovens.

CONCLUSOES

Os temas e os títulos escolhidos são bem explícitos quanto ao que vai ser discutido nos artigos, os mesmos não fogem do proposto e usam como base a ética
hacker, porém enquanto um deles se volta ao lado jurídico, os outros dois tem como foco o impacto no sistema educacional. A pesquisa realizada para ser feito o
artigo põe em prova a influência da tecnologia sobre os estudantes do ensino fundamental e se as mesmas são estimuladas, através de pesquisas e projetos
culturais, a serem hackers em suas carreiras.

REFERENCIAS

ARALDI, M.L.C., MARTINS, A.R.Q., TEIXEIRA, A.C. 2017. Pesquisa de uso da ética hacker na formação de estudantes do ensino fundamental. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/343485407_Pesquisa_de_uso_da_etica_hacker_na_formacao_de_estudantes_do_ensino_fundamental. Acesso em:
10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em:
10/09/2021. PIMENTEL, J.E.S. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP,v.13, n.1, 2018. Disponível em:
https://es.mpsp.mp.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/352. Acesso em: 10/09/2021. PRIETTO, N. Redes colaborativas, ética hacker e educação.
2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/edur/a/PCtY6BJVhcXSL6F6wKDpcpq/. Acesso em: 10/09/2021.
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Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ÉTICA HACKER E SUAS LEIS

INTRODUCAO

Hoje em dia, com a pandemia, a utilização da tecnologia e da internet aumentou e, os crimes online também aumentaram consideravelmente. Novas profissões
surgiram, dentre elas, o Hacker Ético, que são contratados para trabalhar procurando brechas em sistemas, usando positivamente as ferramentas de hackeamento. A
seleção e análise de três artigos científicos que discorrem sobre o tema Segurança em Sistemas de Informação - Ética Hacker, com abordagem de diferentes pontos
de vista foi objeto desse estudo.

OBJETIVOS O objetivo do projeto é pesquisar e analisar artigos científicos sobre a ética hacker descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Para a análise, escolheu-se os seguintes artigos: “Introdução ao Direito Digital”; “Pesquisa de Uso da Ética Hacker na Formação de Estudantes do Ensino
Fundamental” e “Redes Colaborativas, Ética Hacker e Educação. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um
exercício” (FRIEDLANDER, MOREIRA,2007).

RESULTADOS

Notou-se que nos artigos as justificativas para o tema não estão explícitas, mas existem fundamentos que asseguram e se sustentam por serem baseados em
observações antecedentes, como “conjunto de normas, princípios e instruções que regulam as relações jurídicas emergentes da atividade informática (ALTMARK,
1987 apud REIS, 1997, p. 14)”. O tema central a ser analisado em todos os artigos se refere à Ética Hacker e Suas Leis, esse tema é amplo e aborda diversos outros
pontos como, a aplicação dos valores da ética hacker em um ambiente de aprendizagem, leis que foram criadas para regular algumas transgressões surgidas com a
evolução da tecnologia em ordem cronológica, bem como, colaborações, compartilhamento, inovação e solidariedade no desenvolvimento técnico inicial da vida de
jovens.

CONCLUSOES

Os temas e os títulos escolhidos são bem explícitos quanto ao que vai ser discutido nos artigos, os mesmos não fogem do proposto e usam como base a ética
hacker, porém enquanto um deles se volta ao lado jurídico, os outros dois tem como foco o impacto no sistema educacional. A pesquisa realizada para ser feito o
artigo põe em prova a influência da tecnologia sobre os estudantes do ensino fundamental e se as mesmas são estimuladas, através de pesquisas e projetos
culturais, a serem hackers em suas carreiras.

REFERENCIAS

ARALDI, M.L.C., MARTINS, A.R.Q., TEIXEIRA, A.C. 2017. Pesquisa de uso da ética hacker na formação de estudantes do ensino fundamental. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/343485407_Pesquisa_de_uso_da_etica_hacker_na_formacao_de_estudantes_do_ensino_fundamental. Acesso em:
10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em:
10/09/2021. PIMENTEL, J.E.S. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP,v.13, n.1, 2018. Disponível em:
https://es.mpsp.mp.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/352. Acesso em: 10/09/2021. PRIETTO, N. Redes colaborativas, ética hacker e educação.
2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/edur/a/PCtY6BJVhcXSL6F6wKDpcpq/. Acesso em: 10/09/2021.
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Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ÉTICA HACKER E SUAS LEIS

INTRODUCAO

Hoje em dia, com a pandemia, a utilização da tecnologia e da internet aumentou e, os crimes online também aumentaram consideravelmente. Novas profissões
surgiram, dentre elas, o Hacker Ético, que são contratados para trabalhar procurando brechas em sistemas, usando positivamente as ferramentas de hackeamento. A
seleção e análise de três artigos científicos que discorrem sobre o tema Segurança em Sistemas de Informação - Ética Hacker, com abordagem de diferentes pontos
de vista foi objeto desse estudo.

OBJETIVOS O objetivo do projeto é pesquisar e analisar artigos científicos sobre a ética hacker descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Para a análise, escolheu-se os seguintes artigos: “Introdução ao Direito Digital”; “Pesquisa de Uso da Ética Hacker na Formação de Estudantes do Ensino
Fundamental” e “Redes Colaborativas, Ética Hacker e Educação. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um
exercício” (FRIEDLANDER, MOREIRA,2007).

RESULTADOS

Notou-se que nos artigos as justificativas para o tema não estão explícitas, mas existem fundamentos que asseguram e se sustentam por serem baseados em
observações antecedentes, como “conjunto de normas, princípios e instruções que regulam as relações jurídicas emergentes da atividade informática (ALTMARK,
1987 apud REIS, 1997, p. 14)”. O tema central a ser analisado em todos os artigos se refere à Ética Hacker e Suas Leis, esse tema é amplo e aborda diversos outros
pontos como, a aplicação dos valores da ética hacker em um ambiente de aprendizagem, leis que foram criadas para regular algumas transgressões surgidas com a
evolução da tecnologia em ordem cronológica, bem como, colaborações, compartilhamento, inovação e solidariedade no desenvolvimento técnico inicial da vida de
jovens.

CONCLUSOES

Os temas e os títulos escolhidos são bem explícitos quanto ao que vai ser discutido nos artigos, os mesmos não fogem do proposto e usam como base a ética
hacker, porém enquanto um deles se volta ao lado jurídico, os outros dois tem como foco o impacto no sistema educacional. A pesquisa realizada para ser feito o
artigo põe em prova a influência da tecnologia sobre os estudantes do ensino fundamental e se as mesmas são estimuladas, através de pesquisas e projetos
culturais, a serem hackers em suas carreiras.

REFERENCIAS

ARALDI, M.L.C., MARTINS, A.R.Q., TEIXEIRA, A.C. 2017. Pesquisa de uso da ética hacker na formação de estudantes do ensino fundamental. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/343485407_Pesquisa_de_uso_da_etica_hacker_na_formacao_de_estudantes_do_ensino_fundamental. Acesso em:
10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em:
10/09/2021. PIMENTEL, J.E.S. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP,v.13, n.1, 2018. Disponível em:
https://es.mpsp.mp.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/352. Acesso em: 10/09/2021. PRIETTO, N. Redes colaborativas, ética hacker e educação.
2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/edur/a/PCtY6BJVhcXSL6F6wKDpcpq/. Acesso em: 10/09/2021.
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Luiz Henrique da Silva Nali

TITULO DIFERENÇAS ENTRE ELETROCAUTÉRIO E JATO DE PLASMA - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

Esse trabalho descreve os aparelhos de Jato de Plasma e Eletrocautério, suas atribuições. Tal abordagem é devido o fato da grande importância dele na área da
estética. O eletrocautério atua com corrente alternada de baixa tensão e alta intensidade com o intuito de produzir uma lesão média e controlada na superfície da
pele, cauterização, o jato de plasma atua com corrente contínua, fazem a geração da descarga de plasma através da ionização do ar atmosférico, para, o
equipamento excita os gases ao seu redor da ponteira, através de uma fonte de energia capaz de produzir um campo elétrico de alta tensão, aplicado entre a ponteira
e a pele a ser tratada, quando rompe a barreira dielétrica do ar (isolante), gera uma descarga de plasma na cor azul.

OBJETIVOS expor as utilidades do aparelho de Jato de Plasma e Eletrocautério nos procedimentos estéticos e seus resultados.

METODOLOGIA
Esse estudo consistiu em uma revisão na literatura de livros e nas bases de dados Pubmed-Medline, Cocharane-Bireme, PEDro, Scielo, e Google Acadêmico, que
direcionava a sites de pesquisa específicos, no idioma português e espanhol, dos anos 2010 a 2020. Foram selecionados estudos que abordam aspectos teóricos
sobre o tratamento de pacientes sobre o tema estudado.

RESULTADOS

O Jato de Plasma é utilizado por um aparelho que contém um gás ionizado que consiste em íons e elétrons criados pela separação de elétrons a partir da cobertura
de elétrons de gases ou por ionização. A aplicação do jato de plasma é precisa e é ideal para tratamentos como: melanoses solares ou manchas senis, de qualquer
parte do corpo e rosto, retirada de pintas e verrugas, blefaroplastia sem cortes e trata também rugas e linhas de expressão promovendo aumento do colágeno e
contração das rugas. No entanto, fica evidente que o Jato de Plasma e Eletrocautério não possuem a mesma finalidade Assim como o tratamento de Eletrocautério
atua com corrente alternada de baixa tensão e alta intensidade com o intuito de produzir uma lesão média e controlada na superfície da pele, ele age através de
corrente elétrica, não sendo necessário nenhum produto adicional, além do anestésico tópico, o tratamento de Eletrocautério causa micro lesões na pele,
provocando um leve processo inflamatório e pequenas queimaduras, o eletrodo ativo deve ser colocado longe do campo quando não está em uso, evitando-se sua
ativação não intencional e lesões. A aplicação é feita com ponteiro pontual, e realizado pontuações orientadas em semicírculos, portanto é necessário escolher o
modo entre pontual e varredura.

CONCLUSOES Um dos principais resultados procurados nas clínicas de estética é o rejuvenescimento e isso é um fato incontestável.

REFERENCIAS
SANTOS, J. L. M. Novas abordagens terapêuticas no combate ao envelhecimento cutâneo[Monografia]. 2011 Waldron RP, Copeland GP, Murphy AF. Surgical
diathermy: a potential hazard. Br J Clin Pract. 1984;38(7-8):283 Afonso CT, Silva AL, Fabrini DS, Afonso CT, Côrtes MGW, Sant’anna LL. Riscos do uso do
eletrocautério em pacientes portadores de adornos metálicos. Arq Bras Cir dig. 2010; 23(3):183-186.
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Luiz Henrique da Silva Nali

TITULO DIFERENÇAS ENTRE ELETROCAUTÉRIO E JATO DE PLASMA - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

Esse trabalho descreve os aparelhos de Jato de Plasma e Eletrocautério, suas atribuições. Tal abordagem é devido o fato da grande importância dele na área da
estética. O eletrocautério atua com corrente alternada de baixa tensão e alta intensidade com o intuito de produzir uma lesão média e controlada na superfície da
pele, cauterização, o jato de plasma atua com corrente contínua, fazem a geração da descarga de plasma através da ionização do ar atmosférico, para, o
equipamento excita os gases ao seu redor da ponteira, através de uma fonte de energia capaz de produzir um campo elétrico de alta tensão, aplicado entre a ponteira
e a pele a ser tratada, quando rompe a barreira dielétrica do ar (isolante), gera uma descarga de plasma na cor azul.

OBJETIVOS expor as utilidades do aparelho de Jato de Plasma e Eletrocautério nos procedimentos estéticos e seus resultados.

METODOLOGIA
Esse estudo consistiu em uma revisão na literatura de livros e nas bases de dados Pubmed-Medline, Cocharane-Bireme, PEDro, Scielo, e Google Acadêmico, que
direcionava a sites de pesquisa específicos, no idioma português e espanhol, dos anos 2010 a 2020. Foram selecionados estudos que abordam aspectos teóricos
sobre o tratamento de pacientes sobre o tema estudado.

RESULTADOS

O Jato de Plasma é utilizado por um aparelho que contém um gás ionizado que consiste em íons e elétrons criados pela separação de elétrons a partir da cobertura
de elétrons de gases ou por ionização. A aplicação do jato de plasma é precisa e é ideal para tratamentos como: melanoses solares ou manchas senis, de qualquer
parte do corpo e rosto, retirada de pintas e verrugas, blefaroplastia sem cortes e trata também rugas e linhas de expressão promovendo aumento do colágeno e
contração das rugas. No entanto, fica evidente que o Jato de Plasma e Eletrocautério não possuem a mesma finalidade Assim como o tratamento de Eletrocautério
atua com corrente alternada de baixa tensão e alta intensidade com o intuito de produzir uma lesão média e controlada na superfície da pele, ele age através de
corrente elétrica, não sendo necessário nenhum produto adicional, além do anestésico tópico, o tratamento de Eletrocautério causa micro lesões na pele,
provocando um leve processo inflamatório e pequenas queimaduras, o eletrodo ativo deve ser colocado longe do campo quando não está em uso, evitando-se sua
ativação não intencional e lesões. A aplicação é feita com ponteiro pontual, e realizado pontuações orientadas em semicírculos, portanto é necessário escolher o
modo entre pontual e varredura.

CONCLUSOES Um dos principais resultados procurados nas clínicas de estética é o rejuvenescimento e isso é um fato incontestável.

REFERENCIAS
SANTOS, J. L. M. Novas abordagens terapêuticas no combate ao envelhecimento cutâneo[Monografia]. 2011 Waldron RP, Copeland GP, Murphy AF. Surgical
diathermy: a potential hazard. Br J Clin Pract. 1984;38(7-8):283 Afonso CT, Silva AL, Fabrini DS, Afonso CT, Côrtes MGW, Sant’anna LL. Riscos do uso do
eletrocautério em pacientes portadores de adornos metálicos. Arq Bras Cir dig. 2010; 23(3):183-186.
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TITULO DIFERENÇAS ENTRE ELETROCAUTÉRIO E JATO DE PLASMA - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

Esse trabalho descreve os aparelhos de Jato de Plasma e Eletrocautério, suas atribuições. Tal abordagem é devido o fato da grande importância dele na área da
estética. O eletrocautério atua com corrente alternada de baixa tensão e alta intensidade com o intuito de produzir uma lesão média e controlada na superfície da
pele, cauterização, o jato de plasma atua com corrente contínua, fazem a geração da descarga de plasma através da ionização do ar atmosférico, para, o
equipamento excita os gases ao seu redor da ponteira, através de uma fonte de energia capaz de produzir um campo elétrico de alta tensão, aplicado entre a ponteira
e a pele a ser tratada, quando rompe a barreira dielétrica do ar (isolante), gera uma descarga de plasma na cor azul.

OBJETIVOS expor as utilidades do aparelho de Jato de Plasma e Eletrocautério nos procedimentos estéticos e seus resultados.

METODOLOGIA
Esse estudo consistiu em uma revisão na literatura de livros e nas bases de dados Pubmed-Medline, Cocharane-Bireme, PEDro, Scielo, e Google Acadêmico, que
direcionava a sites de pesquisa específicos, no idioma português e espanhol, dos anos 2010 a 2020. Foram selecionados estudos que abordam aspectos teóricos
sobre o tratamento de pacientes sobre o tema estudado.

RESULTADOS

O Jato de Plasma é utilizado por um aparelho que contém um gás ionizado que consiste em íons e elétrons criados pela separação de elétrons a partir da cobertura
de elétrons de gases ou por ionização. A aplicação do jato de plasma é precisa e é ideal para tratamentos como: melanoses solares ou manchas senis, de qualquer
parte do corpo e rosto, retirada de pintas e verrugas, blefaroplastia sem cortes e trata também rugas e linhas de expressão promovendo aumento do colágeno e
contração das rugas. No entanto, fica evidente que o Jato de Plasma e Eletrocautério não possuem a mesma finalidade Assim como o tratamento de Eletrocautério
atua com corrente alternada de baixa tensão e alta intensidade com o intuito de produzir uma lesão média e controlada na superfície da pele, ele age através de
corrente elétrica, não sendo necessário nenhum produto adicional, além do anestésico tópico, o tratamento de Eletrocautério causa micro lesões na pele,
provocando um leve processo inflamatório e pequenas queimaduras, o eletrodo ativo deve ser colocado longe do campo quando não está em uso, evitando-se sua
ativação não intencional e lesões. A aplicação é feita com ponteiro pontual, e realizado pontuações orientadas em semicírculos, portanto é necessário escolher o
modo entre pontual e varredura.

CONCLUSOES Um dos principais resultados procurados nas clínicas de estética é o rejuvenescimento e isso é um fato incontestável.

REFERENCIAS
SANTOS, J. L. M. Novas abordagens terapêuticas no combate ao envelhecimento cutâneo[Monografia]. 2011 Waldron RP, Copeland GP, Murphy AF. Surgical
diathermy: a potential hazard. Br J Clin Pract. 1984;38(7-8):283 Afonso CT, Silva AL, Fabrini DS, Afonso CT, Côrtes MGW, Sant’anna LL. Riscos do uso do
eletrocautério em pacientes portadores de adornos metálicos. Arq Bras Cir dig. 2010; 23(3):183-186.
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TITULO Avaliação da compostagem de pequena escala para redução de resíduos sólidos em residências no município de Belo Horizonte/MG

INTRODUCAO

O Brasil é um dos países do mundo que mais gera resíduos sólidos. Torna-se, portanto, desafiador para o país a gestão ambiental economicamente viável dos
resíduos gerados, considerando as mais de 79 mil toneladas geradas só em 2019, sendo quase 50% resíduos orgânicos, e o custo alto de destinação. Atualmente,
pesquisas vêm destacando a importância da compostagem em pequena escala com uma alternativa barata para reciclagem do resíduo orgânico no meio urbano,
uma vez que requer pouca estrutura e é de fácil execução. Toma-se como hipótese que a aplicação dessa técnica em residência contribui para reciclagem de
resíduos orgânicos na fonte, desonerando a gestão de resíduos.

OBJETIVOS Analisar a aplicação da técnica da compostagem em pequena escala em residências no município de Belo Horizonte/MG.

METODOLOGIA

O experimento foi realizado na cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 15/08 a 15/09/21. Como metodologia foi adotada a compostagem em pequena escala,
com utilização de garrafa PET de 1,5 l, restos de alimentos (cascas de legumes, de ovo, frutas e folhagem), folhas secas inteiras, e terra vegetal. Foram avaliados
parâmetros como: temperatura (medida no período matutino), umidade (por meio do toque manual e visualização do chorume) e aeração (nível de agregação da
massa interna), bem como o aspecto visual ao longo de todo processo de degradação da matéria orgânica.

RESULTADOS
Como resultado parcial do experimento verificou-se que no período houve redução de 1/3 do volume inicial de matéria orgânica, variação na temperatura interna do
composto ao longo do tempo (mínimo: 19,1 (#38)#8451; /máximo: 32(#38)#8451; ), porém, com variação de apenas 1 (#38)#8451; em relação à temperatura
ambiente, baixa decomposição das folhas secas, geração de chorume e presença de moscas.

CONCLUSOES
Nos 30 dias de avaliação, verificou-se acelerada decomposição da matéria orgânica úmida (restos de alimentos) e baixo nível de decomposição da matéria orgânica
seca (folhas secas), que correspondeu a 1/3 aproximadamente de redução. A amplitude térmica interna sofreu variação de 12,9º.C. sempre acompanhando a
variação da temperatura ambiente.

REFERENCIAS
INÁCIO, C. T.; MILLER, P. R. M. Compostagem: Ciência e prática para a gestão de resíduos orgânicos. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2009. LIRA, Gabriel Souza. et
al. Manual de Compostagem. UFPB, s/d. MUSCOPE, Felipe Paiva. Compostagem de Resíduos Agroindustriais através da inoculação de microrganismos eficientes:
uma alternativa para compostagem de pequena escala. Trabalho de Conclusão de Curso. UFFS, 2017.
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TITULO Avaliação da compostagem doméstica de resíduos vegetais no município de Feira de Santana-BA

INTRODUCAO

No Brasil, o quantitativo de resíduos sólidos gerados é muito alto. Entre 2010 e 2019, o país registrou aumento considerável na geração de resíduos, visto que a
geração por habitante passou de 348 para 379 kg/ano. No mesmo período, a geração de resíduos no Estado da Bahia aumentou em 177.755 kg/ano. Quase 50%
destes resíduos gerados são orgânicos e com alto custo para sua destinação final. Uma forma de reduzir a destinação final dos resíduos sólidos é com a utilização
da compostagem, técnica que pode aumentar a reciclagem e consequentemente diminuir a disposição de resíduos.

OBJETIVOS Analisar a aplicação da técnica de compostagem em escala residencial, para tratamento de resíduos sólidos vegetais no município de Feira de Santana-BA.

METODOLOGIA

O experimento foi realizado na cidade de Feira de Santana-BA no período de 16/08 a 16/09/21. Como metodologia foi adotada a compostagem em pequena escala,
com utilização de garrafa PET de 1,5 l, triturador manual de alimentos, restos de alimentos triturados (legumes e frutas), folhas secas trituradas, e terra vegetal.
Foram avaliados parâmetros como temperatura, umidade (por meio do toque manual e visualização do chorume) e aeração (nível de agregação da massa interna),
bem como o aspecto visual ao longo de todo processo de degradação da matéria orgânica.

RESULTADOS
Como resultado parcial do experimento verificou-se que no período houve uma pequena redução do volume inicial de matéria orgânica, com geração de chorume, e
variação na temperatura interna do composto ao longo do tempo, com mínima de 26 (#38)#8451; e máxima de 33 (#38)#8451;.

CONCLUSOES
Nos 32 dias de avaliação, verificou-se a decomposição da matéria orgânica úmida (restos de alimentos) e baixo nível de decomposição da matéria orgânica seca
(folhas secas), ocasionando a geração do chorume. A temperatura interna variou com a temperatura ambiente.

REFERENCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Compostagem doméstica, comunitária e institucional de resíduos orgânicos: manual de orientação / Ministério do Meio
Ambiente, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, Serviço Social do Comércio. -- Brasília, DF: MMA, 2017.68p. COMO montar uma composteira
caseira. Macapá: Embrapa Amapá, [2014]. Folder. Disponível em http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/136838/1/CPAF-AP-Folder-
COMPOSTEIRA.pdf PREFEITURA DE PINHAIS – Compostagem: Adubação orgânica do solo, 2017. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDE.
Departamento de Agricultura e Abastecimento – DEAAB. Rua América do Sul, 682 - Centro - Pinhais/PR. Disponível em: http://pgp-
pr.org.br/storage/projetos/anexos/950/folder_compostagem%20web.pdf Acesso em 07/06/2021. PMGIRS, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos de Feira de Santana-BA, 2016. Disponível em http://www.feiradesantana.ba.gov.br/sesp/arq/PMGIRS-pmfs.pdf. Acesso em: 03/06/2021. SANTOS, A. S.
Avaliação da sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos urbanos: estudo de caso envolvendo segmentos sociais do município de Feira de Santana, Bahia. Feira
de Santana, 2015.
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TITULO Analise filogenética de sequências de Influenza A em decorrência da gripe espanhola de 1918

INTRODUCAO

Durante o decorrer da história da humanidade, vivenciamos inúmeras catástrofes envolvendo a saúde humana, um notável exemplo foi a pandemia da gripe
espanhola, causada pelo agente viral influenza A H1N1, que ocorreu entre os anos de 1918 a 1919 e afetou o mundo inteiro em sua época, levando a óbito
aproximadamente 50 milhões de pessoas. Sugere-se que a gripe espanhola possa ter se originado no inverno de 1916 em um acampamento de soldados Britânicos
situados no norte da França, em Étaples, devido a um surgimento de uma infecção respiratória por uma bronquite purulenta. Vários soldados apresentaram um
quadro clínico de temperatura elevada, respiração rápida e tosse nos hospitais de base. Sendo que, os alojamentos que se encontravam haviam cerca de 100.00
soldados em tendas ou quarteis de madeiras e, contato com vários porcos, galinhas, gansos e perus. Essa grande lotação de soldados, contato direto com esses
animais, o trato respiratório danificado pelo gás, criaram condições ideais para a transferência cruzada de espécies de vírus influenza A nos acampamentos. No
decorrer dos últimos 100 anos, vivenciamos outras epidemias e pandemias envolvendo o agente viral influenza A. Analisar sua ancestralidade e identificar mutações
e importante para descobrimos sua possível origem.

OBJETIVOS
Análise filogenética das sequências de Influenza A, presentes no GenBank e identificar prováveis variante e mutações ao longo dos anos, e identificar uma provável
origem da gripe espanhola de 1918.

METODOLOGIA
Para análise das sequências do vírus Influenza A, utilizando o gene completo da Hemaglutinina, foram utilizados sequenciamentos coletados no GenBank. Os
genomas utilizados nesse trabalho, foram selecionados de acordo com os critérios de hospedeiros humanos, suínos, patos, frango, suínos e equinos. As arvores
foram construídas utilizando o programa PhyML sob modelo GTR com 1000 repetições de bootstrap.

RESULTADOS
Ao todo foram utilizados 171 sequencias, sendo elas, 33 de patos, 69 suínos e 69 humanos. Podemos observar a presença de 8 grupos, sendo que, as sequências
humanas se agrupam com as sequências dos suínos, sugerindo uma aproximação filogenética entre elas.

CONCLUSOES
É possível que tenha ocorrido uma interação entre os vírus de diferentes hospedeiros, especialmente de humanos e suínos. O que potencialmente poderia ter
colaborado com o surgimento de novos vírus adaptados aos seres humanos e capazes de terem resultado na pandemia de 1918

REFERENCIAS

Johnson NPAS, Mueller J. Updating the accounts: global mortality of the 1918-1920 “Spanish” influenza pandemic. Bull Hist Med [Internet]. 2002 Mar [cited 2021 Jul
2];76(1):105–15. Available from: https://muse.jhu.edu/article/4826 Short KR, Kedzierska K, van de Sandt CE. Back to the Future: Lessons Learned From the 1918
Influenza Pandemic [Internet]. Vol. 8, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Frontiers Media S.A.; 2018 [cited 2021 Jul 2]. p. 343. Available from:
/pmc/articles/PMC6187080/ Aassve A, Alfani G, Gandolfi F, Moglie M Le. Epidemics and trust: The case of the Spanish Flu. Health Econ [Internet]. 2021 Apr 1 [cited
2021 Jul 8];30(4):840. Available from: /pmc/articles/PMC7986373/
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TITULO Analise filogenética de sequências de Influenza A em decorrência da gripe espanhola de 1918

INTRODUCAO

Durante o decorrer da história da humanidade, vivenciamos inúmeras catástrofes envolvendo a saúde humana, um notável exemplo foi a pandemia da gripe
espanhola, causada pelo agente viral influenza A H1N1, que ocorreu entre os anos de 1918 a 1919 e afetou o mundo inteiro em sua época, levando a óbito
aproximadamente 50 milhões de pessoas. Sugere-se que a gripe espanhola possa ter se originado no inverno de 1916 em um acampamento de soldados Britânicos
situados no norte da França, em Étaples, devido a um surgimento de uma infecção respiratória por uma bronquite purulenta. Vários soldados apresentaram um
quadro clínico de temperatura elevada, respiração rápida e tosse nos hospitais de base. Sendo que, os alojamentos que se encontravam haviam cerca de 100.00
soldados em tendas ou quarteis de madeiras e, contato com vários porcos, galinhas, gansos e perus. Essa grande lotação de soldados, contato direto com esses
animais, o trato respiratório danificado pelo gás, criaram condições ideais para a transferência cruzada de espécies de vírus influenza A nos acampamentos. No
decorrer dos últimos 100 anos, vivenciamos outras epidemias e pandemias envolvendo o agente viral influenza A. Analisar sua ancestralidade e identificar mutações
e importante para descobrimos sua possível origem.

OBJETIVOS
Análise filogenética das sequências de Influenza A, presentes no GenBank e identificar prováveis variante e mutações ao longo dos anos, e identificar uma provável
origem da gripe espanhola de 1918.

METODOLOGIA
Para análise das sequências do vírus Influenza A, utilizando o gene completo da Hemaglutinina, foram utilizados sequenciamentos coletados no GenBank. Os
genomas utilizados nesse trabalho, foram selecionados de acordo com os critérios de hospedeiros humanos, suínos, patos, frango, suínos e equinos. As arvores
foram construídas utilizando o programa PhyML sob modelo GTR com 1000 repetições de bootstrap.

RESULTADOS
Ao todo foram utilizados 171 sequencias, sendo elas, 33 de patos, 69 suínos e 69 humanos. Podemos observar a presença de 8 grupos, sendo que, as sequências
humanas se agrupam com as sequências dos suínos, sugerindo uma aproximação filogenética entre elas.

CONCLUSOES
É possível que tenha ocorrido uma interação entre os vírus de diferentes hospedeiros, especialmente de humanos e suínos. O que potencialmente poderia ter
colaborado com o surgimento de novos vírus adaptados aos seres humanos e capazes de terem resultado na pandemia de 1918

REFERENCIAS

Johnson NPAS, Mueller J. Updating the accounts: global mortality of the 1918-1920 “Spanish” influenza pandemic. Bull Hist Med [Internet]. 2002 Mar [cited 2021 Jul
2];76(1):105–15. Available from: https://muse.jhu.edu/article/4826 Short KR, Kedzierska K, van de Sandt CE. Back to the Future: Lessons Learned From the 1918
Influenza Pandemic [Internet]. Vol. 8, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Frontiers Media S.A.; 2018 [cited 2021 Jul 2]. p. 343. Available from:
/pmc/articles/PMC6187080/ Aassve A, Alfani G, Gandolfi F, Moglie M Le. Epidemics and trust: The case of the Spanish Flu. Health Econ [Internet]. 2021 Apr 1 [cited
2021 Jul 8];30(4):840. Available from: /pmc/articles/PMC7986373/
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TITULO Analise filogenética de sequências de Influenza A em decorrência da gripe espanhola de 1918

INTRODUCAO

Durante o decorrer da história da humanidade, vivenciamos inúmeras catástrofes envolvendo a saúde humana, um notável exemplo foi a pandemia da gripe
espanhola, causada pelo agente viral influenza A H1N1, que ocorreu entre os anos de 1918 a 1919 e afetou o mundo inteiro em sua época, levando a óbito
aproximadamente 50 milhões de pessoas. Sugere-se que a gripe espanhola possa ter se originado no inverno de 1916 em um acampamento de soldados Britânicos
situados no norte da França, em Étaples, devido a um surgimento de uma infecção respiratória por uma bronquite purulenta. Vários soldados apresentaram um
quadro clínico de temperatura elevada, respiração rápida e tosse nos hospitais de base. Sendo que, os alojamentos que se encontravam haviam cerca de 100.00
soldados em tendas ou quarteis de madeiras e, contato com vários porcos, galinhas, gansos e perus. Essa grande lotação de soldados, contato direto com esses
animais, o trato respiratório danificado pelo gás, criaram condições ideais para a transferência cruzada de espécies de vírus influenza A nos acampamentos. No
decorrer dos últimos 100 anos, vivenciamos outras epidemias e pandemias envolvendo o agente viral influenza A. Analisar sua ancestralidade e identificar mutações
e importante para descobrimos sua possível origem.

OBJETIVOS
Análise filogenética das sequências de Influenza A, presentes no GenBank e identificar prováveis variante e mutações ao longo dos anos, e identificar uma provável
origem da gripe espanhola de 1918.

METODOLOGIA
Para análise das sequências do vírus Influenza A, utilizando o gene completo da Hemaglutinina, foram utilizados sequenciamentos coletados no GenBank. Os
genomas utilizados nesse trabalho, foram selecionados de acordo com os critérios de hospedeiros humanos, suínos, patos, frango, suínos e equinos. As arvores
foram construídas utilizando o programa PhyML sob modelo GTR com 1000 repetições de bootstrap.

RESULTADOS
Ao todo foram utilizados 171 sequencias, sendo elas, 33 de patos, 69 suínos e 69 humanos. Podemos observar a presença de 8 grupos, sendo que, as sequências
humanas se agrupam com as sequências dos suínos, sugerindo uma aproximação filogenética entre elas.

CONCLUSOES
É possível que tenha ocorrido uma interação entre os vírus de diferentes hospedeiros, especialmente de humanos e suínos. O que potencialmente poderia ter
colaborado com o surgimento de novos vírus adaptados aos seres humanos e capazes de terem resultado na pandemia de 1918
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2];76(1):105–15. Available from: https://muse.jhu.edu/article/4826 Short KR, Kedzierska K, van de Sandt CE. Back to the Future: Lessons Learned From the 1918
Influenza Pandemic [Internet]. Vol. 8, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Frontiers Media S.A.; 2018 [cited 2021 Jul 2]. p. 343. Available from:
/pmc/articles/PMC6187080/ Aassve A, Alfani G, Gandolfi F, Moglie M Le. Epidemics and trust: The case of the Spanish Flu. Health Econ [Internet]. 2021 Apr 1 [cited
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TITULO Analise filogenética de sequências de Influenza A em decorrência da gripe espanhola de 1918

INTRODUCAO

Durante o decorrer da história da humanidade, vivenciamos inúmeras catástrofes envolvendo a saúde humana, um notável exemplo foi a pandemia da gripe
espanhola, causada pelo agente viral influenza A H1N1, que ocorreu entre os anos de 1918 a 1919 e afetou o mundo inteiro em sua época, levando a óbito
aproximadamente 50 milhões de pessoas. Sugere-se que a gripe espanhola possa ter se originado no inverno de 1916 em um acampamento de soldados Britânicos
situados no norte da França, em Étaples, devido a um surgimento de uma infecção respiratória por uma bronquite purulenta. Vários soldados apresentaram um
quadro clínico de temperatura elevada, respiração rápida e tosse nos hospitais de base. Sendo que, os alojamentos que se encontravam haviam cerca de 100.00
soldados em tendas ou quarteis de madeiras e, contato com vários porcos, galinhas, gansos e perus. Essa grande lotação de soldados, contato direto com esses
animais, o trato respiratório danificado pelo gás, criaram condições ideais para a transferência cruzada de espécies de vírus influenza A nos acampamentos. No
decorrer dos últimos 100 anos, vivenciamos outras epidemias e pandemias envolvendo o agente viral influenza A. Analisar sua ancestralidade e identificar mutações
e importante para descobrimos sua possível origem.

OBJETIVOS
Análise filogenética das sequências de Influenza A, presentes no GenBank e identificar prováveis variante e mutações ao longo dos anos, e identificar uma provável
origem da gripe espanhola de 1918.

METODOLOGIA
Para análise das sequências do vírus Influenza A, utilizando o gene completo da Hemaglutinina, foram utilizados sequenciamentos coletados no GenBank. Os
genomas utilizados nesse trabalho, foram selecionados de acordo com os critérios de hospedeiros humanos, suínos, patos, frango, suínos e equinos. As arvores
foram construídas utilizando o programa PhyML sob modelo GTR com 1000 repetições de bootstrap.

RESULTADOS
Ao todo foram utilizados 171 sequencias, sendo elas, 33 de patos, 69 suínos e 69 humanos. Podemos observar a presença de 8 grupos, sendo que, as sequências
humanas se agrupam com as sequências dos suínos, sugerindo uma aproximação filogenética entre elas.

CONCLUSOES
É possível que tenha ocorrido uma interação entre os vírus de diferentes hospedeiros, especialmente de humanos e suínos. O que potencialmente poderia ter
colaborado com o surgimento de novos vírus adaptados aos seres humanos e capazes de terem resultado na pandemia de 1918
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TITULO Contribuições da Literatura para o desenvolvimento infantil: um olhar para a família

INTRODUCAO

A Literatura, em geral, está presente no aprendizado escolar, dos anos iniciais até o ensino médio, entretanto no âmbito familiar, sobretudo em classes menos
privilegiadas, ela é pouco utilizada. Para termos uma ideia da importância da arte da palavra no mundo educacional, temos Antônio Candido, que afirma ser a
literatura o sonho acordado das civilizações e que talvez não haja qualquer equilíbrio social sem ela. A literatura passa a ser introduzida na vida das crianças com
narrativas marcadas pela produção oral, como contos, fábulas, lendas, mitos e tem como sua percursora o professor que conta, lê para seus alunos e, por
consequência, incentiva o hábito da leitura, que, nessa fase de desenvolvimento da criança, carrega histórias nutridas pelas emoções, por um vislumbre da arte por
meio da voz e do texto palavra imagem. Entretanto, ela poderia estar mais presente nas famílias.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é discutir a importância e a contribuição da Literatura para o desenvolvimento infantil se trabalhada em âmbito familiar.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica, com base em livros e artigos sobre a temática; utilizando-se como principal fundamento teórico as obras de Antonio Candido e Nelly Novaes
Coelho, além de outras bases bibliográficas como utilizações secundárias.

RESULTADOS

Tendo em vista a bibliografia de base, a pergunta de pesquisa com o intuito de ser respondida refere-se aos benefícios que a literatura traz para o público infantil; a
respeito disso, em decorrência do andamento da pesquisa, a importância da literatura nessa primeira fase é trazida ao longo da vida das crianças. A escola tem
papel fundamental, mas a família tem papel de impulsionadora dessa atividade cultural, pois é em casa que o incentivo à leitura deve ser reforçado e incentivado, o
que favorecerá o processo de letramento na escola. Ademais, Candido coloca a literatura como um bem incompreensível, pois é necessária para a vida de todo ser
humano, favorecendo o processo de humanização.

CONCLUSOES
A Literatura possui diversos benefícios, sendo assim, quando a criança, em seu desenvolvimento, possui acesso aos livros e tem o incentivo da família, fica mais
fácil se tornar um leitor astuto. Os pais são um grande percursor deste trabalho, que continuará no âmbito escolar. Crianças que possuem esse incentivo se tornam
mais preparadas para a formação cultural, para o letramento. A leitura é um hábito a ser construído diariamente.
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TITULO A PROJEÇÃO NO DISCURSO DE ÓDIO DO HATER NAS REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

O avanço da tecnologia com o universo digital é uma realidade irreversível. Neste sentido, há implicações que interferem no desenvolvimento biopsicossocial dos
indivíduos. Tem sido muito comum a utilização das mídias e redes sociais com a finalidade de compartilhar discursos de ódio, insulto, intimidação, assédio,
violência, discriminação, preconceito, difamação, características apontadas como traços de sujeitos odiadores, ou comumente mais conhecidos como “Haters”. O
ódio, que em um primeiro momento é visto como direcionado ao outro, pode ser entendido, pensando a psicanálise, como uma projeção.

OBJETIVOS O presente trabalho visa desenvolver uma reflexão, a partir da literatura psicanalítica, sobre as projeções no discurso manifesto do “Hater”.

METODOLOGIA
Trata-se de uma abordagem de dimensão exploratória, com o objetivo de coletar informações sobre “Haters” e projeção, permitindo, assim, uma reflexão em relação
ao fenômeno. As fontes escolhidas para a realização deste estudo foram as bases de dados Scielo, Pepsic e Google acadêmico, a partir dos seguintes descritores:
Hater e psicanálise; projeção e psicanálise; Haters e projeção, projeção, mecanismo de defesa, discurso de ódio, mídia sociais, redes socais.

RESULTADOS

Os resultados preliminares desta pesquisa, voltada para o conceito de projeção na psicanálise, pensando o hater, destacam Anzieu (1988) que fragmentou o termo
em três diferentes conceitos: a Projeção Especular, onde o sujeito atua como um espelho, refletindo como seu comportamentos de outro; Projeção Complementar,
onde o indivíduo atribui ao outro atitudes que justificam as suas ações e a Projeção Catártica que segue o conceito clássico de Freud. Nele, o sujeito projeta/expulsa
característica intoleráveis suas a uma origem externa. No que abrange o discurso de ódio, foi verificado uma relação intrínseca entre o discurso de ódio e a liberdade
de expressão do sujeito, tema este delicado, pois a liberdade de expressão tenderá a reconhecer, por um lado, o discurso de ódio como uma manifestação genuína.
Por outro lado, o estado de bem-estar social tenderá a sofrer restrições à sua autodeterminação repudiando o discurso. A liberdade do sujeito não pode ser exercida
de forma irrestrita, para além da escolha garantida pela liberdade de expressão (FREITAS; CASTRO, 2013).

CONCLUSOES

2. Nas conclusões preliminares, podemos dizer que o discurso de ódio analisado à luz da psicanálise aponta que o hater projeta no outro aspectos próprios que não
reconhece como seu. Este processo, que em parte é inconsciente e sugere o ódio e o desejo de morte, pode ser o desejo de matar algum aspecto que o sujeito não
dá conta em si, projetando-o. As redes sociais permitem que o sujeito acompanhe uma personalidade e a critique em suas atitudes, não reconhecendo, muitas vezes
que, na sua vida cotidiana, suas atitudes são semelhantes ou piores do ponto de vista moral.

REFERENCIAS
1.ANZIEU, D. (1988) Os métodos projetivos. Rio de Janeiro: Campus 2.FREITAS, Riva Sobrado de; CASTRO, Matheus Felipe de. Liberdade de Expressão e Discurso do
Ódio: um exame sobre as possíveis limitações à liberdade de expressão. Sequência (Florianópolis), 2013, p. 327-355, 2013. 3.ROUDINESCO, Elizabeth; PLON, Michel.
Dicionário de Psicanálise–RJ: Jorge Zahar. Ed, 1998.
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TITULO A PROJEÇÃO NO DISCURSO DE ÓDIO DO HATER NAS REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

O avanço da tecnologia com o universo digital é uma realidade irreversível. Neste sentido, há implicações que interferem no desenvolvimento biopsicossocial dos
indivíduos. Tem sido muito comum a utilização das mídias e redes sociais com a finalidade de compartilhar discursos de ódio, insulto, intimidação, assédio,
violência, discriminação, preconceito, difamação, características apontadas como traços de sujeitos odiadores, ou comumente mais conhecidos como “Haters”. O
ódio, que em um primeiro momento é visto como direcionado ao outro, pode ser entendido, pensando a psicanálise, como uma projeção.

OBJETIVOS O presente trabalho visa desenvolver uma reflexão, a partir da literatura psicanalítica, sobre as projeções no discurso manifesto do “Hater”.

METODOLOGIA
Trata-se de uma abordagem de dimensão exploratória, com o objetivo de coletar informações sobre “Haters” e projeção, permitindo, assim, uma reflexão em relação
ao fenômeno. As fontes escolhidas para a realização deste estudo foram as bases de dados Scielo, Pepsic e Google acadêmico, a partir dos seguintes descritores:
Hater e psicanálise; projeção e psicanálise; Haters e projeção, projeção, mecanismo de defesa, discurso de ódio, mídia sociais, redes socais.

RESULTADOS

Os resultados preliminares desta pesquisa, voltada para o conceito de projeção na psicanálise, pensando o hater, destacam Anzieu (1988) que fragmentou o termo
em três diferentes conceitos: a Projeção Especular, onde o sujeito atua como um espelho, refletindo como seu comportamentos de outro; Projeção Complementar,
onde o indivíduo atribui ao outro atitudes que justificam as suas ações e a Projeção Catártica que segue o conceito clássico de Freud. Nele, o sujeito projeta/expulsa
característica intoleráveis suas a uma origem externa. No que abrange o discurso de ódio, foi verificado uma relação intrínseca entre o discurso de ódio e a liberdade
de expressão do sujeito, tema este delicado, pois a liberdade de expressão tenderá a reconhecer, por um lado, o discurso de ódio como uma manifestação genuína.
Por outro lado, o estado de bem-estar social tenderá a sofrer restrições à sua autodeterminação repudiando o discurso. A liberdade do sujeito não pode ser exercida
de forma irrestrita, para além da escolha garantida pela liberdade de expressão (FREITAS; CASTRO, 2013).

CONCLUSOES

2. Nas conclusões preliminares, podemos dizer que o discurso de ódio analisado à luz da psicanálise aponta que o hater projeta no outro aspectos próprios que não
reconhece como seu. Este processo, que em parte é inconsciente e sugere o ódio e o desejo de morte, pode ser o desejo de matar algum aspecto que o sujeito não
dá conta em si, projetando-o. As redes sociais permitem que o sujeito acompanhe uma personalidade e a critique em suas atitudes, não reconhecendo, muitas vezes
que, na sua vida cotidiana, suas atitudes são semelhantes ou piores do ponto de vista moral.

REFERENCIAS
1.ANZIEU, D. (1988) Os métodos projetivos. Rio de Janeiro: Campus 2.FREITAS, Riva Sobrado de; CASTRO, Matheus Felipe de. Liberdade de Expressão e Discurso do
Ódio: um exame sobre as possíveis limitações à liberdade de expressão. Sequência (Florianópolis), 2013, p. 327-355, 2013. 3.ROUDINESCO, Elizabeth; PLON, Michel.
Dicionário de Psicanálise–RJ: Jorge Zahar. Ed, 1998.
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TITULO O processo histórico na alfabetização de jovens e adultos da campanha Mobral (provisório)

INTRODUCAO

Ao longo dos anos vamos observar as mudanças no olhar voltado para educação de adultos principalmente no período de ditadura militar, afinal buscava-se atingir
um objetivo seja ele destinado ao voto, progresso econômico e cultural ou até mesmo a falta de interesse na alfabetização de adultos durante 1964 no golpe militar
entregando nas mãos de norte americanos após a UNESCO alertar a situação do Brasil nos países estrangeiros. Mobral o movimento direcionado para alfabetização
de adultos teve grande proporção no Brasil, seja para alfabetizar, atrair cidadãos com oferta de alimentos, propor higienização da classe analfabeta por meio de
apostilas, instigar criticas aos antigos movimentos de alfabetização como Paulo Freire alegando politização prematura e mal orientada dos alunos e colocando em
risco a formação cristã e democrática ao povo.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo central compreender e realizar reflexões de posicionamentos governamentais por de trás do Movimento Brasileiro de
Alfabetização. Afinal quais eram as intenções que levaram os governantes que atuavam na ditadura a centralizar o olhar na educação? Os mesmos se interessavam
de fato pela educação de um sujeito critico? O progresso do Brasil era apontado de qual maneira? Havia profissionais exercendo a função com devida formação na
área? Os matérias didáticos favoreciam uma aprendizagem significativa aos educandos?. Compreender o pensamento dos governantes é conhecer o Mobral e seu
fracasso, um movimento liderado por ditadores.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada nesta pesquisa se dá com o levantamento sistemático de bibliografias e documentos, além de reportagens de jornais, cartilhas e entrevistas
de épocas. Materiais físicos e encontrados virtualmente.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Compreender o Mobral e suas propostas, motivações é se aprofundar nas raízes da campanha construída por governantes ditadores. A proposta deste trabalho é
contribuir para despertar do interesse dos futuros historiadores no campo da educação, como estudante do curso de licenciatura, foi possível notar a pouca
observação dos graduandos na área educacional. A Ordem Vigente nasce da insegurança dos que detêm o poder e utiliza-se da educação como instrumento de
recomposição do poder político ou como justificativa para problemas.

REFERENCIAS
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TITULO A literatura infantil como precursora da formação do leitor a partir da perspectiva piagetiana

INTRODUCAO

É possível considerar o contato com a literatura indispensável para a formação do indivíduo, sendo o contato precoce essencial, haja vista que ajudará não só na
formação futura de leitor, mas também no processo de ensino-aprendizagem no âmbito escolar, conforme nos ensina Piaget. No entanto, a literatura infantil não é
ofertada de forma igualitária, ou seja, não são todas as crianças e adolescentes que têm acesso aos livros, devido a fatores regionais, sociais, ou culturais, por
exemplo. Sob esse viés, vale mencionar Candido (1989), uma vez que, para ele, a literatura é um bem incompressível, ou seja, ela garante a sobrevivência espiritual e
não deve ser retida para que haja equilíbrio social.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo discutir a relevância da literatura infantil, como um bem simbólico essencial para a formação de leitores; valorizar a literatura
infantil para a formação de leitores, a partir da investigação de alguns gêneros da tradição oral, uma vez que são comumente apresentados nas escolas e também,
em geral, por famílias às crianças. Esta investigação visa, também, trazer reflexões sobre o papel do professor em relação ao trabalho com a Literatura Infantil.

METODOLOGIA
O percurso metodológico utilizado para alcançar o objetivo da pesquisa é bibliográfico e tem por base teórica os seguintes autores: Candido (1989) e Piaget (1973),
relacionando na medida da necessidade os trabalhos de Regina Zilberman (2003) e de Nelly Novaes Coelho (2000).

RESULTADOS

A partir do conceito de literatura proposto por Candido (1989), é possível compreendê-la como um direito humano, podendo ocorrer em gêneros orais. Dessa forma,
ela pode atuar no desenvolvimento de crianças que estejam em formação sensório-motora ou já em processo de alfabetização. Assim, com base na teoria do
desenvolvimento de Piaget (1973), é possível propor uma relação entre o desenvolvimento da leitura e o desenvolvimento cognitivo, ajustando possíveis gêneros
orais que coincidam com a fase de desenvolvimento da criança e possíveis métodos de introdução à leitura. Essa relação se dá a partir de uma combinação entre as
faixas etárias e possíveis gêneros literários. Conforme Piaget, há quatro fases do desenvolvimento infantil, sendo nosso recorte nas duas primeiras: sensório-motora
(0 a 2 anos), marcada pela descoberta de sensações e pelo desenvolvimento dos movimentos da criança; e a fase pré-operatória (2 a 7 anos), em que a criança
desenvolve o sistema cognitivo, a imaginação e a observação. Os gêneros da tradição mais recorrentes e adequados a essas fases são o mito, o conto, a fábula, a
lenda

CONCLUSOES
A literatura infantil no ambiente escolar, ou não, possui uma grande importância na formação do leitor e pode atuar como precursora desse importante processo por
meio dos estímulos que geram na criança as linguagens apropriadas à sua fase de desenvolvimento, conforme a visão piagetiana.

REFERENCIAS
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TITULO A VIOLÊNCIA SEXUAL NO PERÍODO DA ADOLESCÊNCIA À LUZ DA PSICANÁLISE

INTRODUCAO

Para a OMS (2002), a violência sexual inclui diversas formas de agressão, como o contato físico envolvendo algum órgão sexual: penetração forçada fisicamente por
meio da vulva, ânus, utilizando o pênis, outras partes do corpo ou até mesmo através de objetos; ou por meio de abuso sexual sem contato físico: assédio sexual
verbal; telefonemas obscenos; exibicionismo; voyeurismo; pornografia. Pensando a vida sexual, é preciso acrescentar que na infância se efetua uma escolha objetal
característica da fase de desenvolvimento da puberdade. A consciência da sexualidade é um aspecto importante da formação da identidade que afeta a autoimagem
e os relacionamentos. Embora esse processo seja impulsionado biologicamente, sua expressão é, em parte, definida culturalmente.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi conhecer, à luz da psicanálise, quais são os possíveis impactos sofridos pela violência sexual no período da adolescência que contribuem
para o desenvolvimento de traumas na vida adulta.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada foi de caráter exploratório, utilizando-se do referencial teórico da psicanálise. Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória possibilita uma visão
geral acerca de determinado fato, a fim de conduzir o desenvolvimento, a elaboração e modificação de conceitos e ideias. Utiliza-se de fontes bibliográficas e
eletrônicas para a busca de dados e resultados de pesquisas de outros autores, visando, também, fundamentar teórica e cientificamente determinado objetivo.

RESULTADOS

Os resultados preliminares apontam para o fato de que a violência sexual contra a criança e o adolescente atua de forma traumática no seu desenvolvimento e é
capaz de causar severas alterações no seu funcionamento psíquico, sendo possível a progressão para psicopatologias. O adolescente busca por ideais para a
construção da sua identidade, mas também se depara com a violência do mundo externo versus suas pulsões internas, utilizando seu conteúdo do passado para
enfrentar o novo. Neste sentido, Aberastury e Knobel (1981) preconizam a importância da elaboração dos lutos básicos da infância: o do corpo e identidade infantis,
dos pais idealizados e o da bissexualidade.

CONCLUSOES
Podemos dizer que a violência sexual na infância e na adolescência deixa marcas que acompanharão o desenvolvimento psíquico desses sujeitos, implicando em
surgimento de transtornos e condutas inadequadas frente às práticas sexuais. O adolescente, ao buscar por ideais para a construção da sua identidade, depara-se
com essa forma de violência que desencadeará alguns traços, sendo o mais comum a depressão, que poderão levar ao suicídio.

REFERENCIAS

1.ABERASTURY, A; KNOBEL, M. Adolescência Normal: um enfoque psicanalítico. Porto Alegre: Artmed, 1981. 2.MIORANZA, A., Bolson, S. B., (#38) ROCHA, R. (2019).
ABUSO SEXUAL INFANTIL-JUVENIL: INTERFACES COM A SAÚDE. REVISTA HUMANO SER, 3(1). 2017/2018 - Recuperado de
https://periodicos.unifacex.com.br/humanoser/article/view/994 3.SILVA, Roberta Araujo; TEIXEIRA, Leônia Cavalcante. Adolescência e o traumático: sobre abuso
sexual e as vicissitudes do sujeito. Rev. Subj., Fortaleza , v. 17, n. 3, p. 92-103, dez. 2017 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S2359-07692017000300009(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 20 set. 2021.
http://dx.doi.org/10.5020/23590777.rs.v17i3.6955.
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TITULO A VIOLÊNCIA SEXUAL NO PERÍODO DA ADOLESCÊNCIA À LUZ DA PSICANÁLISE

INTRODUCAO

Para a OMS (2002), a violência sexual inclui diversas formas de agressão, como o contato físico envolvendo algum órgão sexual: penetração forçada fisicamente por
meio da vulva, ânus, utilizando o pênis, outras partes do corpo ou até mesmo através de objetos; ou por meio de abuso sexual sem contato físico: assédio sexual
verbal; telefonemas obscenos; exibicionismo; voyeurismo; pornografia. Pensando a vida sexual, é preciso acrescentar que na infância se efetua uma escolha objetal
característica da fase de desenvolvimento da puberdade. A consciência da sexualidade é um aspecto importante da formação da identidade que afeta a autoimagem
e os relacionamentos. Embora esse processo seja impulsionado biologicamente, sua expressão é, em parte, definida culturalmente.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi conhecer, à luz da psicanálise, quais são os possíveis impactos sofridos pela violência sexual no período da adolescência que contribuem
para o desenvolvimento de traumas na vida adulta.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada foi de caráter exploratório, utilizando-se do referencial teórico da psicanálise. Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória possibilita uma visão
geral acerca de determinado fato, a fim de conduzir o desenvolvimento, a elaboração e modificação de conceitos e ideias. Utiliza-se de fontes bibliográficas e
eletrônicas para a busca de dados e resultados de pesquisas de outros autores, visando, também, fundamentar teórica e cientificamente determinado objetivo.

RESULTADOS

Os resultados preliminares apontam para o fato de que a violência sexual contra a criança e o adolescente atua de forma traumática no seu desenvolvimento e é
capaz de causar severas alterações no seu funcionamento psíquico, sendo possível a progressão para psicopatologias. O adolescente busca por ideais para a
construção da sua identidade, mas também se depara com a violência do mundo externo versus suas pulsões internas, utilizando seu conteúdo do passado para
enfrentar o novo. Neste sentido, Aberastury e Knobel (1981) preconizam a importância da elaboração dos lutos básicos da infância: o do corpo e identidade infantis,
dos pais idealizados e o da bissexualidade.

CONCLUSOES
Podemos dizer que a violência sexual na infância e na adolescência deixa marcas que acompanharão o desenvolvimento psíquico desses sujeitos, implicando em
surgimento de transtornos e condutas inadequadas frente às práticas sexuais. O adolescente, ao buscar por ideais para a construção da sua identidade, depara-se
com essa forma de violência que desencadeará alguns traços, sendo o mais comum a depressão, que poderão levar ao suicídio.
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https://periodicos.unifacex.com.br/humanoser/article/view/994 3.SILVA, Roberta Araujo; TEIXEIRA, Leônia Cavalcante. Adolescência e o traumático: sobre abuso
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TITULO Síndrome poliglandular autoimune tipo II canino- relato de caso

INTRODUCAO

A síndrome poliglandular autoimune (SPGA) é caracterizada pela associação entre duas patologias autoimunes, na qual pelo menos uma delas seja de origem
endócrina. Em humanos a SPGA é classificada em quatro tipos, sendo o tipo 1 quando o paciente apresente 2 ou 3 doenças autoimunes, sendo elas o
hipoadrenocorticismo primário, hipoparatireoidismo autoimune e/ou candidíase mucocutânea crônica. O SPGA tipo 2, também é conhecido como síndrome de
Schmidt, apresenta hipoadrenocorticismo e hipotireoidismo prim'ário autoimune, que pode ou não estar associado ao Diabetes mellitus tipo 1 (DM1). O SPGA tipo 3
há a disfunção tireoideana autoimune e outra patologia autoimune, como gastrite autoimune, lúpus, doença, cirrose hepática, dentre outros. Por fim, o SPGA tipo 4
refere-se a presença de duas ou mais endocrinopatias autoimunes que não pode ser classificado em nenhuma das classes anteriores. O tratamento de
endocrinopatias múltiplas consiste em reposição hormonal específica. No SPGA tipo 2 associado a DM1, o paciente apresenta sinais como perda de peso, poliuria,
polidipsia, sendo seu diagnóstico estabelecido pela hiperglicemia persistente, por defeito na secreção da insulina, e glicosúria. No hipotireoidismo primário
linfocítico o paciente apresenta ganho de peso e letargia, o diagnóstico é estabelecido pela redução da T4 livre e aumento da concentração de TSH. A evolução para
coma mixedematoso é uma condição extremamente rara em animais com hipotireoidismo, os sinais clínicos são fraqueza intensa, hipotermia, edema não
depressível da pele, bradicardia, e um nível de consciência reduzido, que pode rapidamente evoluir para estupor e coma. No Hipoadrenocorticismo primário, também
conhecido como doença de Addison, há diminuição de cortisol e aldosterona, levando a sinais como letargia, anorexia e êmese; o diagnóstico é através da
estimulação com ACTH e dosagem de eletrólitos.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de um canino com síndrome poliglandular autoimune tipo II.

METODOLOGIA
Um canino, macho, sem raça definida de 10 anos, foi atendido no HOVET-UNISA (hospital veterinário da Universidade Santo Amaro), com histórico de poliuria,
polidipsia e intensa prostração.

RESULTADOS

Ao exame físico animal estava prostrado pouco responsivo a estímulos ambientais, com edema generalizado em corpo, fascies trágica, alopecia de cauda, FC:86
bpm, PAS:70 mmHg, glicemia (#62)600mg/dL. Diante de seu quadro clínico foi iniciado o tratamento intensivo para cetoacidose diabética com infusão de insulina
regular e fluidoterapia. Diante das alterações clínicas foi investigado e confirmado também os diagnósticos de hipoadrenocorticismo e hipotireoidismo primário
(tabela 1). Para manutenção das endocrinopatias foi instituída a terapia com prednisolona 0,1 mg/kg/SID/VO, levotiroxina 10 mcg/kg/BID/VO e insulinoterapia com
NPH 0,5U.I./kg/BID, tendo o paciente apresentado melhora progressiva após início de cada tratamento proposto.

CONCLUSOES
A SPGA do tipo II envolvendo as 3 endocrinopatias em conjunto é rara em cães, porém o rápido reconhecimento e tratamento de cada endocrinopatia no momento de
seu agravamento foi fundamental para que o paciente tivesse um desfecho favorável.

REFERENCIAS
CARTWRIGHT, J. A, et al; Polyglandular endocrinopathy type ii (schmidt ’ s syndrome) in a Dobermann Pinscher. Journal of Small Animal Practice,Vol 57,
Setembro,2016. GRECO,D. Canine autoimmune polyglandular syndromes.Clinical Small Animal Internal Medicine, Vol 1, 2020 KUIJLAARS,M; et al.Autoimmune
polyendocrine syndrome in a standard poodle with concurrent non-endocrine immune-mediated diseases. Veterinary Record Case Reports,vol 1,Abril,2021.

Página 605



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12492 Ciências da Saúde 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3630145 - FABIANA DE ARAUJO SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Nilde Burocchi Ribas D Avila

TITULO Utilização de exercícios fisioterapêuticos e terapia manual no tratamento das disfunções da articulação temporomandibular: revisão de literatura.

INTRODUCAO

A disfunção temporomandibular (DTM) é um distúrbio musculoesquelético que afeta as estruturas e a funcionalidade da articulação temporomandibular (ATM). A
etiologia da DTM, é multifatorial e pode sofrer influências de fatores traumáticos, psicológicos e parafunções. Os casos de DTM têm aumentado consideravelmente
e calcula-se que 50 a 75% da população mundial apresente pelo menos um sinal de DTM, sendo que 25% têm sintomas associados, como dor orofacial, não
odontológica, que é o sintoma mais comum e limitante da referida disfunção. A DTM também pode representar um fardo financeiro, com a possível perda de trabalho
afetando a qualidade de vida destes indivíduos.

OBJETIVOS
Pesquisar na literatura a utilização de exercícios fisioterapêuticos e de terapia manual e identificar seus benefícios no tratamento da disfunção da articulação
temporomandibular.

METODOLOGIA
O presente estudo de revisão de literatura utilizou artigos científicos das bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Physiotherapy Evidence Data base (PEDro) e PubMed, no período de 2016 a 2021.

RESULTADOS

A presente revisão de literatura, selecionou pesquisas, que trataram as DTMs, com a utilização isolada de exercícios fisioterapêuticos; a utilização isolada de terapia
manual e com a utilização associada de exercícios fisioterapêuticos e terapia manual. A utilização do exercício fisioterapêutico de modo isolado diminui a
intensidade dor e melhora a abertura da mandíbula. A terapia manual de modo isolado, também apresentou benefícios na redução da dor e aumento na amplitude de
movimento da articulação temporomandibular. É uma terapia de baixo custo e eficaz, com destaque para a técnica de manipulação que apresentou melhora na
amplitude de movimento da ATM, já na primeira sessão. Vale ressaltar que a terapia manual, quando associada aos exercícios fisioterapêuticos tem demonstrado
eficácia na redução de dor e no aumento da amplitude de movimento a curto e longo prazo.

CONCLUSOES
A presente revisão observou que o exercício fisioterapêutico e a terapia manual trazem benefícios como redução do sintoma dor e aumento na amplitude de
movimento da ATM aos pacientes com disfunção temporomandibular. O tratamento associado, da terapia manual com o exercício fisioterapêutico, prolonga o
tempo de seus efeitos benéficos.

REFERENCIAS
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Ishigaki S, Matsuka Y, Komiyama O, Torisu T, Oono Y, et al. Effects of exercise therapy on painful temporomandibular disorders. J. Oral Rehabil. 2019; 46(5): 475–81.
3.Valencia A, Muñoz M, Martin J, Vargas A, Sánchez M. Efficacy of Manual Therapy in Temporomandibular Joint Disorders and Its Medium-and Long-Term Effects on
Pain and Maximum Mouth Opening: A Systematic Review and Meta-Analysis. J. Clin. Med. 2020 oct; 9(11): 3404-16.
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TITULO MEGAÊSOFAGO EM GATO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

A conexão entre a orofaringe e o estômago se dá pelo esôfago, onde a sua principal função é transportar o alimento da cavidade oral até o estômago. A composição
muscular do esôfago em gatos é diferente quando comparada ao cão, os felinos apresentam um terço de musculatura lisa (terço final), já o cão apresenta
musculatura estriada em todo o comprimento do esôfago. O megaesôfago é uma síndrome caracterizada por uma dilatação parcial ou total e peristaltismo
diminuído, podendo ocorrer de forma congênita ou adquirida (miastenia gravis, estenose esofágica, corpos estranhos, anomalia de anel vascular, disautonomia e
massa mediastinal). Os sinais clínicos mais frequentes incluem regurgitação, disfagia, caquexia e alterações relacionadas ao sistema respiratório podem estar
presentes em decorrência de pneumonia aspirativa. O diagnóstico padrão ouro para o megaesôfago é o esofagograma. O uso de fármacos prócinéticos como a
metoclopramida e cisaprida pouco ajudam no restabelecimento da motilidade esofágica nos casos de megaesófago. Sendo o tratamento mais efetivo o manejo
alimentar obtido pela utilização de dietas líquidas ou pastosas administradas com o paciente em posição bipedal, e elevar a cabeça e membros torácicos do animal
logo após sua alimentação mantendo-o nessa posição pelo menos 5 a 15 minutos.

OBJETIVOS Relatar um caso de megaesôfago em felino, uma vez que, essa afecção é rara na espécie.

METODOLOGIA
Foi atendido pelo setor de clínica médica de pequenos animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, um felino, macho, sem raça definida, 6 meses,
820 gramas, apresentando disfagia, regurgitação, atraso no crescimento e um quadro de pneumonia.

RESULTADOS

Foi realizado radiografia simples de região cervical e torácica, onde observou-se acentuada dilatação do lúmen esofágico por conteúdo gasoso na sua porção
torácica. O tratamento clinico se baseou em manejo alimentar e prócinéticos. O animal não teve uma boa resposta ao tratamento instituído e por isso o quadro
evoluiu para eutanásia. Ushikoshi (2013) descreve que os sinais clínicos mais comuns da patologia incluem regurgitação, disfagia e caquexia, corroborando o que
foi visto no presente relato. Segundo Moraitou (2002) o diagnóstico definitivo de megaesôfago é por meio do esofagograma, porem no presente trabalho a
radiografia simples foi eficiente.

CONCLUSOES
Esse relato descreve um gato com sinais clínicos característicos de megaesôfago, onde o diagnóstico foi estabelecido por meio de radiografia simples. O
tratamento clínico foi focado no manejo alimentar, e sem boa evolução do paciente, foi optado por eutanásia. O prognóstico de megaesôfago congênito é de
reservado a ruim.

REFERENCIAS

ADAMAMA-MORAITOU, K.K.; RALLIS, T.S.; PRASSINOS, N.N.; GALATOS, A.D. Benign esophageal stricture in the dog and cat: a retrospective study of 20 cases. The
Canadian Journal of Veterinary Research. v.66. p.55-59, 2002 USHIKOSHI, W.S.; LORIGADOS, C.A.B.; PENHA, M.G.B.J. Megaesôfago em gato. Relato de caso.
Brazilian Journal of Vetrinary Research and Animal Science. v.40, p.196-197, 2003. Moses, L., Harpster, N., Beck, K., (#38) Hartzband, L. (2000). Esophageal motility
dysfunction in cats: a study of 44 cases. Journal of the American Animal Hospital Association, 36(4), 309–312. doi:10.5326/15473317-36-4-309
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TITULO MEGAÊSOFAGO EM GATO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

A conexão entre a orofaringe e o estômago se dá pelo esôfago, onde a sua principal função é transportar o alimento da cavidade oral até o estômago. A composição
muscular do esôfago em gatos é diferente quando comparada ao cão, os felinos apresentam um terço de musculatura lisa (terço final), já o cão apresenta
musculatura estriada em todo o comprimento do esôfago. O megaesôfago é uma síndrome caracterizada por uma dilatação parcial ou total e peristaltismo
diminuído, podendo ocorrer de forma congênita ou adquirida (miastenia gravis, estenose esofágica, corpos estranhos, anomalia de anel vascular, disautonomia e
massa mediastinal). Os sinais clínicos mais frequentes incluem regurgitação, disfagia, caquexia e alterações relacionadas ao sistema respiratório podem estar
presentes em decorrência de pneumonia aspirativa. O diagnóstico padrão ouro para o megaesôfago é o esofagograma. O uso de fármacos prócinéticos como a
metoclopramida e cisaprida pouco ajudam no restabelecimento da motilidade esofágica nos casos de megaesófago. Sendo o tratamento mais efetivo o manejo
alimentar obtido pela utilização de dietas líquidas ou pastosas administradas com o paciente em posição bipedal, e elevar a cabeça e membros torácicos do animal
logo após sua alimentação mantendo-o nessa posição pelo menos 5 a 15 minutos.

OBJETIVOS Relatar um caso de megaesôfago em felino, uma vez que, essa afecção é rara na espécie.

METODOLOGIA
Foi atendido pelo setor de clínica médica de pequenos animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, um felino, macho, sem raça definida, 6 meses,
820 gramas, apresentando disfagia, regurgitação, atraso no crescimento e um quadro de pneumonia.

RESULTADOS

Foi realizado radiografia simples de região cervical e torácica, onde observou-se acentuada dilatação do lúmen esofágico por conteúdo gasoso na sua porção
torácica. O tratamento clinico se baseou em manejo alimentar e prócinéticos. O animal não teve uma boa resposta ao tratamento instituído e por isso o quadro
evoluiu para eutanásia. Ushikoshi (2013) descreve que os sinais clínicos mais comuns da patologia incluem regurgitação, disfagia e caquexia, corroborando o que
foi visto no presente relato. Segundo Moraitou (2002) o diagnóstico definitivo de megaesôfago é por meio do esofagograma, porem no presente trabalho a
radiografia simples foi eficiente.

CONCLUSOES
Esse relato descreve um gato com sinais clínicos característicos de megaesôfago, onde o diagnóstico foi estabelecido por meio de radiografia simples. O
tratamento clínico foi focado no manejo alimentar, e sem boa evolução do paciente, foi optado por eutanásia. O prognóstico de megaesôfago congênito é de
reservado a ruim.

REFERENCIAS

ADAMAMA-MORAITOU, K.K.; RALLIS, T.S.; PRASSINOS, N.N.; GALATOS, A.D. Benign esophageal stricture in the dog and cat: a retrospective study of 20 cases. The
Canadian Journal of Veterinary Research. v.66. p.55-59, 2002 USHIKOSHI, W.S.; LORIGADOS, C.A.B.; PENHA, M.G.B.J. Megaesôfago em gato. Relato de caso.
Brazilian Journal of Vetrinary Research and Animal Science. v.40, p.196-197, 2003. Moses, L., Harpster, N., Beck, K., (#38) Hartzband, L. (2000). Esophageal motility
dysfunction in cats: a study of 44 cases. Journal of the American Animal Hospital Association, 36(4), 309–312. doi:10.5326/15473317-36-4-309

Página 608



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12493 Clínica Veterinária 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4364287 - LIVIA CAMARGO DE CARVALHO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Uemura da Fonseca

TITULO MEGAÊSOFAGO EM GATO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

A conexão entre a orofaringe e o estômago se dá pelo esôfago, onde a sua principal função é transportar o alimento da cavidade oral até o estômago. A composição
muscular do esôfago em gatos é diferente quando comparada ao cão, os felinos apresentam um terço de musculatura lisa (terço final), já o cão apresenta
musculatura estriada em todo o comprimento do esôfago. O megaesôfago é uma síndrome caracterizada por uma dilatação parcial ou total e peristaltismo
diminuído, podendo ocorrer de forma congênita ou adquirida (miastenia gravis, estenose esofágica, corpos estranhos, anomalia de anel vascular, disautonomia e
massa mediastinal). Os sinais clínicos mais frequentes incluem regurgitação, disfagia, caquexia e alterações relacionadas ao sistema respiratório podem estar
presentes em decorrência de pneumonia aspirativa. O diagnóstico padrão ouro para o megaesôfago é o esofagograma. O uso de fármacos prócinéticos como a
metoclopramida e cisaprida pouco ajudam no restabelecimento da motilidade esofágica nos casos de megaesófago. Sendo o tratamento mais efetivo o manejo
alimentar obtido pela utilização de dietas líquidas ou pastosas administradas com o paciente em posição bipedal, e elevar a cabeça e membros torácicos do animal
logo após sua alimentação mantendo-o nessa posição pelo menos 5 a 15 minutos.

OBJETIVOS Relatar um caso de megaesôfago em felino, uma vez que, essa afecção é rara na espécie.

METODOLOGIA
Foi atendido pelo setor de clínica médica de pequenos animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, um felino, macho, sem raça definida, 6 meses,
820 gramas, apresentando disfagia, regurgitação, atraso no crescimento e um quadro de pneumonia.

RESULTADOS

Foi realizado radiografia simples de região cervical e torácica, onde observou-se acentuada dilatação do lúmen esofágico por conteúdo gasoso na sua porção
torácica. O tratamento clinico se baseou em manejo alimentar e prócinéticos. O animal não teve uma boa resposta ao tratamento instituído e por isso o quadro
evoluiu para eutanásia. Ushikoshi (2013) descreve que os sinais clínicos mais comuns da patologia incluem regurgitação, disfagia e caquexia, corroborando o que
foi visto no presente relato. Segundo Moraitou (2002) o diagnóstico definitivo de megaesôfago é por meio do esofagograma, porem no presente trabalho a
radiografia simples foi eficiente.

CONCLUSOES
Esse relato descreve um gato com sinais clínicos característicos de megaesôfago, onde o diagnóstico foi estabelecido por meio de radiografia simples. O
tratamento clínico foi focado no manejo alimentar, e sem boa evolução do paciente, foi optado por eutanásia. O prognóstico de megaesôfago congênito é de
reservado a ruim.

REFERENCIAS

ADAMAMA-MORAITOU, K.K.; RALLIS, T.S.; PRASSINOS, N.N.; GALATOS, A.D. Benign esophageal stricture in the dog and cat: a retrospective study of 20 cases. The
Canadian Journal of Veterinary Research. v.66. p.55-59, 2002 USHIKOSHI, W.S.; LORIGADOS, C.A.B.; PENHA, M.G.B.J. Megaesôfago em gato. Relato de caso.
Brazilian Journal of Vetrinary Research and Animal Science. v.40, p.196-197, 2003. Moses, L., Harpster, N., Beck, K., (#38) Hartzband, L. (2000). Esophageal motility
dysfunction in cats: a study of 44 cases. Journal of the American Animal Hospital Association, 36(4), 309–312. doi:10.5326/15473317-36-4-309
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TITULO MEGAÊSOFAGO EM GATO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

A conexão entre a orofaringe e o estômago se dá pelo esôfago, onde a sua principal função é transportar o alimento da cavidade oral até o estômago. A composição
muscular do esôfago em gatos é diferente quando comparada ao cão, os felinos apresentam um terço de musculatura lisa (terço final), já o cão apresenta
musculatura estriada em todo o comprimento do esôfago. O megaesôfago é uma síndrome caracterizada por uma dilatação parcial ou total e peristaltismo
diminuído, podendo ocorrer de forma congênita ou adquirida (miastenia gravis, estenose esofágica, corpos estranhos, anomalia de anel vascular, disautonomia e
massa mediastinal). Os sinais clínicos mais frequentes incluem regurgitação, disfagia, caquexia e alterações relacionadas ao sistema respiratório podem estar
presentes em decorrência de pneumonia aspirativa. O diagnóstico padrão ouro para o megaesôfago é o esofagograma. O uso de fármacos prócinéticos como a
metoclopramida e cisaprida pouco ajudam no restabelecimento da motilidade esofágica nos casos de megaesófago. Sendo o tratamento mais efetivo o manejo
alimentar obtido pela utilização de dietas líquidas ou pastosas administradas com o paciente em posição bipedal, e elevar a cabeça e membros torácicos do animal
logo após sua alimentação mantendo-o nessa posição pelo menos 5 a 15 minutos.

OBJETIVOS Relatar um caso de megaesôfago em felino, uma vez que, essa afecção é rara na espécie.

METODOLOGIA
Foi atendido pelo setor de clínica médica de pequenos animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, um felino, macho, sem raça definida, 6 meses,
820 gramas, apresentando disfagia, regurgitação, atraso no crescimento e um quadro de pneumonia.

RESULTADOS

Foi realizado radiografia simples de região cervical e torácica, onde observou-se acentuada dilatação do lúmen esofágico por conteúdo gasoso na sua porção
torácica. O tratamento clinico se baseou em manejo alimentar e prócinéticos. O animal não teve uma boa resposta ao tratamento instituído e por isso o quadro
evoluiu para eutanásia. Ushikoshi (2013) descreve que os sinais clínicos mais comuns da patologia incluem regurgitação, disfagia e caquexia, corroborando o que
foi visto no presente relato. Segundo Moraitou (2002) o diagnóstico definitivo de megaesôfago é por meio do esofagograma, porem no presente trabalho a
radiografia simples foi eficiente.

CONCLUSOES
Esse relato descreve um gato com sinais clínicos característicos de megaesôfago, onde o diagnóstico foi estabelecido por meio de radiografia simples. O
tratamento clínico foi focado no manejo alimentar, e sem boa evolução do paciente, foi optado por eutanásia. O prognóstico de megaesôfago congênito é de
reservado a ruim.

REFERENCIAS

ADAMAMA-MORAITOU, K.K.; RALLIS, T.S.; PRASSINOS, N.N.; GALATOS, A.D. Benign esophageal stricture in the dog and cat: a retrospective study of 20 cases. The
Canadian Journal of Veterinary Research. v.66. p.55-59, 2002 USHIKOSHI, W.S.; LORIGADOS, C.A.B.; PENHA, M.G.B.J. Megaesôfago em gato. Relato de caso.
Brazilian Journal of Vetrinary Research and Animal Science. v.40, p.196-197, 2003. Moses, L., Harpster, N., Beck, K., (#38) Hartzband, L. (2000). Esophageal motility
dysfunction in cats: a study of 44 cases. Journal of the American Animal Hospital Association, 36(4), 309–312. doi:10.5326/15473317-36-4-309
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TITULO Displasia associada à estenose valvar mitral em felino: relato de caso

INTRODUCAO

A displasia das valvas atrioventriculares é uma alteração congênita, incomum e caracteriza-se pelo inadequado desenvolvimento das válvulas, cordoalhas tendíneas
e/ou músculos papilares. Esta doença pode resultar em estenose de mitral, uma alteração rara em felinos. Em um estudo de prevalência de cardiopatia congênita
em 57.025 gatos, foi evidenciado que 87 gatos apresentavam alteração; dentre eles, apenas 3 gatos machos tinham displasia da valva mitral, com média de idade ao
diagnóstico de 7 semanas.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo a descrição do caso clínico de um gato com displasia associada à estenose valvar mitral atendido no Hospital Veterinário da
Universidade Santo Amaro (UNISA).

METODOLOGIA Para a descrição do caso clínico foi realizado o levantamento dos dados do prontuário do paciente do Hospital Veterinário UNISA.

RESULTADOS

Um felino, SRD, macho, 2 anos, foi atendido no hospital com histórico de tosse, dispneia e emagrecimento progressivo há 1 mês. Na admissão, paciente apresentava-
se alerta, com dispneia expiratória; mucosas normocoradas; hidratação adequada; linfonodos sem alterações e ausência de abdominalgia à palpação; frequência
cardíaca de 216bpm; bulhas com sopro sistólico grau IV/VI em mitral e campos pulmonares com discreta crepitação em ambos hemitórax à auscultação pulmonar.
Diagnosticou-se displasia e estenose valvar mitral, onde observou-se o folheto septal e cordas tendíneas fusionados bem como encurtamento do folheto parietal,
com consequente limitação de abertura dos mesmos e aumento da velocidade do fluxo de entrada do ventrículo esquerdo (3,20 m/s). Notou-se também insuficiência
valvar mitral de grau moderado pelo ecocardiograma, além de remodelamento atrial esquerdo importante (relação AE / Ao: 2,34) com função atrial esquerda
diminuída (18%). A presença de Linhas B difusas em ambos hemitórax e dilatação importante de óstios de veias pulmonares mostraram sinais de congestão. Foram
observados achados compatíveis com cardiomegalia e edema pulmonar pela radiografia de tórax. O protocolo terapêutico instituído foi à base de inotrópico positivo
(pimobendan), diuréticos (furosemida e espironolactona), antiagregante plaquetário (clopidogrel) e vasodilatador (dinidrato de isossorbida). Paciente manteve-se
estável, sem tosses, porém com intolerância ao exercício e crises de dispneia esporadicamente. De acordo com a literatura, a insuficiência cardíaca congestiva
esquerda (ICCE) pode ser uma consequência dessa cardiopatia congênita, com alterações ecocardiográficas e radiográficas compatíveis com as do paciente. O
objetivo da terapia é o controle da ICCE, pois a correção cirúrgica só é indicada caso o paciente esteja hemodinamicamente estável.

CONCLUSOES
O paciente relatado apresentou alterações ecocardiográficas, radiográficas e sinais clínicos compatíveis com ICCE, secundária a alteração congênita de displasia e
estenose valvar mitral. A resposta clínica ao protocolo medicamentoso instituído foi favorável, uma vez que não houve indicação cirúrgica para o quadro do paciente.

REFERENCIAS

1. Pereira, GG, Larsson, MHMA. Cardiopatias congênitas em cães e gatos. In: Jericó, MM, Neto, JPA, Kogika, MM. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. 1 ed.
Rio de Janeiro: ROCA, 2015. 2. Nelson, WR. Doenças cardíacas congêntias. In: Nelson, WR; Couto, GC. Medicina Interna de pequenos Animais. 5 ed. Elsevier, 2015. 3.
Campbell, FE, Thomas, WP. Congenital supravalvular mitral stenosis in 14 cats. Journal of Veterinary Cardiology 2012; 14:281-292. 4. Donald P Schrope, DVM.
Prevalence of congenital heart disease in 76,301 mixed-breed dogs and 57,025 mixed-breed cats. Journal of Veterinary Cardiology 2015; 17:192-202 5. Pereira, GG.
Cardiopatias congênitas de cães e gatos. In: Larsson, MHMA. Tratado de cardiologia veterinária de cães e gatos. 1 ed. Interbook, 2020.
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TITULO Violência contra as mulheres: A naturalização através de posts no Instagram

INTRODUCAO

As temáticas de relacionamentos abusivos, violência contra a mulher e o que determina sua permanência nesse tipo de relação, trazem à tona um assunto repleto de
“achismos” e opiniões de senso comum, que contribuem na reprodução de discursos que legitimam o machismo e a violência na sociedade. Um dos espaços onde
isso é comum, atualmente, fazendo com que ele ganhe cada vez mais amplitude, são as mídias sociais, espaços em que o juízo de valor e opiniões, um tanto quanto
negativas, são colocadas sobre essas vítimas. Dessa forma, acreditamos na importância de analisar esses espaços, a fim de compreender como os discursos
apresentados nele contribuem para a naturalização da violência.

OBJETIVOS
Analisar a partir do conteúdo digital publicado no Instagram por seus/as usuários/as, como as normas sociais de gênero são reproduzidas, contribuindo na
naturalização da violência contra a mulher.

METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa documental, onde os materiais para analise se deram a partir da busca de posts na rede social Instagram. Sendo pesquisa documental segundo
Gil (2002), este tipo de metodologia vem de forma parecida com a pesquisa bibliográfica, mas o conteúdo que tende a ser analisado pode ter variados formatos ou
seguir um específico tipo e podem ser tanto formulários, fotografias, bilhetes, vídeos, gravações entre outros.

RESULTADOS

Partindo da análise dos resultados preliminares é notável que a rede social Instagram, traz um acesso rápido e prático de todo o tipo de informação. Quando se
busca violência contra a mulher no explorar dessa rede, aparecem diferentes páginas das quais visam auxiliar outras mulheres a reconhecerem situações das quais
possam estar passando, servindo também como uma rede de apoio. Além disso é notável que os usuários tendem a colocar suas opiniões e juízo de valores sobre a
vivência do outro fazendo com que se naturalize e se considere normal a violência, colocando a culpa no sexo feminino.

CONCLUSOES
Após a análise é perceptivo que a mulher que sofre de violência está vulnerável a receber todo o tipo de opinião, principalmente na rede social, onde os usuários se
sentem no direito de opinar em tudo aquilo que consomem, além de reproduzirem discursos machistas dos quais mostram que a mulher está vivendo a violência por
merecer, tornando esse tipo de crime algo natural e normal.

REFERENCIAS
BRASIL. Decreto n 11.340, 7 de ago de 2006. Lei Maria da Penha. Brasilia, DF GIL, Antônio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa, 4. Ed. São Paulo: Atlas,
2002 SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004 TELES, Maria Amelia de Almeida. Breve
história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003
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TITULO Violência contra as mulheres: A naturalização através de posts no Instagram

INTRODUCAO

As temáticas de relacionamentos abusivos, violência contra a mulher e o que determina sua permanência nesse tipo de relação, trazem à tona um assunto repleto de
“achismos” e opiniões de senso comum, que contribuem na reprodução de discursos que legitimam o machismo e a violência na sociedade. Um dos espaços onde
isso é comum, atualmente, fazendo com que ele ganhe cada vez mais amplitude, são as mídias sociais, espaços em que o juízo de valor e opiniões, um tanto quanto
negativas, são colocadas sobre essas vítimas. Dessa forma, acreditamos na importância de analisar esses espaços, a fim de compreender como os discursos
apresentados nele contribuem para a naturalização da violência.

OBJETIVOS
Analisar a partir do conteúdo digital publicado no Instagram por seus/as usuários/as, como as normas sociais de gênero são reproduzidas, contribuindo na
naturalização da violência contra a mulher.

METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa documental, onde os materiais para analise se deram a partir da busca de posts na rede social Instagram. Sendo pesquisa documental segundo
Gil (2002), este tipo de metodologia vem de forma parecida com a pesquisa bibliográfica, mas o conteúdo que tende a ser analisado pode ter variados formatos ou
seguir um específico tipo e podem ser tanto formulários, fotografias, bilhetes, vídeos, gravações entre outros.

RESULTADOS

Partindo da análise dos resultados preliminares é notável que a rede social Instagram, traz um acesso rápido e prático de todo o tipo de informação. Quando se
busca violência contra a mulher no explorar dessa rede, aparecem diferentes páginas das quais visam auxiliar outras mulheres a reconhecerem situações das quais
possam estar passando, servindo também como uma rede de apoio. Além disso é notável que os usuários tendem a colocar suas opiniões e juízo de valores sobre a
vivência do outro fazendo com que se naturalize e se considere normal a violência, colocando a culpa no sexo feminino.

CONCLUSOES
Após a análise é perceptivo que a mulher que sofre de violência está vulnerável a receber todo o tipo de opinião, principalmente na rede social, onde os usuários se
sentem no direito de opinar em tudo aquilo que consomem, além de reproduzirem discursos machistas dos quais mostram que a mulher está vivendo a violência por
merecer, tornando esse tipo de crime algo natural e normal.

REFERENCIAS
BRASIL. Decreto n 11.340, 7 de ago de 2006. Lei Maria da Penha. Brasilia, DF GIL, Antônio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa, 4. Ed. São Paulo: Atlas,
2002 SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004 TELES, Maria Amelia de Almeida. Breve
história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003
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TITULO Concordância do escore de condição corporal em cães e gatos sob avaliação do médico veterinário e percepção do tutor

INTRODUCAO
A obesidade é reconhecida como a alteração de ordem nutricional observada com maior frequência em cães e gatos, decorrente de um balanço energético positivo,
causado por uma demasiada ingestão calórica, somado à ausência do gasto energético excedente.

OBJETIVOS Avaliação da concordância da percepção do tutor e do veterinário sobre a condição corporal e cálculo da ingestão calórica de pacientes atendidos no HOVET UNISA.

METODOLOGIA

Neste estudo clínico foram avaliados 21 cães e 9 gatos no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA). Foram coletadas informações em dados de
anamnese e durante a realização do exame físico foi avaliado e classificado o ECC do animal de acordo com a Escala de 9 pontos de Laflamme para cães e para
gatos. Foi fornecido ao tutor uma prancha com as imagens representando os escores, onde o mesmo indicou qual imagem correspondia ao seu animal. Foi
solicitado aos tutores que levassem a quantidade de alimento que é fornecida por dia, onde foi realizada a pesagem do mesmo e calculada a ingestão calórica atual
do animal. O valor de calorias da ingesta atual foi confrontada com a necessidade energética diária ideal. Os animais classificados em sobrepeso e obesidade
tiveram a necessidade energética para perda de peso calculada.

RESULTADOS

Foram avaliados o escore de condição corporal de 21 cães. A mediana, valores mínimo e máximo do escore de condição corporal avaliado pelo tutor e pelo
veterinário, foram, respectivamente, 5 (3-8) e 6 (4-7). A correlação entre os resultados de ECC foi realizada pelo cálculo do coeficiente de correlação de postos de
Spearman, sendo o rho de Spearman 0,23 e p-valor = 0,30. Embora haja baixa correlação entre a avaliação do tutor e do veterinário, o teste de Mann-Whitney para
amostras independentes não evidenciou diferença estatística entre os dois grupos (p=0,0539). Foi calculada a diferença entre o NED e a ingestão calórica, sendo
determinado o delta desta ingesta. A correlação entre o delta da ingestão calórica e o ECC foi realizada pelo cálculo do coeficiente de correlação de postos de
Spearman, sendo o rho de Spearman 0,77 e p-valor =0,0006. Foram avaliados o escore de condição corporal de 9 gatos. A média e desvio padrão do escore de
condição corporal avaliado pelo tutor e pelo veterinário, foram, respectivamente, 4,55 ± 2,18 e 5,11 ± 2,26. A correlação entre os resultados de ECC foi realizada pelo
cálculo do coeficiente de correlação de Pearson, sendo o r=0,89 e p-valor = 0,001. O teste t de Student para amostras independentes não evidenciou diferença
estatística entre os dois grupos (p=0,60).

CONCLUSOES
Os resultados mostraram que tutores de cães subestimam a condição corporal de seus animais, enquanto tutores de gatos apresentaram concordância com o
médico veterinário a respeito da condição corporal de seus animais. Cães que possuem ingestão calórica acima de sua necessidade energética diária, apresentaram
ECC acima do considerado ideal.

REFERENCIAS
CLINE, M. G. et al. 2021 AAHA Nutrition and Weight Management Guidelines for Dogs and Cats. Journal of the American Animal Hospital Association, v. 57, n. 4, p.
153–178, 2021. GERMAN. The growing problem of obesity in dogs and cats. Journal of Nutrition, v. 136, n. 7, p. 1940S-1946S, 2006. PORSANI, M. Y. H. Obesidade
canina: um estudo de prevalência no município de São Paulo - SP. p. 85, 2019.
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TITULO Ciúmes entre casais heterossexuais e o feminicídio

INTRODUCAO

Embora o ciúmes ser considerado uma emoção muito comum podendo ser entendido com um afeto que naturalmente permeia as relações humanas, ele também é
considerado um fator de risco principalmente para as mulheres. Tal sentimento adquire esboço mais delineado quando observado à luz da dinâmica dos
relacionamentos amorosos heterossexuais. Isso porque, nesse tipo de relacionamentos o sentimento de posse entre os parceiros também é muito comum. Tal
sentimento pode acarretar em atos violentos aponto de atingir o ápice do crime do feminicídio. Portanto, a presente pesquisa busca conceituar como a literatura em
Psicologia que explica o ciúme e quais são as suas consequências.

OBJETIVOS
Refletir sobre como o ciúmes entre casais heterossexuais traz elementos constitutivos de relações amorosas desiguais, consequências da reprodução do machismo
na sociedade, podendo levar a várias formas de violência e até ao feminicídio.

METODOLOGIA
A metodologia empregada para a composição da pesquisa será a de revisão bibliográfica no tocante a realidade do tema Ciúmes entre casais heterossexuais e o
feminicídio, através de pesquisa científica, embasada em fontes como artigos científicos, dissertações, teses, bases de dados estatísticos disponíveis no canal do
180

RESULTADOS
Através das pesquisas realizadas foi possível observar que o ciúmes é um dos principais fatores que motivam o crime do feminicídio. Tal sentimento é consequência
de uma sociedade patriarcal ao qual a desigualdade e preconceito entre homem e mulheres é uma realidade.

CONCLUSOES
O Feminicídio é o termo usado para caracterizar um crime de ódio baseado no gênero amplamente definido como assassinato de mulheres. Tal crime em sua
maioria causado por ciúmes de companheiros íntimos das vítimas. O sentimento de ciúmes e suas consequências podem ser minimizados através da discussão
sobre o assunto.

REFERENCIAS

ALEIXO, Mariah Torres. Do crime passional ao feminicídio: assassinatos de mulheres e Antropologia das Emoções no Correio do Povo. RBSE - Volume 18-Número
53-agosto de 2019-ISSN 1676-8965, p. 55 ALMEIDA, T. Ciúme e suas conseqüências para os relacionamentos amorosos. Curitiba: Editora Certa, 2007. ALMEIDA,
Thiago de. Ciúme romântico e infidelidade amorosa entre paulistanos: incidências e relações. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. BOTTURA
JUNIOR, W. Ciúme: entre o amor e a loucura. São Paulo: República Literária, 2003. BRANDEN, N. A psicologia do amor: o que é o amor, por que ele nasce, cresce e às
vezes morre (M. Braga, Trad.). Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1998. CAROTENUDO, A. Amar Trair: quase uma apologia da traição. São Paulo: Paulus, 2004.
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TITULO Fenômenos psicossomáticos: Alopecia Areata sua relação com estresse e o papel do psicólogo

INTRODUCAO

Atualmente, com os sucessivos avanços da sociedade, a concepção sobre o adoecimento do corpo promovido por problemas emocionais tem sido uma temática
complexa e constantemente investigada, popularmente, sendo definida como doenças psicossomáticas. Assim, surge o interesse em estudar a Alopecia Areata, a
relação da patologia vindo do desenvolvimento do estresse e o papel do profissional da psicologia frente à doença, visto que o tema é pouco conhecido e complexo.
De acordo com Yazigi, Andreoli e Godinho (2009), o fator emocional tem sido um dos principais meios para suscitar diversas patologias, com a fragilidade de alguns
aspectos vivenciados.

OBJETIVOS
Elucidar a potencialidade da relação entre Alopecia Areata com o estresse; salientar a visão da psicossomática; demonstrar aspectos de identificação da patologia,
sinais e possíveis causas dessa inflamação; buscar evidenciar o papel do profissional de psicologia frente a atuação na temática abordada.

METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória através da metodologia de revisão bibliográfica qualitativa, que visa compreender os aspectos e
definições da psicossomática atreladas a Alopecia Areata perante sua relação e desdobramentos com estresse, assim como, atuação do psicólogo frente à questão
apresentada.

RESULTADOS

Através da análise de artigos científicos e leitura de livros, chegou-se à conjuntura e aspectos da Alopecia Areata baseado na ligação ao estresse e a atuação do
psicólogo frente à patologia. Rivitti (2005) enfatiza que o estresse constantemente tem sido apontado como principal desencadeador da Alopecia, através de
diversos fatores, tais como traumas psíquicos. Simões e Halabe (2018) destacam a perspectiva de atuação do psicólogo, cujo principal objetivo destes profissionais
visa identificar as principais causas do estresse, caracterização de possíveis medos e preocupações referentes à aparência física, através de avaliação psicológica,
com foco na aplicação de possíveis intervenções.

CONCLUSOES
Perante os dados apresentados podemos concluir que a fisiopatologia da Alopecia Areata ainda é pouco explorada, entretanto o estresse apresenta constante
correlação sendo considerado como um dos desencadeadores da doença. Visto a patologia, o psicólogo tem como objetivo atuar sobre o sofrimento do paciente e
seus familiares, promover o autoconhecimento, entre outros.

REFERENCIAS

GODINHO, S. M., YAZIGI, L., ANDREOLI, S. B. Estudo do manejo do estresse em pacientes acometidos por alopecia areata. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722009000100012(#38)script=sci_arttext(#38)tlng=pt(#62). Acesso em 23 mar. 2021. RIVITTI, E. A. Alopecia areata:
revisão e atualização. A. Bras. Dermatol. , Rio de Janeiro, v. 80, n. 1, pág. 57-68, fevereiro de 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0365-05962005000100009(#38)lng=en(#38)nrm=iso. Acesso em 02 de abr. de 2021. SIMÕES L., HALABE D. Alopecia Areata e o
Estresse: a contribuição da psicologia ao tratamento do paciente. 2018. v. 5, n. 9, p. 1-14. Disponível em: https://iesfma.com.br/wp-
content/uploads/2017/10/REVISTA-IESF-9%C2%AA-Edi%C3%A7%C3%A3o-1.pdf. Acesso em 17 junho 2021.
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3605698 - HELOISA DA SILVA SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fernanda Picinin Moreira

TITULO Fenômenos psicossomáticos: Alopecia Areata sua relação com estresse e o papel do psicólogo

INTRODUCAO

Atualmente, com os sucessivos avanços da sociedade, a concepção sobre o adoecimento do corpo promovido por problemas emocionais tem sido uma temática
complexa e constantemente investigada, popularmente, sendo definida como doenças psicossomáticas. Assim, surge o interesse em estudar a Alopecia Areata, a
relação da patologia vindo do desenvolvimento do estresse e o papel do profissional da psicologia frente à doença, visto que o tema é pouco conhecido e complexo.
De acordo com Yazigi, Andreoli e Godinho (2009), o fator emocional tem sido um dos principais meios para suscitar diversas patologias, com a fragilidade de alguns
aspectos vivenciados.

OBJETIVOS
Elucidar a potencialidade da relação entre Alopecia Areata com o estresse; salientar a visão da psicossomática; demonstrar aspectos de identificação da patologia,
sinais e possíveis causas dessa inflamação; buscar evidenciar o papel do profissional de psicologia frente a atuação na temática abordada.

METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória através da metodologia de revisão bibliográfica qualitativa, que visa compreender os aspectos e
definições da psicossomática atreladas a Alopecia Areata perante sua relação e desdobramentos com estresse, assim como, atuação do psicólogo frente à questão
apresentada.

RESULTADOS

Através da análise de artigos científicos e leitura de livros, chegou-se à conjuntura e aspectos da Alopecia Areata baseado na ligação ao estresse e a atuação do
psicólogo frente à patologia. Rivitti (2005) enfatiza que o estresse constantemente tem sido apontado como principal desencadeador da Alopecia, através de
diversos fatores, tais como traumas psíquicos. Simões e Halabe (2018) destacam a perspectiva de atuação do psicólogo, cujo principal objetivo destes profissionais
visa identificar as principais causas do estresse, caracterização de possíveis medos e preocupações referentes à aparência física, através de avaliação psicológica,
com foco na aplicação de possíveis intervenções.

CONCLUSOES
Perante os dados apresentados podemos concluir que a fisiopatologia da Alopecia Areata ainda é pouco explorada, entretanto o estresse apresenta constante
correlação sendo considerado como um dos desencadeadores da doença. Visto a patologia, o psicólogo tem como objetivo atuar sobre o sofrimento do paciente e
seus familiares, promover o autoconhecimento, entre outros.

REFERENCIAS

GODINHO, S. M., YAZIGI, L., ANDREOLI, S. B. Estudo do manejo do estresse em pacientes acometidos por alopecia areata. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722009000100012(#38)script=sci_arttext(#38)tlng=pt(#62). Acesso em 23 mar. 2021. RIVITTI, E. A. Alopecia areata:
revisão e atualização. A. Bras. Dermatol. , Rio de Janeiro, v. 80, n. 1, pág. 57-68, fevereiro de 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0365-05962005000100009(#38)lng=en(#38)nrm=iso. Acesso em 02 de abr. de 2021. SIMÕES L., HALABE D. Alopecia Areata e o
Estresse: a contribuição da psicologia ao tratamento do paciente. 2018. v. 5, n. 9, p. 1-14. Disponível em: https://iesfma.com.br/wp-
content/uploads/2017/10/REVISTA-IESF-9%C2%AA-Edi%C3%A7%C3%A3o-1.pdf. Acesso em 17 junho 2021.
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4537220 - CLARICE CASSIANO REIMBERG DE SIQUEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Recrutamento e seleção: o feedback também faz parte do processo seletivo

INTRODUCAO

O recrutamento e seleção tem seu início na necessidade de ocupar uma vaga existente na empresa, podendo ser interno (colaboradores da empresa) ou externo
(atrair candidatos disponíveis no mercado) por candidatos altamente qualificados. Após o anúncio, dá-se início à triagem de currículos, entrevistas, provas e testes,
comunicação da empresa (CHIAVENATO, 2014), mas Pearson (2010) também ressalta a importância do feedback ao candidato no final do processo seletivo e afirma
que o recrutador deve estar preparado para o pós-entrevista. Contudo, por falta de planejamento do recrutador ou por falha das organizações a falta de retorno tem
se tornado uma realidade, cujas principais causas são: falta de tempo para decisão sobre a vaga, não conseguir contatar o candidato, cancelamento do processo
seletivo e processo longo (DIAS, 2021).

OBJETIVOS
Reacender e retomar a importância do feedback ao final das entrevistas e processos seletivos como ferramenta de liberação ou de desenvolvimento profissional aos
candidatos.

METODOLOGIA Pesquisa qualitativa, baseada em dados secundários obtidos em sites, jornais e consultorias de recursos humanos (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).

RESULTADOS

O feedback é uma ferramenta que conscientiza o candidato sobre sua permanência ou liberação no processo, mas também promove o desenvolvimento profissional
ao relatar as observações do que pode ser melhorado no comportamento do candidato (PEARSON, 2010). Se o feedback gera aumento de frequência cardíaca e
outros sinais de estresses (DUARTE, 2019) a sua ausência pode gerar frustrações para o candidato como não se inscreverem em vagas ou não comprarem os
produtos da empresa (ANTUNES, 2021). Durante a pandemia apenas 39,2% das empresas realizaram um feedback aos candidatos de forma automática, e-mail ou
atualização dentro das plataformas por meio de softwares como: Feedz, Nexus ou Feedback House (ANTUNES, 2021).

CONCLUSOES

Tão importante quanto o planejamento do processo seletivo é o seu encerramento, Pearson (2010) recomenda ao recrutador agradecer a participação do candidato e
informar próximas fases (se feedback positivo) ou avisá-lo rapidamente se for eliminado, seja por telefone, e-mails ou softwares que fazem o trabalho de fornecer
feedbacks (ANTUNES, 2021), liberando-o para futuros processos seletivos em outras organizações. E caso seja aprovado, quais comportamentos, traços de
personalidade e liderança precisam ser adequados à empresa e ao cargo conquistado.

REFERENCIAS

ANTUNES, Beatriz. Veja qual o melhor modelo de feedback para candidatos. Pandapé. 23 jun. 2021. Disponível em: (#60)https://blog.pandape.com.br/modelo-de-
feedback-para-candidatos/(#62). Acesso em: 02 out. 2021. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4.
ed. Barueri: Manole, 2014. DIAS, Guilherme. Como dar um feedback para um candidato: veja 8 modelos. Gupy. 14 set. 2021. Disponível em:
(#60)https://www.gupy.io/blog/modelo-feedback-candidato(#62). Acesso em: 02 out. 2021 DUARTE, Nancy. A arte de dar feedback. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.
PEARSON Education do Brasil. Administração de RH. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2001. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004
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4710061 - JENIFER VITORIA FREIRE LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Recrutamento e seleção: o feedback também faz parte do processo seletivo

INTRODUCAO

O recrutamento e seleção tem seu início na necessidade de ocupar uma vaga existente na empresa, podendo ser interno (colaboradores da empresa) ou externo
(atrair candidatos disponíveis no mercado) por candidatos altamente qualificados. Após o anúncio, dá-se início à triagem de currículos, entrevistas, provas e testes,
comunicação da empresa (CHIAVENATO, 2014), mas Pearson (2010) também ressalta a importância do feedback ao candidato no final do processo seletivo e afirma
que o recrutador deve estar preparado para o pós-entrevista. Contudo, por falta de planejamento do recrutador ou por falha das organizações a falta de retorno tem
se tornado uma realidade, cujas principais causas são: falta de tempo para decisão sobre a vaga, não conseguir contatar o candidato, cancelamento do processo
seletivo e processo longo (DIAS, 2021).

OBJETIVOS
Reacender e retomar a importância do feedback ao final das entrevistas e processos seletivos como ferramenta de liberação ou de desenvolvimento profissional aos
candidatos.

METODOLOGIA Pesquisa qualitativa, baseada em dados secundários obtidos em sites, jornais e consultorias de recursos humanos (VERGARA,2004; MATTAR, 2001).

RESULTADOS

O feedback é uma ferramenta que conscientiza o candidato sobre sua permanência ou liberação no processo, mas também promove o desenvolvimento profissional
ao relatar as observações do que pode ser melhorado no comportamento do candidato (PEARSON, 2010). Se o feedback gera aumento de frequência cardíaca e
outros sinais de estresses (DUARTE, 2019) a sua ausência pode gerar frustrações para o candidato como não se inscreverem em vagas ou não comprarem os
produtos da empresa (ANTUNES, 2021). Durante a pandemia apenas 39,2% das empresas realizaram um feedback aos candidatos de forma automática, e-mail ou
atualização dentro das plataformas por meio de softwares como: Feedz, Nexus ou Feedback House (ANTUNES, 2021).

CONCLUSOES

Tão importante quanto o planejamento do processo seletivo é o seu encerramento, Pearson (2010) recomenda ao recrutador agradecer a participação do candidato e
informar próximas fases (se feedback positivo) ou avisá-lo rapidamente se for eliminado, seja por telefone, e-mails ou softwares que fazem o trabalho de fornecer
feedbacks (ANTUNES, 2021), liberando-o para futuros processos seletivos em outras organizações. E caso seja aprovado, quais comportamentos, traços de
personalidade e liderança precisam ser adequados à empresa e ao cargo conquistado.

REFERENCIAS

ANTUNES, Beatriz. Veja qual o melhor modelo de feedback para candidatos. Pandapé. 23 jun. 2021. Disponível em: (#60)https://blog.pandape.com.br/modelo-de-
feedback-para-candidatos/(#62). Acesso em: 02 out. 2021. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4.
ed. Barueri: Manole, 2014. DIAS, Guilherme. Como dar um feedback para um candidato: veja 8 modelos. Gupy. 14 set. 2021. Disponível em:
(#60)https://www.gupy.io/blog/modelo-feedback-candidato(#62). Acesso em: 02 out. 2021 DUARTE, Nancy. A arte de dar feedback. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.
PEARSON Education do Brasil. Administração de RH. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2001. VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004
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4204620 - ANA BEATRIZ OLIVEIRA DE GOES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fernanda Picinin Moreira

TITULO ABOLICIONISMO PENAL: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA AOS MOVIMENTOS ABOLICIONISTAS

INTRODUCAO

A partir do momento em que se percebe a criminologia não como o estudo científico do delito, formalizado pelas normas penais e sociais, mas sim do
comportamento desviante de um suposto “normal”, alguns teóricos da criminologia percebem a necessidade de questionar o papel ideológico desse sistema. É
também neste contexto que emergem os movimentos abolicionistas da pena como uma crítica à ideologia defendida pelo sistema penal e os seus dispositivos de
controle, como o cárcere, que são legitimados pelas teorias criminológicas hegemônicas.

OBJETIVOS
Discutir acerca dos movimentos abolicionistas de pena e as contribuições trazidas nos últimos anos para as teorias abolicionistas e como a psicologia, em especial
a psicologia sócio-histórica, pode contribuir para tais movimentos.

METODOLOGIA
O método utilizado na presente pesquisa é o levantamento bibliográfico, por meio da análise e discussão de artigos e obras recentes da Psicologia e Direito acerca
do tema pretendido.

RESULTADOS

A pesquisa está em andamento e o que percebemos até então aponta a relevância de buscarmos sobre a constituição dos movimentos abolicionistas da pena, como
estes movimentos surgiram e quais são os movimentos abolicionistas em atuação atualmente, identificando como a Psicologia, em especial a Psicologia Sócio-
Histórica, vem contribuindo para as discussões relacionadas aos movimentos abolicionistas e como pode vir a contribuir para o fortalecimento destes movimentos e
teorias.

CONCLUSOES

É a partir do comprometimento com a emancipação do homem que surge a Psicologia Sócio-Histórica, assim como a Criminologia Crítica, e é com esta finalidade
transformadora que surgem as teorias e movimentos abolicionistas. Neste sentido, entendemos que o diálogo entre a criminologia crítica, em especial as teorias
abolicionistas da pena, e a psicologia sócio-histórica não só é possível como fundamental, podendo, ambos os campos do saber, trazer diversas contribuições,
desenvolvendo juntos uma prática revolucionária.

REFERENCIAS

BARATTA, Alessandro, Criminologia Critica e Critica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal. tradução: Juarez Cirino dos Santos, 3ª ed, Rio de
Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca de Criminologia,2002. BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 1990. ANYIAR, DE
CASTRO. Lola. Criminologia da reação social. Tradução e acréscimos de Ester Kosovski. Rio de Janeiro: Forense, 1983. GARCIA, Candela Andrea Ramallo;
BANDEIRA, Maria Márcia Badaró. Introdução ao pensamento abolicionista: algumas contribuições para o psicólogo no campo jurídico. Mnemosine, v. 13, n. 1, 2017.
Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/mnemosine/article/view/41715 DAVIS, Angela. Estarão as prisões obsoletas?. Editora Bertrand Brasil,
2018.
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3626997 - CAMILA TUSSATO SOARES CAMARGO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andre Luis Lacerda Bachi

TITULO POLIMORFISMO PARA IFN-LAMBDA INERFERE NA RESPOSTA DE ANTICORPOS A COVID-19 EM IDOSOS

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado tanto à imunossenescência quanto ao
fenômeno conhecido como “inflammaging”. Em conjunto, estes fenômenos reduzem a proteção contra patógenos virais, pela menor eficiência de anticorpos e falta
de resposta de intérferon (IFN). Segundo a literatura, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento
destes fenômenos, particularmente quando a replicação deste vírus é facilitada pela presença de polimorfismo para o gene do IFN-lambda.

OBJETIVOS
Investigar o impacto do polimorfismo para intérferon lambda sobre as respostas de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 em indivíduos idosos infectados pelo
CMV.

METODOLOGIA

Participaram voluntariamente deste estudo idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os voluntários foram infectados pelo SARS-
CoV-2 e apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2
(momento SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis de IgG específicos para o SARS-CoV-2 e CMV através do teste de
ELISA, bem como do polimorfismo para IFN-lambda.

RESULTADOS

Enquanto as concentrações séricas de IgG para SARS-CoV-2 mostraram-se menores (p(#60)0,01), as concentrações de IgG para CMV mostraram-se maiores no
tempo CURA do que no tempo SURTO (p(#60)0,01). Significativa correlação negativa entre os níveis de IgG para o SARS-CoV-2 e CMV foi evidenciada no tempo
SURTO (r=-0,419, p(#60)0,03). Além destes, na avaliação do polimorfismo para o gene il28b (intérferon lambda-like), evidenciou-se que 36% (n=9) dos idosos
apresentaram homozigose para o alelo 1, 16% (n=4) homozigose para o alelo 2 e 48% (n=12) heterogizose. Sobre as concentrações de IgG para CMV, nenhum dos
grupos mostrou alteração nos tempos avaliados. Já, as concentrações séricas de IgG para SARS-CoV-2 nos idosos homozigotos para o alelo 1 mostraram-se
menores no tempo SURTO em comparação ao tempo CURA. Além disso, este mesmo grupo mostrou significativa correlação negativa entre os níveis de IgG para o
SARSCoV-2 e CMV no tempo SURTO (r=-0,6950, p(#60)0,04).

CONCLUSOES
Nossos resultados mostraram que: 1) a infecção pelo CMV impacta negativamente na resposta de anticorpos para a COVID-19; e 2) a homogizose para o alelo 1 no
gene il28b (interferon lambda-like) parece ser um fator importante no impacto da infecção pelo CMV na resposta de anticorpos a COVID-19.

REFERENCIAS
1. Pawelec G. Immunosenenescence: role of cytomegalovirus. Exp Gerontol. 2014;54:1-5. 2. Patients' clinical characteristics, discharge rate, and fatality rate of meta-
analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Prokunina-Olsson L, Muchmore B, Tang W, Pfeiffer RM, Park H, Dickensheets H, et al. A variant upstream of IFNL3
(IL28B) creating a new interferon gene IFNL4 is associated with impaired clearance of hepatitis C virus. Nat Genet. 2013;45(2):164-71.
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3751082 - MILLENA SOARES DE ALMEIDA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andre Luis Lacerda Bachi

TITULO POLIMORFISMO PARA IFN-LAMBDA INERFERE NA RESPOSTA DE ANTICORPOS A COVID-19 EM IDOSOS

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado tanto à imunossenescência quanto ao
fenômeno conhecido como “inflammaging”. Em conjunto, estes fenômenos reduzem a proteção contra patógenos virais, pela menor eficiência de anticorpos e falta
de resposta de intérferon (IFN). Segundo a literatura, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento
destes fenômenos, particularmente quando a replicação deste vírus é facilitada pela presença de polimorfismo para o gene do IFN-lambda.

OBJETIVOS
Investigar o impacto do polimorfismo para intérferon lambda sobre as respostas de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 em indivíduos idosos infectados pelo
CMV.

METODOLOGIA

Participaram voluntariamente deste estudo idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os voluntários foram infectados pelo SARS-
CoV-2 e apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2
(momento SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis de IgG específicos para o SARS-CoV-2 e CMV através do teste de
ELISA, bem como do polimorfismo para IFN-lambda.

RESULTADOS

Enquanto as concentrações séricas de IgG para SARS-CoV-2 mostraram-se menores (p(#60)0,01), as concentrações de IgG para CMV mostraram-se maiores no
tempo CURA do que no tempo SURTO (p(#60)0,01). Significativa correlação negativa entre os níveis de IgG para o SARS-CoV-2 e CMV foi evidenciada no tempo
SURTO (r=-0,419, p(#60)0,03). Além destes, na avaliação do polimorfismo para o gene il28b (intérferon lambda-like), evidenciou-se que 36% (n=9) dos idosos
apresentaram homozigose para o alelo 1, 16% (n=4) homozigose para o alelo 2 e 48% (n=12) heterogizose. Sobre as concentrações de IgG para CMV, nenhum dos
grupos mostrou alteração nos tempos avaliados. Já, as concentrações séricas de IgG para SARS-CoV-2 nos idosos homozigotos para o alelo 1 mostraram-se
menores no tempo SURTO em comparação ao tempo CURA. Além disso, este mesmo grupo mostrou significativa correlação negativa entre os níveis de IgG para o
SARSCoV-2 e CMV no tempo SURTO (r=-0,6950, p(#60)0,04).

CONCLUSOES
Nossos resultados mostraram que: 1) a infecção pelo CMV impacta negativamente na resposta de anticorpos para a COVID-19; e 2) a homogizose para o alelo 1 no
gene il28b (interferon lambda-like) parece ser um fator importante no impacto da infecção pelo CMV na resposta de anticorpos a COVID-19.

REFERENCIAS
1. Pawelec G. Immunosenenescence: role of cytomegalovirus. Exp Gerontol. 2014;54:1-5. 2. Patients' clinical characteristics, discharge rate, and fatality rate of meta-
analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Prokunina-Olsson L, Muchmore B, Tang W, Pfeiffer RM, Park H, Dickensheets H, et al. A variant upstream of IFNL3
(IL28B) creating a new interferon gene IFNL4 is associated with impaired clearance of hepatitis C virus. Nat Genet. 2013;45(2):164-71.
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TITULO POLIMORFISMO PARA IFN-LAMBDA INERFERE NA RESPOSTA DE ANTICORPOS A COVID-19 EM IDOSOS

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado tanto à imunossenescência quanto ao
fenômeno conhecido como “inflammaging”. Em conjunto, estes fenômenos reduzem a proteção contra patógenos virais, pela menor eficiência de anticorpos e falta
de resposta de intérferon (IFN). Segundo a literatura, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento
destes fenômenos, particularmente quando a replicação deste vírus é facilitada pela presença de polimorfismo para o gene do IFN-lambda.

OBJETIVOS
Investigar o impacto do polimorfismo para intérferon lambda sobre as respostas de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 em indivíduos idosos infectados pelo
CMV.

METODOLOGIA

Participaram voluntariamente deste estudo idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os voluntários foram infectados pelo SARS-
CoV-2 e apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2
(momento SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis de IgG específicos para o SARS-CoV-2 e CMV através do teste de
ELISA, bem como do polimorfismo para IFN-lambda.

RESULTADOS

Enquanto as concentrações séricas de IgG para SARS-CoV-2 mostraram-se menores (p(#60)0,01), as concentrações de IgG para CMV mostraram-se maiores no
tempo CURA do que no tempo SURTO (p(#60)0,01). Significativa correlação negativa entre os níveis de IgG para o SARS-CoV-2 e CMV foi evidenciada no tempo
SURTO (r=-0,419, p(#60)0,03). Além destes, na avaliação do polimorfismo para o gene il28b (intérferon lambda-like), evidenciou-se que 36% (n=9) dos idosos
apresentaram homozigose para o alelo 1, 16% (n=4) homozigose para o alelo 2 e 48% (n=12) heterogizose. Sobre as concentrações de IgG para CMV, nenhum dos
grupos mostrou alteração nos tempos avaliados. Já, as concentrações séricas de IgG para SARS-CoV-2 nos idosos homozigotos para o alelo 1 mostraram-se
menores no tempo SURTO em comparação ao tempo CURA. Além disso, este mesmo grupo mostrou significativa correlação negativa entre os níveis de IgG para o
SARSCoV-2 e CMV no tempo SURTO (r=-0,6950, p(#60)0,04).

CONCLUSOES
Nossos resultados mostraram que: 1) a infecção pelo CMV impacta negativamente na resposta de anticorpos para a COVID-19; e 2) a homogizose para o alelo 1 no
gene il28b (interferon lambda-like) parece ser um fator importante no impacto da infecção pelo CMV na resposta de anticorpos a COVID-19.

REFERENCIAS
1. Pawelec G. Immunosenenescence: role of cytomegalovirus. Exp Gerontol. 2014;54:1-5. 2. Patients' clinical characteristics, discharge rate, and fatality rate of meta-
analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Prokunina-Olsson L, Muchmore B, Tang W, Pfeiffer RM, Park H, Dickensheets H, et al. A variant upstream of IFNL3
(IL28B) creating a new interferon gene IFNL4 is associated with impaired clearance of hepatitis C virus. Nat Genet. 2013;45(2):164-71.
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TITULO POLIMORFISMO PARA IFN-LAMBDA INERFERE NA RESPOSTA DE ANTICORPOS A COVID-19 EM IDOSOS

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado tanto à imunossenescência quanto ao
fenômeno conhecido como “inflammaging”. Em conjunto, estes fenômenos reduzem a proteção contra patógenos virais, pela menor eficiência de anticorpos e falta
de resposta de intérferon (IFN). Segundo a literatura, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento
destes fenômenos, particularmente quando a replicação deste vírus é facilitada pela presença de polimorfismo para o gene do IFN-lambda.

OBJETIVOS
Investigar o impacto do polimorfismo para intérferon lambda sobre as respostas de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 em indivíduos idosos infectados pelo
CMV.

METODOLOGIA

Participaram voluntariamente deste estudo idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os voluntários foram infectados pelo SARS-
CoV-2 e apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2
(momento SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis de IgG específicos para o SARS-CoV-2 e CMV através do teste de
ELISA, bem como do polimorfismo para IFN-lambda.

RESULTADOS

Enquanto as concentrações séricas de IgG para SARS-CoV-2 mostraram-se menores (p(#60)0,01), as concentrações de IgG para CMV mostraram-se maiores no
tempo CURA do que no tempo SURTO (p(#60)0,01). Significativa correlação negativa entre os níveis de IgG para o SARS-CoV-2 e CMV foi evidenciada no tempo
SURTO (r=-0,419, p(#60)0,03). Além destes, na avaliação do polimorfismo para o gene il28b (intérferon lambda-like), evidenciou-se que 36% (n=9) dos idosos
apresentaram homozigose para o alelo 1, 16% (n=4) homozigose para o alelo 2 e 48% (n=12) heterogizose. Sobre as concentrações de IgG para CMV, nenhum dos
grupos mostrou alteração nos tempos avaliados. Já, as concentrações séricas de IgG para SARS-CoV-2 nos idosos homozigotos para o alelo 1 mostraram-se
menores no tempo SURTO em comparação ao tempo CURA. Além disso, este mesmo grupo mostrou significativa correlação negativa entre os níveis de IgG para o
SARSCoV-2 e CMV no tempo SURTO (r=-0,6950, p(#60)0,04).

CONCLUSOES
Nossos resultados mostraram que: 1) a infecção pelo CMV impacta negativamente na resposta de anticorpos para a COVID-19; e 2) a homogizose para o alelo 1 no
gene il28b (interferon lambda-like) parece ser um fator importante no impacto da infecção pelo CMV na resposta de anticorpos a COVID-19.

REFERENCIAS
1. Pawelec G. Immunosenenescence: role of cytomegalovirus. Exp Gerontol. 2014;54:1-5. 2. Patients' clinical characteristics, discharge rate, and fatality rate of meta-
analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Prokunina-Olsson L, Muchmore B, Tang W, Pfeiffer RM, Park H, Dickensheets H, et al. A variant upstream of IFNL3
(IL28B) creating a new interferon gene IFNL4 is associated with impaired clearance of hepatitis C virus. Nat Genet. 2013;45(2):164-71.
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TITULO POLIMORFISMO PARA IFN-LAMBDA INERFERE NA RESPOSTA DE ANTICORPOS A COVID-19 EM IDOSOS

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado tanto à imunossenescência quanto ao
fenômeno conhecido como “inflammaging”. Em conjunto, estes fenômenos reduzem a proteção contra patógenos virais, pela menor eficiência de anticorpos e falta
de resposta de intérferon (IFN). Segundo a literatura, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento
destes fenômenos, particularmente quando a replicação deste vírus é facilitada pela presença de polimorfismo para o gene do IFN-lambda.

OBJETIVOS
Investigar o impacto do polimorfismo para intérferon lambda sobre as respostas de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 em indivíduos idosos infectados pelo
CMV.

METODOLOGIA

Participaram voluntariamente deste estudo idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os voluntários foram infectados pelo SARS-
CoV-2 e apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2
(momento SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis de IgG específicos para o SARS-CoV-2 e CMV através do teste de
ELISA, bem como do polimorfismo para IFN-lambda.

RESULTADOS

Enquanto as concentrações séricas de IgG para SARS-CoV-2 mostraram-se menores (p(#60)0,01), as concentrações de IgG para CMV mostraram-se maiores no
tempo CURA do que no tempo SURTO (p(#60)0,01). Significativa correlação negativa entre os níveis de IgG para o SARS-CoV-2 e CMV foi evidenciada no tempo
SURTO (r=-0,419, p(#60)0,03). Além destes, na avaliação do polimorfismo para o gene il28b (intérferon lambda-like), evidenciou-se que 36% (n=9) dos idosos
apresentaram homozigose para o alelo 1, 16% (n=4) homozigose para o alelo 2 e 48% (n=12) heterogizose. Sobre as concentrações de IgG para CMV, nenhum dos
grupos mostrou alteração nos tempos avaliados. Já, as concentrações séricas de IgG para SARS-CoV-2 nos idosos homozigotos para o alelo 1 mostraram-se
menores no tempo SURTO em comparação ao tempo CURA. Além disso, este mesmo grupo mostrou significativa correlação negativa entre os níveis de IgG para o
SARSCoV-2 e CMV no tempo SURTO (r=-0,6950, p(#60)0,04).

CONCLUSOES
Nossos resultados mostraram que: 1) a infecção pelo CMV impacta negativamente na resposta de anticorpos para a COVID-19; e 2) a homogizose para o alelo 1 no
gene il28b (interferon lambda-like) parece ser um fator importante no impacto da infecção pelo CMV na resposta de anticorpos a COVID-19.

REFERENCIAS
1. Pawelec G. Immunosenenescence: role of cytomegalovirus. Exp Gerontol. 2014;54:1-5. 2. Patients' clinical characteristics, discharge rate, and fatality rate of meta-
analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Prokunina-Olsson L, Muchmore B, Tang W, Pfeiffer RM, Park H, Dickensheets H, et al. A variant upstream of IFNL3
(IL28B) creating a new interferon gene IFNL4 is associated with impaired clearance of hepatitis C virus. Nat Genet. 2013;45(2):164-71.
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TITULO OS IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL EM JOVENS ADULTOS

INTRODUCAO

Refletindo sobre o surgimento da COVID-19 e do isolamento social repentino e duradouro em razão da pandemia, o trabalho busca evidenciar, com base em uma
pesquisa quantitativa, utilizando o método de levantamento, como os jovens estão lidando com o Isolamento social e quais estão sendo os maiores desafios
enfrentados em suas vidas, levando em consideração a saúde mental, área financeira, educacional, profissional e relacionamentos interpessoais, dentro de uma
perspectiva sócio-histórica. Além disso, tem-se como objetivo, entender como o isolamento e esses desafios influenciam a saúde mental dos jovens.

OBJETIVOS
Entender como o Isolamento Social está impactando na vida de jovens adultos entre 18 a 25 anos e propor uma intervenção para que esse impacto negativo seja
diminuído.

METODOLOGIA
O presente trabalho será realizado através de uma pesquisa quantitativa, disponibilizada através de um link, onde direciona o participante ao questionário principal,
que contém nove questões, sendo oito objetivas e uma questão dissertativa. Os links foram disponibilizados pelas 3 responsáveis pelo trabalho de conclusão em
redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp) além de grupos internos de escolas e faculdades, a fim de gerar um maior alcance e retorno dos dados.

RESULTADOS

Os dados obtidos da pesquisa, que ainda consta em andamento, estão sendo analisados de forma a percorrer por cada tópico afetado nesse momento pandêmico, o
objetivo da análise é descobrir qual área está se destacando e sendo mais afetada pelo isolamento social na faixa etária trabalhada. Até o momento, 77 pessoas
realizaram a pesquisa enviada, sendo que na questão sobre quanto o isolamento social tem afetado a saúde mental dos participantes, 27% foram muito afetados,
47% afetados de forma mediana enquanto 30% pouco afetados. Referente ao segmento de qual área da vida dos participantes foi mais afetada, está com 42,9%
saúde mental, 23,4% vida acadêmica, 11,7% vida financeira, 10,4% relacionamento com amigos, 5,2% relacionamentos amorosos, 3,9% relacionamento familiar,
enquanto 2,6% responderam que nenhuma das áreas foram afetadas.

CONCLUSOES

O trabalho de conclusão de curso em questão tem como relevância essa pesquisa que busca identificar quais as áreas da vida desses jovens adultos que sofrem
mais com os impactos do isolamento social, além de dar a possibilidade de ser criada uma intervenção para que esse impacto seja diminuído, a fim de promover a
saúde na vida dessas pessoas. Por ser um tema relativamente novo, entende-se que não existem tantas pesquisas e projetos sendo realizados para que os
profissionais psicólogos contribuam ativamente nesse processo.

REFERENCIAS
1. ABERASTURY, A. (#38) KNOBEL, M. Adolescência normal. Porto Alegre: Artes Médicas, 1981. 2. ERIKSON, Erik H. O ciclo de vida completo. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1998. 3. MENEZES, A. S. de. HISTÓRIA NATURAL DA COVID-19 E SUAS RELAÇÕES TERAPÊUTICAS. São Paulo, junho, 2020. Disponível em:
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/733/version/769. Acesso em 27 de julho de 2021.
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TITULO OS IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL EM JOVENS ADULTOS

INTRODUCAO

Refletindo sobre o surgimento da COVID-19 e do isolamento social repentino e duradouro em razão da pandemia, o trabalho busca evidenciar, com base em uma
pesquisa quantitativa, utilizando o método de levantamento, como os jovens estão lidando com o Isolamento social e quais estão sendo os maiores desafios
enfrentados em suas vidas, levando em consideração a saúde mental, área financeira, educacional, profissional e relacionamentos interpessoais, dentro de uma
perspectiva sócio-histórica. Além disso, tem-se como objetivo, entender como o isolamento e esses desafios influenciam a saúde mental dos jovens.

OBJETIVOS
Entender como o Isolamento Social está impactando na vida de jovens adultos entre 18 a 25 anos e propor uma intervenção para que esse impacto negativo seja
diminuído.

METODOLOGIA
O presente trabalho será realizado através de uma pesquisa quantitativa, disponibilizada através de um link, onde direciona o participante ao questionário principal,
que contém nove questões, sendo oito objetivas e uma questão dissertativa. Os links foram disponibilizados pelas 3 responsáveis pelo trabalho de conclusão em
redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp) além de grupos internos de escolas e faculdades, a fim de gerar um maior alcance e retorno dos dados.

RESULTADOS

Os dados obtidos da pesquisa, que ainda consta em andamento, estão sendo analisados de forma a percorrer por cada tópico afetado nesse momento pandêmico, o
objetivo da análise é descobrir qual área está se destacando e sendo mais afetada pelo isolamento social na faixa etária trabalhada. Até o momento, 77 pessoas
realizaram a pesquisa enviada, sendo que na questão sobre quanto o isolamento social tem afetado a saúde mental dos participantes, 27% foram muito afetados,
47% afetados de forma mediana enquanto 30% pouco afetados. Referente ao segmento de qual área da vida dos participantes foi mais afetada, está com 42,9%
saúde mental, 23,4% vida acadêmica, 11,7% vida financeira, 10,4% relacionamento com amigos, 5,2% relacionamentos amorosos, 3,9% relacionamento familiar,
enquanto 2,6% responderam que nenhuma das áreas foram afetadas.

CONCLUSOES

O trabalho de conclusão de curso em questão tem como relevância essa pesquisa que busca identificar quais as áreas da vida desses jovens adultos que sofrem
mais com os impactos do isolamento social, além de dar a possibilidade de ser criada uma intervenção para que esse impacto seja diminuído, a fim de promover a
saúde na vida dessas pessoas. Por ser um tema relativamente novo, entende-se que não existem tantas pesquisas e projetos sendo realizados para que os
profissionais psicólogos contribuam ativamente nesse processo.

REFERENCIAS
1. ABERASTURY, A. (#38) KNOBEL, M. Adolescência normal. Porto Alegre: Artes Médicas, 1981. 2. ERIKSON, Erik H. O ciclo de vida completo. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1998. 3. MENEZES, A. S. de. HISTÓRIA NATURAL DA COVID-19 E SUAS RELAÇÕES TERAPÊUTICAS. São Paulo, junho, 2020. Disponível em:
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/733/version/769. Acesso em 27 de julho de 2021.

Página 627



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12510 Psicologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3703347 - AMANDA RODES PRESTES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fernanda Picinin Moreira

TITULO OS IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL EM JOVENS ADULTOS

INTRODUCAO

Refletindo sobre o surgimento da COVID-19 e do isolamento social repentino e duradouro em razão da pandemia, o trabalho busca evidenciar, com base em uma
pesquisa quantitativa, utilizando o método de levantamento, como os jovens estão lidando com o Isolamento social e quais estão sendo os maiores desafios
enfrentados em suas vidas, levando em consideração a saúde mental, área financeira, educacional, profissional e relacionamentos interpessoais, dentro de uma
perspectiva sócio-histórica. Além disso, tem-se como objetivo, entender como o isolamento e esses desafios influenciam a saúde mental dos jovens.

OBJETIVOS
Entender como o Isolamento Social está impactando na vida de jovens adultos entre 18 a 25 anos e propor uma intervenção para que esse impacto negativo seja
diminuído.

METODOLOGIA
O presente trabalho será realizado através de uma pesquisa quantitativa, disponibilizada através de um link, onde direciona o participante ao questionário principal,
que contém nove questões, sendo oito objetivas e uma questão dissertativa. Os links foram disponibilizados pelas 3 responsáveis pelo trabalho de conclusão em
redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp) além de grupos internos de escolas e faculdades, a fim de gerar um maior alcance e retorno dos dados.

RESULTADOS

Os dados obtidos da pesquisa, que ainda consta em andamento, estão sendo analisados de forma a percorrer por cada tópico afetado nesse momento pandêmico, o
objetivo da análise é descobrir qual área está se destacando e sendo mais afetada pelo isolamento social na faixa etária trabalhada. Até o momento, 77 pessoas
realizaram a pesquisa enviada, sendo que na questão sobre quanto o isolamento social tem afetado a saúde mental dos participantes, 27% foram muito afetados,
47% afetados de forma mediana enquanto 30% pouco afetados. Referente ao segmento de qual área da vida dos participantes foi mais afetada, está com 42,9%
saúde mental, 23,4% vida acadêmica, 11,7% vida financeira, 10,4% relacionamento com amigos, 5,2% relacionamentos amorosos, 3,9% relacionamento familiar,
enquanto 2,6% responderam que nenhuma das áreas foram afetadas.

CONCLUSOES

O trabalho de conclusão de curso em questão tem como relevância essa pesquisa que busca identificar quais as áreas da vida desses jovens adultos que sofrem
mais com os impactos do isolamento social, além de dar a possibilidade de ser criada uma intervenção para que esse impacto seja diminuído, a fim de promover a
saúde na vida dessas pessoas. Por ser um tema relativamente novo, entende-se que não existem tantas pesquisas e projetos sendo realizados para que os
profissionais psicólogos contribuam ativamente nesse processo.

REFERENCIAS
1. ABERASTURY, A. (#38) KNOBEL, M. Adolescência normal. Porto Alegre: Artes Médicas, 1981. 2. ERIKSON, Erik H. O ciclo de vida completo. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1998. 3. MENEZES, A. S. de. HISTÓRIA NATURAL DA COVID-19 E SUAS RELAÇÕES TERAPÊUTICAS. São Paulo, junho, 2020. Disponível em:
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/733/version/769. Acesso em 27 de julho de 2021.
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Beatriz Cicala Puccini

TITULO ESTOU TE VENDO, ESTOU TE OUVINDO: Um estudo acerca da mulher preta e soropositiva

INTRODUCAO
Partindo de uma análise sócio-histórica acerca da vivência de mulheres pretas soropositivas, o presente trabalho aborda as Interseccionalidades que norteiam este
contexto e, ainda, busca promover uma reflexão acerca da hipersexualidade imposta à mulher preta e compreender a correlação desta com a culpabilização sobre a
mulher preta soropositiva.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo compreender as principais características psicológicas da vivência da mulher preta portadora do vírus HIV em relação à
própria identidade.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão bibliográfica utilizando-se bases de dados eletrônicas para levantamento de livros, artigos e boletins epidemiológicos do Ministério da
Saúde, todos baseados em dados brasileiros. Foram encontrados 60 materiais, dos quais 35 foram considerados elegíveis e analisados neste trabalho, com os
temas: construção social do papel da mulher; percurso histórico-sexual da mulher preta; HIV/AIDS; ser uma mulher preta soropositiva; culpabilização de mulheres
pretas soropositivas.

RESULTADOS

A objetificação dos corpos femininos é um fato decorrente da história colonização brasileira, marcada por discursos violentos, abusivos e opressores, advindos de
uma sociedade machista e patriarcal. A cor da pele é um fator que agrava a sexualização e objetificação deste corpo. Observa-se historicamente que a mulher preta
foi levada à ideia de que seu corpo não é seu, e que o prazer, seja ele de viver livremente ou o prazer sexual, não foi feito para ser desfrutado por elas (RUAS, 2020).
Viver com o vírus HIV deslegitima ainda mais essa mulher, que já carrega um estigma. O fato das mulheres com HIV/AIDS sofrerem preconceitos gera sua
culpabilização, sentimento que resulta na aceitação do rechaço social e que faz com que acredite que a doença é uma punição merecida (CECCON e MENEGHEL,
2017), podendo desenvolver o que Goffman (1988) chama de deterioração da identidade.

CONCLUSOES
Observou-se que o contexto histórico, social e cultural em que vive a mulher preta soropositiva para o HIV no Brasil contribui negativamente na formulação de sua
identidade que, submetida aos fenômenos da hipersexualização, deslegitimação e estigmatização, torna-se vulnerável aos sentimentos de auto-culpabilização e de
diagnósticos de depressão.

REFERENCIAS
CECCON, R. F.; MENEGHEL, S. N. Iniquidades de gênero: mulheres com HIV/Aids em situação de violência. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 27, n. 4, p. 1087-
1103, 2017. GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara, 1998. RUAS, M. G. Mulher negra, um corpo?
Revista Serviço Social em Perspectiva. Volume 4, Edição Especial, Março de 2020.
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3625851 - ADLANE DE JESUS LUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Beatriz Cicala Puccini

TITULO ESTOU TE VENDO, ESTOU TE OUVINDO: Um estudo acerca da mulher preta e soropositiva

INTRODUCAO
Partindo de uma análise sócio-histórica acerca da vivência de mulheres pretas soropositivas, o presente trabalho aborda as Interseccionalidades que norteiam este
contexto e, ainda, busca promover uma reflexão acerca da hipersexualidade imposta à mulher preta e compreender a correlação desta com a culpabilização sobre a
mulher preta soropositiva.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo compreender as principais características psicológicas da vivência da mulher preta portadora do vírus HIV em relação à
própria identidade.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão bibliográfica utilizando-se bases de dados eletrônicas para levantamento de livros, artigos e boletins epidemiológicos do Ministério da
Saúde, todos baseados em dados brasileiros. Foram encontrados 60 materiais, dos quais 35 foram considerados elegíveis e analisados neste trabalho, com os
temas: construção social do papel da mulher; percurso histórico-sexual da mulher preta; HIV/AIDS; ser uma mulher preta soropositiva; culpabilização de mulheres
pretas soropositivas.

RESULTADOS

A objetificação dos corpos femininos é um fato decorrente da história colonização brasileira, marcada por discursos violentos, abusivos e opressores, advindos de
uma sociedade machista e patriarcal. A cor da pele é um fator que agrava a sexualização e objetificação deste corpo. Observa-se historicamente que a mulher preta
foi levada à ideia de que seu corpo não é seu, e que o prazer, seja ele de viver livremente ou o prazer sexual, não foi feito para ser desfrutado por elas (RUAS, 2020).
Viver com o vírus HIV deslegitima ainda mais essa mulher, que já carrega um estigma. O fato das mulheres com HIV/AIDS sofrerem preconceitos gera sua
culpabilização, sentimento que resulta na aceitação do rechaço social e que faz com que acredite que a doença é uma punição merecida (CECCON e MENEGHEL,
2017), podendo desenvolver o que Goffman (1988) chama de deterioração da identidade.

CONCLUSOES
Observou-se que o contexto histórico, social e cultural em que vive a mulher preta soropositiva para o HIV no Brasil contribui negativamente na formulação de sua
identidade que, submetida aos fenômenos da hipersexualização, deslegitimação e estigmatização, torna-se vulnerável aos sentimentos de auto-culpabilização e de
diagnósticos de depressão.

REFERENCIAS
CECCON, R. F.; MENEGHEL, S. N. Iniquidades de gênero: mulheres com HIV/Aids em situação de violência. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 27, n. 4, p. 1087-
1103, 2017. GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara, 1998. RUAS, M. G. Mulher negra, um corpo?
Revista Serviço Social em Perspectiva. Volume 4, Edição Especial, Março de 2020.
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Liane Yuri Kondo Nakada

TITULO Recuperação de áreas degradadas no bioma Cerrado em Bauru/SP

INTRODUCAO

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupa uma área de cerca de 2 milhões de km², e possui mais de 6 mil espécies de árvores e 800 espécies de aves.
Durante décadas, o cerrado foi usado para pecuária extensiva e para extração de lenha e carvão, sendo explorado como terra improdutiva. Atualmente, o município
de Bauru/SP possui áreas de Cerrado com sinais de perturbação e áreas em regeneração após distúrbios causados por atividades antrópicas, principalmente,
relacionadas ao uso para pastagem.

OBJETIVOS A presente pesquisa teve como objetivo selecionar técnicas para a recuperação de áreas degradadas no bioma Cerrado, no município de Bauru/SP.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida com base em levantamento bibliográfico, considerando como área de estudo o município de Bauru/SP, que se localiza no centro-oeste
paulista, a cerca de 326 km da capital do estado, e ocupa uma área de 673,488 km², com estimativa de 381.706 habitantes. O Cerrado no município de Bauru é
formado, predominantemente, por cerradão (savana florestada), e possui mais de 360 espécies vasculares descritas.

RESULTADOS

A recuperação de áreas degradadas no Cerrado tende a ser mais viável do que em outros biomas, necessitando de medidas simples para a regeneração, visto que as
plantas apresentam estruturas subterrâneas bem desenvolvidas e proporcionam uma rebrota mais rápida. Em casos de degradação mais intensa, podem ser
utilizadas técnicas para recuperação do solo e da vegetação, como a adubação de correção, plantio e manutenção de mudas de espécies do Cerrado,
preferencialmente no início da estação chuvosa, dado que espécies de Cerrado precisam de muita água nas fases iniciais de crescimento, para que as raízes atinjam
as reservas de água das camadas mais profundas do solo antes da estação seca.

CONCLUSOES
Por se tratar de um bioma que requer bastante atenção devido aos níveis de degradação, há vários estudos que abordam técnicas de recuperação em diversas
regiões, possibilitando adaptar os resultados dessas pesquisas ao estudo de caso desse projeto.

REFERENCIAS

CAVASSAN, O. Bauru: Terra de Cerrado ou Floresta? In.: CIÊNCIA GEOGRÁFICA, XVII, 2013, Bauru. Anais [...] 2013, p.46-54. CHAVES, Tiago de A. et al. Recuperação
de áreas degradadas por erosão no meio rural. Niterói: Programa Rio Rural, 2012. DURINGAN, G. et al. Manual para recuperação da vegetação de cerrado. São Paulo:
SMA, 2011. EMBRAPA. Bioma Cerrado. Portal Embrapa, s.d. Disponível em: (#60) https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado(#62)
Acesso em: 11 mai. 2021. IBGE. Cidades. Disponível em: (#60)https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/bauru.html(#62) Acesso em: 08 out. 2021. ICMBIO.
Biodiversidade do Cerrado. Portal do ICMBIO, s.d. Disponível em: (#60)https://www.icmbio.gov.br/cbc/conservacao-da-biodiversidade/biodiversidade.html(#62)
Acesso em: 10 mai. 2021.
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Liane Yuri Kondo Nakada

TITULO Recuperação de áreas degradadas no bioma Cerrado em Bauru/SP

INTRODUCAO

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupa uma área de cerca de 2 milhões de km², e possui mais de 6 mil espécies de árvores e 800 espécies de aves.
Durante décadas, o cerrado foi usado para pecuária extensiva e para extração de lenha e carvão, sendo explorado como terra improdutiva. Atualmente, o município
de Bauru/SP possui áreas de Cerrado com sinais de perturbação e áreas em regeneração após distúrbios causados por atividades antrópicas, principalmente,
relacionadas ao uso para pastagem.

OBJETIVOS A presente pesquisa teve como objetivo selecionar técnicas para a recuperação de áreas degradadas no bioma Cerrado, no município de Bauru/SP.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida com base em levantamento bibliográfico, considerando como área de estudo o município de Bauru/SP, que se localiza no centro-oeste
paulista, a cerca de 326 km da capital do estado, e ocupa uma área de 673,488 km², com estimativa de 381.706 habitantes. O Cerrado no município de Bauru é
formado, predominantemente, por cerradão (savana florestada), e possui mais de 360 espécies vasculares descritas.

RESULTADOS

A recuperação de áreas degradadas no Cerrado tende a ser mais viável do que em outros biomas, necessitando de medidas simples para a regeneração, visto que as
plantas apresentam estruturas subterrâneas bem desenvolvidas e proporcionam uma rebrota mais rápida. Em casos de degradação mais intensa, podem ser
utilizadas técnicas para recuperação do solo e da vegetação, como a adubação de correção, plantio e manutenção de mudas de espécies do Cerrado,
preferencialmente no início da estação chuvosa, dado que espécies de Cerrado precisam de muita água nas fases iniciais de crescimento, para que as raízes atinjam
as reservas de água das camadas mais profundas do solo antes da estação seca.

CONCLUSOES
Por se tratar de um bioma que requer bastante atenção devido aos níveis de degradação, há vários estudos que abordam técnicas de recuperação em diversas
regiões, possibilitando adaptar os resultados dessas pesquisas ao estudo de caso desse projeto.

REFERENCIAS

CAVASSAN, O. Bauru: Terra de Cerrado ou Floresta? In.: CIÊNCIA GEOGRÁFICA, XVII, 2013, Bauru. Anais [...] 2013, p.46-54. CHAVES, Tiago de A. et al. Recuperação
de áreas degradadas por erosão no meio rural. Niterói: Programa Rio Rural, 2012. DURINGAN, G. et al. Manual para recuperação da vegetação de cerrado. São Paulo:
SMA, 2011. EMBRAPA. Bioma Cerrado. Portal Embrapa, s.d. Disponível em: (#60) https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado(#62)
Acesso em: 11 mai. 2021. IBGE. Cidades. Disponível em: (#60)https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/bauru.html(#62) Acesso em: 08 out. 2021. ICMBIO.
Biodiversidade do Cerrado. Portal do ICMBIO, s.d. Disponível em: (#60)https://www.icmbio.gov.br/cbc/conservacao-da-biodiversidade/biodiversidade.html(#62)
Acesso em: 10 mai. 2021.
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Liane Yuri Kondo Nakada

TITULO Recuperação de áreas degradadas no bioma Cerrado em Bauru/SP

INTRODUCAO

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupa uma área de cerca de 2 milhões de km², e possui mais de 6 mil espécies de árvores e 800 espécies de aves.
Durante décadas, o cerrado foi usado para pecuária extensiva e para extração de lenha e carvão, sendo explorado como terra improdutiva. Atualmente, o município
de Bauru/SP possui áreas de Cerrado com sinais de perturbação e áreas em regeneração após distúrbios causados por atividades antrópicas, principalmente,
relacionadas ao uso para pastagem.

OBJETIVOS A presente pesquisa teve como objetivo selecionar técnicas para a recuperação de áreas degradadas no bioma Cerrado, no município de Bauru/SP.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida com base em levantamento bibliográfico, considerando como área de estudo o município de Bauru/SP, que se localiza no centro-oeste
paulista, a cerca de 326 km da capital do estado, e ocupa uma área de 673,488 km², com estimativa de 381.706 habitantes. O Cerrado no município de Bauru é
formado, predominantemente, por cerradão (savana florestada), e possui mais de 360 espécies vasculares descritas.

RESULTADOS

A recuperação de áreas degradadas no Cerrado tende a ser mais viável do que em outros biomas, necessitando de medidas simples para a regeneração, visto que as
plantas apresentam estruturas subterrâneas bem desenvolvidas e proporcionam uma rebrota mais rápida. Em casos de degradação mais intensa, podem ser
utilizadas técnicas para recuperação do solo e da vegetação, como a adubação de correção, plantio e manutenção de mudas de espécies do Cerrado,
preferencialmente no início da estação chuvosa, dado que espécies de Cerrado precisam de muita água nas fases iniciais de crescimento, para que as raízes atinjam
as reservas de água das camadas mais profundas do solo antes da estação seca.

CONCLUSOES
Por se tratar de um bioma que requer bastante atenção devido aos níveis de degradação, há vários estudos que abordam técnicas de recuperação em diversas
regiões, possibilitando adaptar os resultados dessas pesquisas ao estudo de caso desse projeto.

REFERENCIAS

CAVASSAN, O. Bauru: Terra de Cerrado ou Floresta? In.: CIÊNCIA GEOGRÁFICA, XVII, 2013, Bauru. Anais [...] 2013, p.46-54. CHAVES, Tiago de A. et al. Recuperação
de áreas degradadas por erosão no meio rural. Niterói: Programa Rio Rural, 2012. DURINGAN, G. et al. Manual para recuperação da vegetação de cerrado. São Paulo:
SMA, 2011. EMBRAPA. Bioma Cerrado. Portal Embrapa, s.d. Disponível em: (#60) https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado(#62)
Acesso em: 11 mai. 2021. IBGE. Cidades. Disponível em: (#60)https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/bauru.html(#62) Acesso em: 08 out. 2021. ICMBIO.
Biodiversidade do Cerrado. Portal do ICMBIO, s.d. Disponível em: (#60)https://www.icmbio.gov.br/cbc/conservacao-da-biodiversidade/biodiversidade.html(#62)
Acesso em: 10 mai. 2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Nancy Preising Aptekmann

TITULO OS EFEITOS DOS EXERCÍCIOS AERÓBIOS EM IDOSOS COM SÍNDROME METABÓLICA

INTRODUCAO

A síndrome metabólica é um conjunto de fatores de riscos que segundo a NCEP-ATP III define como necessário para o diagnóstico a existência de três dos cinco
componentes circunferência abdominal, hipertensão arterial, glicemia em jejum, aumento de triglicerídeos, redução do HDL. O exercício aeróbio é considerado um
fator efetivo para manter e melhorar atividade cardíaca, promover adaptações fisiológicas favoráveis no metabolismo e proporcionar melhor qualidade de vida ao
indivíduo. Em idosos, a atividade física proporciona benefícios para a saúde diminuindo a mortalidade desta população.

OBJETIVOS Analisar o efeito do exercício aeróbio em idosos com síndrome metabólica.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura com uma abordagem qualitativa que foi utilizado artigos científicos de banco de dados Google acadêmico, Lilács, Scielo e nos
portais Pub Med e Biblioteca Virtual em Saúde publicado entre 2011 e 2021 e também Diretrizes da OMS para Atividade Física e Comportamento Sedentário: Num
Piscar de Olho. A busca pelos artigos aconteceu entre o período de janeiro de 2021 e junho 2021.

RESULTADOS

Foram encontrados 50 artigos dentre esses apenas 5 foram selecionados para esta análise. Levando em consideração estudos dentre os anos de 2011 a 2021. Com
base na seleção de artigos, leitura houve a escolha dos tópicos autores, amostra, período e resultado para análise do exercício aeróbio em pessoas idosas e seu
efeito. Na análise dos presentes estudos que evidenciou os efeitos do exercício aeróbio em indivíduos idosos com a síndrome metabólica mesmo em curtos
períodos demonstrando melhora nos fatores de riscos diminuiu pressão arterial sistólica e diastólica, houve perda de peso, redução no índice de corporal.

CONCLUSOES
Foi possível observar que o exercício aeróbio com intensidade moderada em idosos com síndrome metabólica pode diminuir a pressão arterial, hiperglicemia, índice
de gordura corporal e circunferência abdominal.

REFERENCIAS

1. FRANÇA, M. L.; SOUZA, S. S.; MARQUES, N. S. F. Benefícios da prática de exercício físico em pacientes com síndrome metabólica. DêCiência em Foco, v. 1, n. 1, p.
30–47, 2017. 2. KUBRUSLY, M. et al. Prevalence of metabolic syndrome according to NCEP-ATP III and IDF criteria in patients on hemodialysis. Jornal brasileiro de
nefrologia: órgão oficial de Sociedades Brasileira e Latino-Americana de Nefrologia, v. 37, n. 1, p. 72–78, 2015. 3. MARQUES, J. G. P. G. et al. Exercício Aeróbico
Como Ferramenta Não Farmacológica Na Prevenção E / Ou Tratamento De Pacientes Com Síndrome Metabólica. Revista Ciência e Saúde On-line, v. 3, n. 1, p. 22–31,
2018.
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Roseli Aparecida Monaco

TITULO O PAPEL DO PSICÓLOGO COM CRIANÇAS COM DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM

INTRODUCAO

O cenário da educação especial no Brasil vem apresentando grandes desafios, segundo dados do censo escolar, INEP/ MEC 2020 apenas 5,8% dos educadores
docentes da educação básica tem formação continuada em educação especial, em contrapartida 94,2% não tem formação especial. Houve um aumento de alunos
matriculados no período em que apresenta um quadro defasado de profissionais qualificados que desenvolvam um trabalho satisfatório com as crianças que
apresentam dificuldades de aprendizagem. Dessa forma, estuda-se o papel do psicólogo escolar no processo de aprendizagem com esse público que apresenta
dificuldades de aprendizagem, e quais suas contribuições frente a esse grande desafio que é de orientar professores, famílias e equipe escolar, auxiliar no
entendimento das dificuldades e potencialidades do aluno, promovendo um trabalho interdisciplinar.

OBJETIVOS
Identificar qual o papel do psicólogo escolar frente às dificuldades de aprendizagem, com a finalidade de tornar conhecidas as possíveis intervenções e dinâmicas
adotadas por esse profissional.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão Bibliográfica Integrativa. Os critérios de inclusão de artigos desse estudo foram: trabalhos publicados no formato de artigos científicos,
trabalhos em português,atuais e com o tema dificuldades de aprendizagem e o papel do psicólogo escolar. Sendo assim foram selecionados 9 artigos para análise.
Já os critérios de exclusão compreenderam: artigos e estudos que não estavam alinhados com os objetivos específicos desta revisão, artigos esses que continham
dados pouco interessantes para tornar possível a resolução dos nossos objetivos.

RESULTADOS

Por meio da revisão dos artigos se identificou a importância do papel do psicólogo no âmbito escolar, e os desafios para se consolidar seu trabalho. Nesse contexto
o psicólogo escolar deve realizar intervenções com os alunos, familiares e professores para a compreensão da dificuldade de aprendizagem e promover condições
para a superação desta. Para Pereira (2017) mesmo diante desse desafio, o psicólogo precisa ter uma visão critica, trabalhar para ampliar sua atuação, com
fundamentação que considerem os aspectos históricos e culturais que constituem o ser humano, e desenvolvendo ações e estratégias que facilite e incentive a
construção de um ensino diversificado.

CONCLUSOES
Conclui-se que o papel do psicólogo no contexto escolar, deve ser regido por ações que tenham como principal objetivo a promoção de desenvolvimento dos alunos
em processo de escolarização, identificar as dificuldades de aprendizagem, atuar de forma interdisciplinar e ter uma visão abrangente com todos os atores do
contexto escolar sendo, alunos, familiares, professores, gestores e comunidade possibilitando o apoio para os estudantes com dificuldades de aprendizagem.

REFERENCIAS

BOSSA, Nádia A.Dificuldades de aprendizagem: o que são? Como tratá-las? Porto Alegre: ArtMed 2007. PEREIRA, Silva, Nara Liana e Ferreira Condé de Melo
Andrade, Jaqueline e Rezende Crolman, Sarah e Fuentes Mejía, Cristina (2017). O papel do psicólogo escolar: Concepções de professores e gestores. Psicologia
Escolar e Educacional, 21 (3), 407-415. Acessado 20 de Maio de 2021.Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282353802007 VIGOTSKII. Lev
Semenovichi, LURIA, Alexandre Romanovich, LEONTIEV, Alexis N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem, Editora Ícone, 16° edição. Pág 109- 117. 2017.
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Nancy Preising Aptekmann

TITULO O EFEITO DO METODO PILATES NA TERCEIRA IDADE

INTRODUCAO

O envelhecimento é um processo natural de mudanças fisiológicas e estruturais, que ocorrem no corpo e na mente ao longo da vida. Resultados satisfatórios da
prática de exercícios físicos em relação à redução das alterações físicas, tanto físicas quanto mentais, têm sido encontrados em idosos. Esses benefícios variam de
biológicos a sociais. O exercício funciona reduzindo as condições degenerativas, aumentando o equilíbrio das costas, força e flexibilidade muscular e um grau de
independência na realização das atividades diárias. Entre os métodos altamente recomendados para esse público, destaca-se o Método Pilates. Assim, os
profissionais de saúde precisam compreender esse processo e o contexto no qual o tema está inserido, para viabilizar serviços e procedimentos da mesma forma.

OBJETIVOS
Objetivo geral: Entender os benefícios do Método Pilates na vida dos idosos. Objetivo específico: Analisar o processo de envelhecimento; compreender como
funciona o Método Pilates para idosos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura com uma abordagem qualitativa que foi utilizado artigos científicos de banco de dados Google acadêmico, Lilács, Scielo e nos
portais Pub Med e Biblioteca Virtual em Saúde publicado entre 2011 e 2021. O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, em que a discussão ativa e a
avaliação são elementos principais para construir uma pesquisa. A pesquisa bibliográfica, dentro de sua estrutura e finalidade, permite ao pesquisador a realização
de um trabalho científico que atenda aos objetivos propostos, com critérios e metodologia, em consonância com suas necessidades de pesquisador e contribuinte
da comunidade científica.

RESULTADOS

Na pesquisa bibliográfica foi observado que a intervenção com o Método Pilates leva ao fortalecimento do centro do corpo e ajuda a aumentar a eficiência dos
membros inferiores e superiores, melhora o equilíbrio, flexibilidade dos idosos, entre muitos outros benefícios. Quanto a capacidade motora flexibilidade está
diretamente relacionada à independência do idoso por ser uma parte extremamente importante e essencial para realizar as atividades da vida diária. Neste trabalho
foi possível perceber que o Método Pilates tem ganhado espaço e tem se expandido por tratar o corpo como uma ferramenta única com suas próprias limitações
considerando a ligação corpo e mente necessárias para regularizar o sistema digestivo, doenças emocionais, aprimorar o equilíbrio e a postura do idoso.

CONCLUSOES
A prática de exercícios físicos para idosos, principalmente o Método Pilates pode manter a independência e a autoestima por mais tempo e com melhor qualidade,
reduzindo assim os efeitos do envelhecimento.

REFERENCIAS

BOCCATO, V.R.C. Metodologia da Pesquisa Bibliográfica na Área Odontológica e o Artigo Científico como Forma de Comunicação. Revista de Odontologia da
Universidade Cidade de São Paulo, 2006.18(3):265-74. TORRE A, GEREVINI H, SILVA Y, CHAMMA B, MOUSSA L. A influência da abordagem do pilates em idosos:
uma revisão da literatura. Pesquisa e Ação, 2017. 3(2):58-72. MARTINS, J.J; et al. Influência do processo de envelhecimento na qualidade de vida do ser humano:
revelando significados. Acta Paul Enferm. 2009;22(3):265-71.
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3690547 - ANTONIO FERREIRA DOS REIS JUNIOR 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Nancy Preising Aptekmann

TITULO O EFEITO DO METODO PILATES NA TERCEIRA IDADE

INTRODUCAO

O envelhecimento é um processo natural de mudanças fisiológicas e estruturais, que ocorrem no corpo e na mente ao longo da vida. Resultados satisfatórios da
prática de exercícios físicos em relação à redução das alterações físicas, tanto físicas quanto mentais, têm sido encontrados em idosos. Esses benefícios variam de
biológicos a sociais. O exercício funciona reduzindo as condições degenerativas, aumentando o equilíbrio das costas, força e flexibilidade muscular e um grau de
independência na realização das atividades diárias. Entre os métodos altamente recomendados para esse público, destaca-se o Método Pilates. Assim, os
profissionais de saúde precisam compreender esse processo e o contexto no qual o tema está inserido, para viabilizar serviços e procedimentos da mesma forma.

OBJETIVOS
Objetivo geral: Entender os benefícios do Método Pilates na vida dos idosos. Objetivo específico: Analisar o processo de envelhecimento; compreender como
funciona o Método Pilates para idosos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura com uma abordagem qualitativa que foi utilizado artigos científicos de banco de dados Google acadêmico, Lilács, Scielo e nos
portais Pub Med e Biblioteca Virtual em Saúde publicado entre 2011 e 2021. O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, em que a discussão ativa e a
avaliação são elementos principais para construir uma pesquisa. A pesquisa bibliográfica, dentro de sua estrutura e finalidade, permite ao pesquisador a realização
de um trabalho científico que atenda aos objetivos propostos, com critérios e metodologia, em consonância com suas necessidades de pesquisador e contribuinte
da comunidade científica.

RESULTADOS

Na pesquisa bibliográfica foi observado que a intervenção com o Método Pilates leva ao fortalecimento do centro do corpo e ajuda a aumentar a eficiência dos
membros inferiores e superiores, melhora o equilíbrio, flexibilidade dos idosos, entre muitos outros benefícios. Quanto a capacidade motora flexibilidade está
diretamente relacionada à independência do idoso por ser uma parte extremamente importante e essencial para realizar as atividades da vida diária. Neste trabalho
foi possível perceber que o Método Pilates tem ganhado espaço e tem se expandido por tratar o corpo como uma ferramenta única com suas próprias limitações
considerando a ligação corpo e mente necessárias para regularizar o sistema digestivo, doenças emocionais, aprimorar o equilíbrio e a postura do idoso.

CONCLUSOES
A prática de exercícios físicos para idosos, principalmente o Método Pilates pode manter a independência e a autoestima por mais tempo e com melhor qualidade,
reduzindo assim os efeitos do envelhecimento.

REFERENCIAS

BOCCATO, V.R.C. Metodologia da Pesquisa Bibliográfica na Área Odontológica e o Artigo Científico como Forma de Comunicação. Revista de Odontologia da
Universidade Cidade de São Paulo, 2006.18(3):265-74. TORRE A, GEREVINI H, SILVA Y, CHAMMA B, MOUSSA L. A influência da abordagem do pilates em idosos:
uma revisão da literatura. Pesquisa e Ação, 2017. 3(2):58-72. MARTINS, J.J; et al. Influência do processo de envelhecimento na qualidade de vida do ser humano:
revelando significados. Acta Paul Enferm. 2009;22(3):265-71.
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Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL TUSP 2019: ESPAÇO DO APRENDER E ENSINAR ARTES CÊNICAS NO BRASIL

INTRODUCAO

Os cursos de teatro no Brasil proporcionam um espaço para experimentação, nos quais estudantes, durante o percurso formativo, são estimulados a desenvolverem
competências, tais como: analisar e aplicar combinações e reelaborações imaginativas a partir da experiência sensível da vida cotidiana. Em geral, a cada ciclo de
aprendizagem, um novo coletivo de estudante se forma e criações artísticas são concebidas e expostas em atividades culturais abertas à sociedade. Esta
comunicação investiga como a Mostra de Teatro Estudantil do TUSP fecunda as artes cênicas, incentiva o protagonismo dos estudantes de teatro e instaura uma
participação no processo educacional.

OBJETIVOS Refletir sobre como a Mostra Estudantil do TUSP contribui com o processo educacional nas artes cênicas.

METODOLOGIA Inventário das peças apresentadas na Mostra de Teatro Estudantil do TUSP, especificamente, a edição de 2019.

RESULTADOS

Mostras e festivais estudantis fomentam um intercâmbio e o diálogo entre os estudantes, possibilitando uma vivência artística em um ambiente fora de sua escola
de formação. As Mostras promovidas pelo TUSP possibilitam aos aprendizes do ofício “ter uma experiência” (DEWEY, 2010, p. 109). Neste contexto, festivais e
mostras de teatro resultam de uma aprendizagem partilhada e centrada no processo criativo, colocando em prática o que determina a Constituição Federal
legislação Art 206 princípios II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.

CONCLUSOES

A Mostra Estudantil do TUSP abre espaço para trabalhos oriundos das escolas de formação teatral com vistas à profissionalização, como espaço de vivências e
aprendizados. Os curadores das mostras tentam, na medida do possível, selecionar peças com temas diversos aproximando concepções estéticas e críticas
diferentes oferecendo, assim, uma pluralidade de aspectos formativos na programação atendendo o que é previsto na Constituição Federal, logo, constituindo-se
enquanto um espaço imprescindível para a formação de atores no Brasil.

REFERENCIAS

1. BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 mar 2021. 2. DEWEY, J. Ter uma experiência. In: DEWEY, J. Arte como
experiência. p. 109-141. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 3. MARTINS, Ferdinando. Um teatro para os Universitários de São Paulo e Além. Revista de Cultura e
Extensão USP, São Paulo, v. 8, p. 27-35, 2012. DOI: 10.11606/issn.2316-9060.v8i0p27-35. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rce/article/view/47744.
Acesso em: 12 jul. 2021. 4. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior Resolução n.º 04/2004. Aprova as diretrizes curriculares
nacionais do curso de Graduação em Teatro. Brasília: MEC/CNE/CES, 2004. 5. BOAL, Augusto. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. 6. ed. Rio de Janeiro:
Civilização brasileira, 1991.
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Andre Luis Lacerda Bachi

TITULO
A VACINAÇÃO PARA COVID-19 COM CORONAVAC NÃO INDUZ ATIVAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DE MUCOSA DAS VIAS AÉREAS EM IDOSOS INFECTADOS COM
CMV

INTRODUCAO

De acordo com a literatura, a maior da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associada à ocorrência do fenômeno conhecido
como imunossenescência, que se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial das vias aéreas, associadas ao
envelhecimento. Neste caso, estudos têm apontado que a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento da
imunossenescência e, com isso, reduzir a imunidade não só a infecções, principalmente, virai, como também a vacinação.

OBJETIVOS Avaliar o impacto da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos infectados pelo CMV.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a segunda dose da vacina, para avaliação dos níveis de IgA secretora totais e específícas para
antígenos do SARS-CoV-2 e peptídeos antimicrobianos (lactoferrina e lisozima), através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Todos os voluntários mostraram presença de anticorpos específicos para CMV e seus níveis não se alteraram nos tempos estudados. Além disso, embora as
concentrações salivares de IgA secretora totais e especificas para antígenos do SARS-CoV-2, bem como de lactoferrina não se mostraram estatisticamente
diferentes nos tempos avaliados, as concentrações de lisozima encontradas pós-vacinação se mostraram significativamente menores em comparação com os
valores obtidos pré-vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de induzir uma resposta protetora de mucosa
das vias aéreas contra a COVID-19 nos idosos participantes do estudo e isso pode supostamente estar relacionada a infecção crônica pelo CMV nesta população.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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Andre Luis Lacerda Bachi

TITULO
A VACINAÇÃO PARA COVID-19 COM CORONAVAC NÃO INDUZ ATIVAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DE MUCOSA DAS VIAS AÉREAS EM IDOSOS INFECTADOS COM
CMV

INTRODUCAO

De acordo com a literatura, a maior da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associada à ocorrência do fenômeno conhecido
como imunossenescência, que se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial das vias aéreas, associadas ao
envelhecimento. Neste caso, estudos têm apontado que a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento da
imunossenescência e, com isso, reduzir a imunidade não só a infecções, principalmente, virai, como também a vacinação.

OBJETIVOS Avaliar o impacto da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos infectados pelo CMV.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a segunda dose da vacina, para avaliação dos níveis de IgA secretora totais e específícas para
antígenos do SARS-CoV-2 e peptídeos antimicrobianos (lactoferrina e lisozima), através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Todos os voluntários mostraram presença de anticorpos específicos para CMV e seus níveis não se alteraram nos tempos estudados. Além disso, embora as
concentrações salivares de IgA secretora totais e especificas para antígenos do SARS-CoV-2, bem como de lactoferrina não se mostraram estatisticamente
diferentes nos tempos avaliados, as concentrações de lisozima encontradas pós-vacinação se mostraram significativamente menores em comparação com os
valores obtidos pré-vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de induzir uma resposta protetora de mucosa
das vias aéreas contra a COVID-19 nos idosos participantes do estudo e isso pode supostamente estar relacionada a infecção crônica pelo CMV nesta população.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.

Página 640



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12519 Imunologia Aplicada 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3757218 - FERNANDA CRISTINA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andre Luis Lacerda Bachi

TITULO
A VACINAÇÃO PARA COVID-19 COM CORONAVAC NÃO INDUZ ATIVAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DE MUCOSA DAS VIAS AÉREAS EM IDOSOS INFECTADOS COM
CMV

INTRODUCAO

De acordo com a literatura, a maior da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associada à ocorrência do fenômeno conhecido
como imunossenescência, que se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial das vias aéreas, associadas ao
envelhecimento. Neste caso, estudos têm apontado que a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento da
imunossenescência e, com isso, reduzir a imunidade não só a infecções, principalmente, virai, como também a vacinação.

OBJETIVOS Avaliar o impacto da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos infectados pelo CMV.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a segunda dose da vacina, para avaliação dos níveis de IgA secretora totais e específícas para
antígenos do SARS-CoV-2 e peptídeos antimicrobianos (lactoferrina e lisozima), através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Todos os voluntários mostraram presença de anticorpos específicos para CMV e seus níveis não se alteraram nos tempos estudados. Além disso, embora as
concentrações salivares de IgA secretora totais e especificas para antígenos do SARS-CoV-2, bem como de lactoferrina não se mostraram estatisticamente
diferentes nos tempos avaliados, as concentrações de lisozima encontradas pós-vacinação se mostraram significativamente menores em comparação com os
valores obtidos pré-vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de induzir uma resposta protetora de mucosa
das vias aéreas contra a COVID-19 nos idosos participantes do estudo e isso pode supostamente estar relacionada a infecção crônica pelo CMV nesta população.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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Andre Luis Lacerda Bachi

TITULO
A VACINAÇÃO PARA COVID-19 COM CORONAVAC NÃO INDUZ ATIVAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DE MUCOSA DAS VIAS AÉREAS EM IDOSOS INFECTADOS COM
CMV

INTRODUCAO

De acordo com a literatura, a maior da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associada à ocorrência do fenômeno conhecido
como imunossenescência, que se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial das vias aéreas, associadas ao
envelhecimento. Neste caso, estudos têm apontado que a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento da
imunossenescência e, com isso, reduzir a imunidade não só a infecções, principalmente, virai, como também a vacinação.

OBJETIVOS Avaliar o impacto da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos infectados pelo CMV.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a segunda dose da vacina, para avaliação dos níveis de IgA secretora totais e específícas para
antígenos do SARS-CoV-2 e peptídeos antimicrobianos (lactoferrina e lisozima), através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Todos os voluntários mostraram presença de anticorpos específicos para CMV e seus níveis não se alteraram nos tempos estudados. Além disso, embora as
concentrações salivares de IgA secretora totais e especificas para antígenos do SARS-CoV-2, bem como de lactoferrina não se mostraram estatisticamente
diferentes nos tempos avaliados, as concentrações de lisozima encontradas pós-vacinação se mostraram significativamente menores em comparação com os
valores obtidos pré-vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de induzir uma resposta protetora de mucosa
das vias aéreas contra a COVID-19 nos idosos participantes do estudo e isso pode supostamente estar relacionada a infecção crônica pelo CMV nesta população.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO
A VACINAÇÃO PARA COVID-19 COM CORONAVAC NÃO INDUZ ATIVAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DE MUCOSA DAS VIAS AÉREAS EM IDOSOS INFECTADOS COM
CMV

INTRODUCAO

De acordo com a literatura, a maior da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associada à ocorrência do fenômeno conhecido
como imunossenescência, que se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial das vias aéreas, associadas ao
envelhecimento. Neste caso, estudos têm apontado que a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento da
imunossenescência e, com isso, reduzir a imunidade não só a infecções, principalmente, virai, como também a vacinação.

OBJETIVOS Avaliar o impacto da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos infectados pelo CMV.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a segunda dose da vacina, para avaliação dos níveis de IgA secretora totais e específícas para
antígenos do SARS-CoV-2 e peptídeos antimicrobianos (lactoferrina e lisozima), através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Todos os voluntários mostraram presença de anticorpos específicos para CMV e seus níveis não se alteraram nos tempos estudados. Além disso, embora as
concentrações salivares de IgA secretora totais e especificas para antígenos do SARS-CoV-2, bem como de lactoferrina não se mostraram estatisticamente
diferentes nos tempos avaliados, as concentrações de lisozima encontradas pós-vacinação se mostraram significativamente menores em comparação com os
valores obtidos pré-vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de induzir uma resposta protetora de mucosa
das vias aéreas contra a COVID-19 nos idosos participantes do estudo e isso pode supostamente estar relacionada a infecção crônica pelo CMV nesta população.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO
A VACINAÇÃO PARA COVID-19 COM CORONAVAC NÃO INDUZ ATIVAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DE MUCOSA DAS VIAS AÉREAS EM IDOSOS INFECTADOS COM
CMV

INTRODUCAO

De acordo com a literatura, a maior da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associada à ocorrência do fenômeno conhecido
como imunossenescência, que se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial das vias aéreas, associadas ao
envelhecimento. Neste caso, estudos têm apontado que a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes vírus, pode favorecer o desenvolvimento da
imunossenescência e, com isso, reduzir a imunidade não só a infecções, principalmente, virai, como também a vacinação.

OBJETIVOS Avaliar o impacto da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos infectados pelo CMV.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a segunda dose da vacina, para avaliação dos níveis de IgA secretora totais e específícas para
antígenos do SARS-CoV-2 e peptídeos antimicrobianos (lactoferrina e lisozima), através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Todos os voluntários mostraram presença de anticorpos específicos para CMV e seus níveis não se alteraram nos tempos estudados. Além disso, embora as
concentrações salivares de IgA secretora totais e especificas para antígenos do SARS-CoV-2, bem como de lactoferrina não se mostraram estatisticamente
diferentes nos tempos avaliados, as concentrações de lisozima encontradas pós-vacinação se mostraram significativamente menores em comparação com os
valores obtidos pré-vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de induzir uma resposta protetora de mucosa
das vias aéreas contra a COVID-19 nos idosos participantes do estudo e isso pode supostamente estar relacionada a infecção crônica pelo CMV nesta população.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO DA UNISA PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES: APOIO E ORIENTAÇÃO

INTRODUCAO

A gestação é uma fase da vida da mulher que necessita de muitos cuidados em saúde. Exames gestacionais, vacinas e orientações sobre gestação é de extrema
relevância para a saúde de toda a família, não só da mãe e bebê. Após o parto, o puerpério e lactação podem ser momentos desafiadores para as mães e,
consequentemente, para o bebê e toda a família. Além do apoio familiar, orientações sobre essas fases prestadas à mãe podem amenizar a tensão vivida, bem como
promover saúde aos envolvidos. O pré-natal no SUS garante o cuidado das mães e bebês ao que se refere a doenças que afetam a morfologia e metabolismo do
bebê, além de promover a vacinação que gerará anticorpos para o bebê durante a gestação, sendo passados via placenta. A atenção multiprofissional no pré-natal e
puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal [1,2].

OBJETIVOS Prestar atendimento com foco em orientação e disseminação de informação a gestantes, puérperas e lactantes.

METODOLOGIA
Através de atendimento presencial e/ou teleatendimento, as alunas farão acompanhamento da gestação, puerpério e lactação das pacientes. Através de ficha de
anamnese e ficha de plano de cuidado, possíveis riscos gestacionais serão avaliados, como hipertensão e diabetes, e orientações sobre vacinas, exames
gestacionais, importância da triagem neonatal, puerpério e amamentação serão passadas às pacientes.

RESULTADOS
Até o momento, realizamos treinamentos com a equipe de alunos, realizamos a divulgação do projeto com o apoio do Marketing da UNISA, bem como iniciamos os
atendimentos com as pacientes. No atendimento, fizemos preenchimento da ficha de anamnese e plano de cuidado. Após o atendimento, o caso clínico foi discutido
pela equipe com intuito de promover aprendizado.

CONCLUSOES
Pesquisas apontam a importância da disseminação do conhecimento sobre a gestação, puerpério e lactação. O conhecimento da mulher sobre essas fases contribui
para o autocuidado [3]. Acreditamos que este cuidado realizado pela nossa equipe trará grandes benefícios a todos os envolvidos neste projeto contínuo.

REFERENCIAS

1- Ministério da saúde. MANUAL TÉCNICO: PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO ATENÇÃO QUALIFICADA E HUMANIZADA. Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos –
Caderno nº5. Brasília, DF, 2006. 2- Rebecca Burch MD. Headache in Pregnancy and the Puerperium. Neurologic Clinics Volume 37, Issue 1, February 2019. 3- Quitéria
Pricila Mesquita Martins1, Glaucirene Siebra Moura Ferreira2, Antonia Eliana de Araújo Aragão3, Francisco Meykel Amâncio Gomes4, Lívia Mara de Araújo5,
Francisco Ivanildo Sales Ferreira6. Conhecimentos de gestantes no pré-natal: evidências para o cuidado de enfermagem. SANARE, Sobral, V.14, n.02, p.65-71,
jul./dez. – 2015.
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TITULO ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO DA UNISA PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES: APOIO E ORIENTAÇÃO

INTRODUCAO

A gestação é uma fase da vida da mulher que necessita de muitos cuidados em saúde. Exames gestacionais, vacinas e orientações sobre gestação é de extrema
relevância para a saúde de toda a família, não só da mãe e bebê. Após o parto, o puerpério e lactação podem ser momentos desafiadores para as mães e,
consequentemente, para o bebê e toda a família. Além do apoio familiar, orientações sobre essas fases prestadas à mãe podem amenizar a tensão vivida, bem como
promover saúde aos envolvidos. O pré-natal no SUS garante o cuidado das mães e bebês ao que se refere a doenças que afetam a morfologia e metabolismo do
bebê, além de promover a vacinação que gerará anticorpos para o bebê durante a gestação, sendo passados via placenta. A atenção multiprofissional no pré-natal e
puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal [1,2].

OBJETIVOS Prestar atendimento com foco em orientação e disseminação de informação a gestantes, puérperas e lactantes.

METODOLOGIA
Através de atendimento presencial e/ou teleatendimento, as alunas farão acompanhamento da gestação, puerpério e lactação das pacientes. Através de ficha de
anamnese e ficha de plano de cuidado, possíveis riscos gestacionais serão avaliados, como hipertensão e diabetes, e orientações sobre vacinas, exames
gestacionais, importância da triagem neonatal, puerpério e amamentação serão passadas às pacientes.

RESULTADOS
Até o momento, realizamos treinamentos com a equipe de alunos, realizamos a divulgação do projeto com o apoio do Marketing da UNISA, bem como iniciamos os
atendimentos com as pacientes. No atendimento, fizemos preenchimento da ficha de anamnese e plano de cuidado. Após o atendimento, o caso clínico foi discutido
pela equipe com intuito de promover aprendizado.

CONCLUSOES
Pesquisas apontam a importância da disseminação do conhecimento sobre a gestação, puerpério e lactação. O conhecimento da mulher sobre essas fases contribui
para o autocuidado [3]. Acreditamos que este cuidado realizado pela nossa equipe trará grandes benefícios a todos os envolvidos neste projeto contínuo.

REFERENCIAS

1- Ministério da saúde. MANUAL TÉCNICO: PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO ATENÇÃO QUALIFICADA E HUMANIZADA. Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos –
Caderno nº5. Brasília, DF, 2006. 2- Rebecca Burch MD. Headache in Pregnancy and the Puerperium. Neurologic Clinics Volume 37, Issue 1, February 2019. 3- Quitéria
Pricila Mesquita Martins1, Glaucirene Siebra Moura Ferreira2, Antonia Eliana de Araújo Aragão3, Francisco Meykel Amâncio Gomes4, Lívia Mara de Araújo5,
Francisco Ivanildo Sales Ferreira6. Conhecimentos de gestantes no pré-natal: evidências para o cuidado de enfermagem. SANARE, Sobral, V.14, n.02, p.65-71,
jul./dez. – 2015.
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TITULO ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO DA UNISA PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES: APOIO E ORIENTAÇÃO

INTRODUCAO

A gestação é uma fase da vida da mulher que necessita de muitos cuidados em saúde. Exames gestacionais, vacinas e orientações sobre gestação é de extrema
relevância para a saúde de toda a família, não só da mãe e bebê. Após o parto, o puerpério e lactação podem ser momentos desafiadores para as mães e,
consequentemente, para o bebê e toda a família. Além do apoio familiar, orientações sobre essas fases prestadas à mãe podem amenizar a tensão vivida, bem como
promover saúde aos envolvidos. O pré-natal no SUS garante o cuidado das mães e bebês ao que se refere a doenças que afetam a morfologia e metabolismo do
bebê, além de promover a vacinação que gerará anticorpos para o bebê durante a gestação, sendo passados via placenta. A atenção multiprofissional no pré-natal e
puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal [1,2].

OBJETIVOS Prestar atendimento com foco em orientação e disseminação de informação a gestantes, puérperas e lactantes.

METODOLOGIA
Através de atendimento presencial e/ou teleatendimento, as alunas farão acompanhamento da gestação, puerpério e lactação das pacientes. Através de ficha de
anamnese e ficha de plano de cuidado, possíveis riscos gestacionais serão avaliados, como hipertensão e diabetes, e orientações sobre vacinas, exames
gestacionais, importância da triagem neonatal, puerpério e amamentação serão passadas às pacientes.

RESULTADOS
Até o momento, realizamos treinamentos com a equipe de alunos, realizamos a divulgação do projeto com o apoio do Marketing da UNISA, bem como iniciamos os
atendimentos com as pacientes. No atendimento, fizemos preenchimento da ficha de anamnese e plano de cuidado. Após o atendimento, o caso clínico foi discutido
pela equipe com intuito de promover aprendizado.

CONCLUSOES
Pesquisas apontam a importância da disseminação do conhecimento sobre a gestação, puerpério e lactação. O conhecimento da mulher sobre essas fases contribui
para o autocuidado [3]. Acreditamos que este cuidado realizado pela nossa equipe trará grandes benefícios a todos os envolvidos neste projeto contínuo.

REFERENCIAS

1- Ministério da saúde. MANUAL TÉCNICO: PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO ATENÇÃO QUALIFICADA E HUMANIZADA. Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos –
Caderno nº5. Brasília, DF, 2006. 2- Rebecca Burch MD. Headache in Pregnancy and the Puerperium. Neurologic Clinics Volume 37, Issue 1, February 2019. 3- Quitéria
Pricila Mesquita Martins1, Glaucirene Siebra Moura Ferreira2, Antonia Eliana de Araújo Aragão3, Francisco Meykel Amâncio Gomes4, Lívia Mara de Araújo5,
Francisco Ivanildo Sales Ferreira6. Conhecimentos de gestantes no pré-natal: evidências para o cuidado de enfermagem. SANARE, Sobral, V.14, n.02, p.65-71,
jul./dez. – 2015.
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TITULO ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO DA UNISA PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES: APOIO E ORIENTAÇÃO

INTRODUCAO

A gestação é uma fase da vida da mulher que necessita de muitos cuidados em saúde. Exames gestacionais, vacinas e orientações sobre gestação é de extrema
relevância para a saúde de toda a família, não só da mãe e bebê. Após o parto, o puerpério e lactação podem ser momentos desafiadores para as mães e,
consequentemente, para o bebê e toda a família. Além do apoio familiar, orientações sobre essas fases prestadas à mãe podem amenizar a tensão vivida, bem como
promover saúde aos envolvidos. O pré-natal no SUS garante o cuidado das mães e bebês ao que se refere a doenças que afetam a morfologia e metabolismo do
bebê, além de promover a vacinação que gerará anticorpos para o bebê durante a gestação, sendo passados via placenta. A atenção multiprofissional no pré-natal e
puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal [1,2].

OBJETIVOS Prestar atendimento com foco em orientação e disseminação de informação a gestantes, puérperas e lactantes.

METODOLOGIA
Através de atendimento presencial e/ou teleatendimento, as alunas farão acompanhamento da gestação, puerpério e lactação das pacientes. Através de ficha de
anamnese e ficha de plano de cuidado, possíveis riscos gestacionais serão avaliados, como hipertensão e diabetes, e orientações sobre vacinas, exames
gestacionais, importância da triagem neonatal, puerpério e amamentação serão passadas às pacientes.

RESULTADOS
Até o momento, realizamos treinamentos com a equipe de alunos, realizamos a divulgação do projeto com o apoio do Marketing da UNISA, bem como iniciamos os
atendimentos com as pacientes. No atendimento, fizemos preenchimento da ficha de anamnese e plano de cuidado. Após o atendimento, o caso clínico foi discutido
pela equipe com intuito de promover aprendizado.

CONCLUSOES
Pesquisas apontam a importância da disseminação do conhecimento sobre a gestação, puerpério e lactação. O conhecimento da mulher sobre essas fases contribui
para o autocuidado [3]. Acreditamos que este cuidado realizado pela nossa equipe trará grandes benefícios a todos os envolvidos neste projeto contínuo.

REFERENCIAS

1- Ministério da saúde. MANUAL TÉCNICO: PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO ATENÇÃO QUALIFICADA E HUMANIZADA. Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos –
Caderno nº5. Brasília, DF, 2006. 2- Rebecca Burch MD. Headache in Pregnancy and the Puerperium. Neurologic Clinics Volume 37, Issue 1, February 2019. 3- Quitéria
Pricila Mesquita Martins1, Glaucirene Siebra Moura Ferreira2, Antonia Eliana de Araújo Aragão3, Francisco Meykel Amâncio Gomes4, Lívia Mara de Araújo5,
Francisco Ivanildo Sales Ferreira6. Conhecimentos de gestantes no pré-natal: evidências para o cuidado de enfermagem. SANARE, Sobral, V.14, n.02, p.65-71,
jul./dez. – 2015.
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TITULO ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO DA UNISA PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES: APOIO E ORIENTAÇÃO

INTRODUCAO

A gestação é uma fase da vida da mulher que necessita de muitos cuidados em saúde. Exames gestacionais, vacinas e orientações sobre gestação é de extrema
relevância para a saúde de toda a família, não só da mãe e bebê. Após o parto, o puerpério e lactação podem ser momentos desafiadores para as mães e,
consequentemente, para o bebê e toda a família. Além do apoio familiar, orientações sobre essas fases prestadas à mãe podem amenizar a tensão vivida, bem como
promover saúde aos envolvidos. O pré-natal no SUS garante o cuidado das mães e bebês ao que se refere a doenças que afetam a morfologia e metabolismo do
bebê, além de promover a vacinação que gerará anticorpos para o bebê durante a gestação, sendo passados via placenta. A atenção multiprofissional no pré-natal e
puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal [1,2].

OBJETIVOS Prestar atendimento com foco em orientação e disseminação de informação a gestantes, puérperas e lactantes.

METODOLOGIA
Através de atendimento presencial e/ou teleatendimento, as alunas farão acompanhamento da gestação, puerpério e lactação das pacientes. Através de ficha de
anamnese e ficha de plano de cuidado, possíveis riscos gestacionais serão avaliados, como hipertensão e diabetes, e orientações sobre vacinas, exames
gestacionais, importância da triagem neonatal, puerpério e amamentação serão passadas às pacientes.

RESULTADOS
Até o momento, realizamos treinamentos com a equipe de alunos, realizamos a divulgação do projeto com o apoio do Marketing da UNISA, bem como iniciamos os
atendimentos com as pacientes. No atendimento, fizemos preenchimento da ficha de anamnese e plano de cuidado. Após o atendimento, o caso clínico foi discutido
pela equipe com intuito de promover aprendizado.

CONCLUSOES
Pesquisas apontam a importância da disseminação do conhecimento sobre a gestação, puerpério e lactação. O conhecimento da mulher sobre essas fases contribui
para o autocuidado [3]. Acreditamos que este cuidado realizado pela nossa equipe trará grandes benefícios a todos os envolvidos neste projeto contínuo.

REFERENCIAS

1- Ministério da saúde. MANUAL TÉCNICO: PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO ATENÇÃO QUALIFICADA E HUMANIZADA. Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos –
Caderno nº5. Brasília, DF, 2006. 2- Rebecca Burch MD. Headache in Pregnancy and the Puerperium. Neurologic Clinics Volume 37, Issue 1, February 2019. 3- Quitéria
Pricila Mesquita Martins1, Glaucirene Siebra Moura Ferreira2, Antonia Eliana de Araújo Aragão3, Francisco Meykel Amâncio Gomes4, Lívia Mara de Araújo5,
Francisco Ivanildo Sales Ferreira6. Conhecimentos de gestantes no pré-natal: evidências para o cuidado de enfermagem. SANARE, Sobral, V.14, n.02, p.65-71,
jul./dez. – 2015.
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TITULO ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO DA UNISA PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES: APOIO E ORIENTAÇÃO

INTRODUCAO

A gestação é uma fase da vida da mulher que necessita de muitos cuidados em saúde. Exames gestacionais, vacinas e orientações sobre gestação é de extrema
relevância para a saúde de toda a família, não só da mãe e bebê. Após o parto, o puerpério e lactação podem ser momentos desafiadores para as mães e,
consequentemente, para o bebê e toda a família. Além do apoio familiar, orientações sobre essas fases prestadas à mãe podem amenizar a tensão vivida, bem como
promover saúde aos envolvidos. O pré-natal no SUS garante o cuidado das mães e bebês ao que se refere a doenças que afetam a morfologia e metabolismo do
bebê, além de promover a vacinação que gerará anticorpos para o bebê durante a gestação, sendo passados via placenta. A atenção multiprofissional no pré-natal e
puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal [1,2].

OBJETIVOS Prestar atendimento com foco em orientação e disseminação de informação a gestantes, puérperas e lactantes.

METODOLOGIA
Através de atendimento presencial e/ou teleatendimento, as alunas farão acompanhamento da gestação, puerpério e lactação das pacientes. Através de ficha de
anamnese e ficha de plano de cuidado, possíveis riscos gestacionais serão avaliados, como hipertensão e diabetes, e orientações sobre vacinas, exames
gestacionais, importância da triagem neonatal, puerpério e amamentação serão passadas às pacientes.

RESULTADOS
Até o momento, realizamos treinamentos com a equipe de alunos, realizamos a divulgação do projeto com o apoio do Marketing da UNISA, bem como iniciamos os
atendimentos com as pacientes. No atendimento, fizemos preenchimento da ficha de anamnese e plano de cuidado. Após o atendimento, o caso clínico foi discutido
pela equipe com intuito de promover aprendizado.

CONCLUSOES
Pesquisas apontam a importância da disseminação do conhecimento sobre a gestação, puerpério e lactação. O conhecimento da mulher sobre essas fases contribui
para o autocuidado [3]. Acreditamos que este cuidado realizado pela nossa equipe trará grandes benefícios a todos os envolvidos neste projeto contínuo.

REFERENCIAS

1- Ministério da saúde. MANUAL TÉCNICO: PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO ATENÇÃO QUALIFICADA E HUMANIZADA. Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos –
Caderno nº5. Brasília, DF, 2006. 2- Rebecca Burch MD. Headache in Pregnancy and the Puerperium. Neurologic Clinics Volume 37, Issue 1, February 2019. 3- Quitéria
Pricila Mesquita Martins1, Glaucirene Siebra Moura Ferreira2, Antonia Eliana de Araújo Aragão3, Francisco Meykel Amâncio Gomes4, Lívia Mara de Araújo5,
Francisco Ivanildo Sales Ferreira6. Conhecimentos de gestantes no pré-natal: evidências para o cuidado de enfermagem. SANARE, Sobral, V.14, n.02, p.65-71,
jul./dez. – 2015.
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TITULO Quais técnicas atuais de manejo Odontológico são utilizadas para a redução da ansiedade infantil durante a consulta Odontopediátrica? Uma revisão sistemática

INTRODUCAO

O tratamento Odontopediátrico requer como primeiro mandamento, o gerenciamento comportamental da criança, a fim de que possa ser estabelecido uma conexão
entre o profissional e o paciente, melhorando o atendimento, exames e intervenções odontológicas. A American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), publica
regularmente um guia denominado "Guia de Manejo do Comportamento Infantil”, e sugere algumas técnicas de manejo, tais como: restritivas e não restritivas. Na
atualidade, os pais são mais participativos e ajudam na tomada de decisões durante o tratamento de seus filhos, sendo assim, é expressamente relevante que eles
estejam totalmente conscientes, esclarecidos a respeito das condutas de manejo comportamental que o profissional irá usar durante o atendimento odontológico.

OBJETIVOS
O objetivo principal foi saber quais técnicas de manejo são as mais promissoras e quais não tiveram resultados relevantes, para assim, ajudar o Clínico, durante a
prática ambulatorial.

METODOLOGIA
O estudo seguiu as diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis), utilizando as palavras chaves: dental AND pediatric
AND management AND anxiety. Foram avaliados 569 artigos, sendo incluídos no estudo 35 artigos.

RESULTADOS
Como resultado, fora observada diversas técnicas disponíveis na literatura, desde a utilização da técnica de audiovisual, que se mostrou mais efetiva nos
tratamentos Odontopediátricos, para diminuição da ansiedade e medo dos pacientes, que era realizada através de jogos, vídeos, filmes, desenhos, entre outros e
técnicas menos convencionais, como a aromoterapia.

CONCLUSOES
Tais técnicas mostraram tantas vantagens, como desvantagens, porém em sua maioria, foram bem aceitas tanto pelos profissionais, como pelos pacientes e seus
responsáveis.

REFERENCIAS

1- GARROCHO-RANGEL, A. et al. A video eyeglasses/ earphones system as distracting method during dental treatment in children: A crossover randomised and
controlled clinical trial. European Journal of Paediatric Dentistry, [s. l.], v. 19, n. 1, p. 74–79, 2018. 2- TSHISWAKA, Serge Kalongo; PINHEIRO, Sérgio Luiz. Effect of
music on reducing anxiety in children during dental treatment. RGO - Revista Gaúcha de Odontologia, [s. l.], v. 68, 2020. 3-Adulyanon S, Sheiham A. oral impacts on
daily performances. In: Slade GD. Measuring oral health and quality of life. Chapell Hill: University of North Carolina, Dental Ecology; 1997
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TITULO Prototipação de Jogos Sérios para o ensino de Governança de TI

INTRODUCAO

Os conceitos de Governança de TI estão, segundo Teodoro (2012), inseridos diretamente aos conceitos da governança corporativa, pois hoje é impossível encontrar
empresas de quaisquer segmentos, que não tenham processos computacionais envolvidos a tomada de decisão. No Brasil, o ensino da Governança de TI, está
contemplado no Catálogo Nacional de Cursos Superiores e faz parte da formação dos profissionais de todas as áreas ligadas à tecnologia da Informação. Mas como
ensinar conceitos tão próximos das práticas de gestão, para discentes, que tem pouca ou nenhuma experiência atuando como gestores? A hipótese dessa pesquisa
é investigar a viabilidade do desenvolvimento de um Jogo Sério para auxiliar no processo de ensino dos conceitos de Governança de TI.

OBJETIVOS Relatar o processo de prototipação de um jogo sério, focado no ensino das práticas da governança de TI.

METODOLOGIA
Após definirmos que o jogo segue o conceito de enredo (sócio-dramático - Smilansky(1968)), com o objetivo de avaliar a viabilidade do desenvolvimento, optamos
pelo desenvolvimento de um conjunto de protótipos, e MVPs (Minimum Viable Product) que segundo Ries (2019), apresentam um modelo inicial, com poucas
funcionalidades, e foco em avaliar a aceitabilidade do sistema.

RESULTADOS

Para avaliar a viabilidade do jogo, foram desenvolvidas as 3 fases iniciais, chamadas de: fase 0, com foco em fazer o jogador criar um avatar e participar de um
processo seletivo; fase 1, apresenta o ambiente da empresa, os colaboradores e as metas do planejamento estratégico; e fase 2, que apresenta o conselho
administrativo e onde o jogador tem sua primeira reunião de mentoria. 91 alunos (23 de GTI e 68 de ADS), foram convidados a utilizar os MVP das duas primeiras
fases do jogo e avaliá-lo. Posteriormente, os alunos foram ouvidos para sugerirem melhorias em relação aos MVPs e avaliarem se esses auxiliaram no processo de
aprendizado dos conceitos ligados a governança de TI. 82,5% dos alunos aprovaram a iniciativa e indicaram que os conceitos apresentados ficaram mais claros
após o jogo. Como sugestão de melhoria, 89% indicaram problemas ao acessarem o jogo com smartphones ou dispositivos similares.

CONCLUSOES
Observamos que o desenvolvimento de um jogo sério para o ensino dos conceitos relacionados à governança de TI é viável e possui forte tendência a colaborar com
os professores para o engajamento dos alunos no processo de ensino aprendizado. Observamos, ainda, que antes do início do jogo, como trabalho futuro, devemos
desenvolver uma versão com maior interatividade e responsividade, permitindo que o jogo seja utilizado em outras plataformas.

REFERENCIAS

1. ABT, C. Serious Games. New York. The Viking Press.1970. 2. MATTAR, J. Games em Educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2010, 208p. 179. 3. RIES, E., A Startup Enxuta. Editora Sextante, Rio de Janeiro – RJ, Tradução, 1ª edição, Novembro 2019 4. TEODORO, A. N., A Governança de
TI sob a Ótica da Teoria da Representação Social: Uma Verificação do Processo de Implementação. XXXVI Encontro da ANPAD, 2012, URL:
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_ADI1583.pdf. Acessado: 14/09/2021.
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TITULO Prototipação de Jogos Sérios para o ensino de Governança de TI

INTRODUCAO

Os conceitos de Governança de TI estão, segundo Teodoro (2012), inseridos diretamente aos conceitos da governança corporativa, pois hoje é impossível encontrar
empresas de quaisquer segmentos, que não tenham processos computacionais envolvidos a tomada de decisão. No Brasil, o ensino da Governança de TI, está
contemplado no Catálogo Nacional de Cursos Superiores e faz parte da formação dos profissionais de todas as áreas ligadas à tecnologia da Informação. Mas como
ensinar conceitos tão próximos das práticas de gestão, para discentes, que tem pouca ou nenhuma experiência atuando como gestores? A hipótese dessa pesquisa
é investigar a viabilidade do desenvolvimento de um Jogo Sério para auxiliar no processo de ensino dos conceitos de Governança de TI.

OBJETIVOS Relatar o processo de prototipação de um jogo sério, focado no ensino das práticas da governança de TI.

METODOLOGIA
Após definirmos que o jogo segue o conceito de enredo (sócio-dramático - Smilansky(1968)), com o objetivo de avaliar a viabilidade do desenvolvimento, optamos
pelo desenvolvimento de um conjunto de protótipos, e MVPs (Minimum Viable Product) que segundo Ries (2019), apresentam um modelo inicial, com poucas
funcionalidades, e foco em avaliar a aceitabilidade do sistema.

RESULTADOS

Para avaliar a viabilidade do jogo, foram desenvolvidas as 3 fases iniciais, chamadas de: fase 0, com foco em fazer o jogador criar um avatar e participar de um
processo seletivo; fase 1, apresenta o ambiente da empresa, os colaboradores e as metas do planejamento estratégico; e fase 2, que apresenta o conselho
administrativo e onde o jogador tem sua primeira reunião de mentoria. 91 alunos (23 de GTI e 68 de ADS), foram convidados a utilizar os MVP das duas primeiras
fases do jogo e avaliá-lo. Posteriormente, os alunos foram ouvidos para sugerirem melhorias em relação aos MVPs e avaliarem se esses auxiliaram no processo de
aprendizado dos conceitos ligados a governança de TI. 82,5% dos alunos aprovaram a iniciativa e indicaram que os conceitos apresentados ficaram mais claros
após o jogo. Como sugestão de melhoria, 89% indicaram problemas ao acessarem o jogo com smartphones ou dispositivos similares.

CONCLUSOES
Observamos que o desenvolvimento de um jogo sério para o ensino dos conceitos relacionados à governança de TI é viável e possui forte tendência a colaborar com
os professores para o engajamento dos alunos no processo de ensino aprendizado. Observamos, ainda, que antes do início do jogo, como trabalho futuro, devemos
desenvolver uma versão com maior interatividade e responsividade, permitindo que o jogo seja utilizado em outras plataformas.

REFERENCIAS

1. ABT, C. Serious Games. New York. The Viking Press.1970. 2. MATTAR, J. Games em Educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2010, 208p. 179. 3. RIES, E., A Startup Enxuta. Editora Sextante, Rio de Janeiro – RJ, Tradução, 1ª edição, Novembro 2019 4. TEODORO, A. N., A Governança de
TI sob a Ótica da Teoria da Representação Social: Uma Verificação do Processo de Implementação. XXXVI Encontro da ANPAD, 2012, URL:
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_ADI1583.pdf. Acessado: 14/09/2021.
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TITULO Prototipação de Jogos Sérios para o ensino de Governança de TI

INTRODUCAO

Os conceitos de Governança de TI estão, segundo Teodoro (2012), inseridos diretamente aos conceitos da governança corporativa, pois hoje é impossível encontrar
empresas de quaisquer segmentos, que não tenham processos computacionais envolvidos a tomada de decisão. No Brasil, o ensino da Governança de TI, está
contemplado no Catálogo Nacional de Cursos Superiores e faz parte da formação dos profissionais de todas as áreas ligadas à tecnologia da Informação. Mas como
ensinar conceitos tão próximos das práticas de gestão, para discentes, que tem pouca ou nenhuma experiência atuando como gestores? A hipótese dessa pesquisa
é investigar a viabilidade do desenvolvimento de um Jogo Sério para auxiliar no processo de ensino dos conceitos de Governança de TI.

OBJETIVOS Relatar o processo de prototipação de um jogo sério, focado no ensino das práticas da governança de TI.

METODOLOGIA
Após definirmos que o jogo segue o conceito de enredo (sócio-dramático - Smilansky(1968)), com o objetivo de avaliar a viabilidade do desenvolvimento, optamos
pelo desenvolvimento de um conjunto de protótipos, e MVPs (Minimum Viable Product) que segundo Ries (2019), apresentam um modelo inicial, com poucas
funcionalidades, e foco em avaliar a aceitabilidade do sistema.

RESULTADOS

Para avaliar a viabilidade do jogo, foram desenvolvidas as 3 fases iniciais, chamadas de: fase 0, com foco em fazer o jogador criar um avatar e participar de um
processo seletivo; fase 1, apresenta o ambiente da empresa, os colaboradores e as metas do planejamento estratégico; e fase 2, que apresenta o conselho
administrativo e onde o jogador tem sua primeira reunião de mentoria. 91 alunos (23 de GTI e 68 de ADS), foram convidados a utilizar os MVP das duas primeiras
fases do jogo e avaliá-lo. Posteriormente, os alunos foram ouvidos para sugerirem melhorias em relação aos MVPs e avaliarem se esses auxiliaram no processo de
aprendizado dos conceitos ligados a governança de TI. 82,5% dos alunos aprovaram a iniciativa e indicaram que os conceitos apresentados ficaram mais claros
após o jogo. Como sugestão de melhoria, 89% indicaram problemas ao acessarem o jogo com smartphones ou dispositivos similares.

CONCLUSOES
Observamos que o desenvolvimento de um jogo sério para o ensino dos conceitos relacionados à governança de TI é viável e possui forte tendência a colaborar com
os professores para o engajamento dos alunos no processo de ensino aprendizado. Observamos, ainda, que antes do início do jogo, como trabalho futuro, devemos
desenvolver uma versão com maior interatividade e responsividade, permitindo que o jogo seja utilizado em outras plataformas.

REFERENCIAS

1. ABT, C. Serious Games. New York. The Viking Press.1970. 2. MATTAR, J. Games em Educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2010, 208p. 179. 3. RIES, E., A Startup Enxuta. Editora Sextante, Rio de Janeiro – RJ, Tradução, 1ª edição, Novembro 2019 4. TEODORO, A. N., A Governança de
TI sob a Ótica da Teoria da Representação Social: Uma Verificação do Processo de Implementação. XXXVI Encontro da ANPAD, 2012, URL:
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_ADI1583.pdf. Acessado: 14/09/2021.

Página 654



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12522 Ciência da Computação 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4767811 - VITORIA OLIVEIRA SOUSA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Roberto Ursino da Cruz Celso Candido

TITULO Prototipação de Jogos Sérios para o ensino de Governança de TI

INTRODUCAO

Os conceitos de Governança de TI estão, segundo Teodoro (2012), inseridos diretamente aos conceitos da governança corporativa, pois hoje é impossível encontrar
empresas de quaisquer segmentos, que não tenham processos computacionais envolvidos a tomada de decisão. No Brasil, o ensino da Governança de TI, está
contemplado no Catálogo Nacional de Cursos Superiores e faz parte da formação dos profissionais de todas as áreas ligadas à tecnologia da Informação. Mas como
ensinar conceitos tão próximos das práticas de gestão, para discentes, que tem pouca ou nenhuma experiência atuando como gestores? A hipótese dessa pesquisa
é investigar a viabilidade do desenvolvimento de um Jogo Sério para auxiliar no processo de ensino dos conceitos de Governança de TI.

OBJETIVOS Relatar o processo de prototipação de um jogo sério, focado no ensino das práticas da governança de TI.

METODOLOGIA
Após definirmos que o jogo segue o conceito de enredo (sócio-dramático - Smilansky(1968)), com o objetivo de avaliar a viabilidade do desenvolvimento, optamos
pelo desenvolvimento de um conjunto de protótipos, e MVPs (Minimum Viable Product) que segundo Ries (2019), apresentam um modelo inicial, com poucas
funcionalidades, e foco em avaliar a aceitabilidade do sistema.

RESULTADOS

Para avaliar a viabilidade do jogo, foram desenvolvidas as 3 fases iniciais, chamadas de: fase 0, com foco em fazer o jogador criar um avatar e participar de um
processo seletivo; fase 1, apresenta o ambiente da empresa, os colaboradores e as metas do planejamento estratégico; e fase 2, que apresenta o conselho
administrativo e onde o jogador tem sua primeira reunião de mentoria. 91 alunos (23 de GTI e 68 de ADS), foram convidados a utilizar os MVP das duas primeiras
fases do jogo e avaliá-lo. Posteriormente, os alunos foram ouvidos para sugerirem melhorias em relação aos MVPs e avaliarem se esses auxiliaram no processo de
aprendizado dos conceitos ligados a governança de TI. 82,5% dos alunos aprovaram a iniciativa e indicaram que os conceitos apresentados ficaram mais claros
após o jogo. Como sugestão de melhoria, 89% indicaram problemas ao acessarem o jogo com smartphones ou dispositivos similares.

CONCLUSOES
Observamos que o desenvolvimento de um jogo sério para o ensino dos conceitos relacionados à governança de TI é viável e possui forte tendência a colaborar com
os professores para o engajamento dos alunos no processo de ensino aprendizado. Observamos, ainda, que antes do início do jogo, como trabalho futuro, devemos
desenvolver uma versão com maior interatividade e responsividade, permitindo que o jogo seja utilizado em outras plataformas.

REFERENCIAS

1. ABT, C. Serious Games. New York. The Viking Press.1970. 2. MATTAR, J. Games em Educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2010, 208p. 179. 3. RIES, E., A Startup Enxuta. Editora Sextante, Rio de Janeiro – RJ, Tradução, 1ª edição, Novembro 2019 4. TEODORO, A. N., A Governança de
TI sob a Ótica da Teoria da Representação Social: Uma Verificação do Processo de Implementação. XXXVI Encontro da ANPAD, 2012, URL:
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_ADI1583.pdf. Acessado: 14/09/2021.
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Lucas Melo Neves

TITULO Número de dias necessário de uso de acelerômetro para estimar atividade física moderada e vigorosa em pacientes com depressão

INTRODUCAO

Realizar maior tempo de atividade física moderada/vigora (AFMV) e menor tempo de comportamento sedentário (CS) se faz necessário e benéfico ao paciente com
depressão. A avaliação objetiva dessas variáveis é realizada por acelerômetros, usados por 7 dias sendo esta coleta considerada válida com no mínimo 4 dias de
uso. Tal protocolo não é realizado por 30 a 60% dos pacientes em média, devendo a coleta ser repetida, o que sinaliza ganhos se protocolos mais curtos forem
aceitos (1, 2 ou 3 dias de uso).

OBJETIVOS
Verificar o número mínimo de dias de monitoramento para estimar com segurança o tempo de AFMV a partir de dados de acelerometria em pacientes com
depressão.

METODOLOGIA

Dados parciais do estudo transversal, com 98 pacientes com diagnóstico de depressão em tratamento no ambulatório de Psiquiatria da Universidade Santo Amaro,
que foram avaliados quanto ao tempo de AFMV utilizando um acelerômetro ActiGraph® triaxial (GT9-X ActiGraph®, Pensacola, Flórida, EUA). Após a coleta, foram
feitas análises comparando o tempo de AFMV com 1 dia; 2 dias; 3 dias - a condição 4 dias ou mais (mínimo de três dias de semana e um dia de fim de semana).
Como a distribuição dos dados apresentou características não paramétricas, utilizamos o teste Kruskal-Wallis.

RESULTADOS

Os valores da mediana e intervalo interquartil do tempo de AFMV diário verificado ficou entre 30 e 38 minutos [1 dia de uso = 30 (9 - 56); 2 dias de uso = 36 (19 - 57);
3 dias de uso = 38 (18 - 59); 4 dias de uso = 35 (23 - 55); 5 dias de uso = 36 (22 - 54); 6 dias de uso = 38 (24 - 54); 7 dias de uso = 37 (24 - 54)]. Não verificamos
diferenças estatísticas (p(#62)0.05) entre os dias de uso. Considerando que este estudo é parte de uma Iniciação Científica, tais dados parciais indicam que a
hipótese de nosso estudo (não haver diferença entre coletas mais longas (#38)#8805;4 dias e coletas mais curtas (#60)4 dias) foi confirmada, cabendo novas
análises como o cálculo do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) e verificação da confiabilidade da medição usando a fórmula de predição de Spearman-Brown.

CONCLUSOES
De acordo com os resultados obtidos e analisados até o momento no presente estudo, nossa conclusão parcial é que a coleta de dados obtidas por meio do uso do
acelerômetro quando comparadas em 1, 2, 3 ou mais dias de uso resultam em valores similares, se mostrando um potencial ganho para futuros protocolos que
buscam avaliar o potencial da atividade física em pacientes com depressão.

REFERENCIAS
1.ARVIDSSON, et al., Measurement of physical activity in clinical practice using accelerometers. 2019. 2. SASAKI, et al., Number of days required for reliably
estimating physical activity and sedentary behaviour from accelerometer data in older adults. 2018. 3. WARRENS. Transforming intraclass correlation coefficients
with the Spearman-Brown formula. 2017.
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TITULO Número de dias necessário de uso de acelerômetro para estimar atividade física moderada e vigorosa em pacientes com depressão

INTRODUCAO

Realizar maior tempo de atividade física moderada/vigora (AFMV) e menor tempo de comportamento sedentário (CS) se faz necessário e benéfico ao paciente com
depressão. A avaliação objetiva dessas variáveis é realizada por acelerômetros, usados por 7 dias sendo esta coleta considerada válida com no mínimo 4 dias de
uso. Tal protocolo não é realizado por 30 a 60% dos pacientes em média, devendo a coleta ser repetida, o que sinaliza ganhos se protocolos mais curtos forem
aceitos (1, 2 ou 3 dias de uso).

OBJETIVOS
Verificar o número mínimo de dias de monitoramento para estimar com segurança o tempo de AFMV a partir de dados de acelerometria em pacientes com
depressão.

METODOLOGIA

Dados parciais do estudo transversal, com 98 pacientes com diagnóstico de depressão em tratamento no ambulatório de Psiquiatria da Universidade Santo Amaro,
que foram avaliados quanto ao tempo de AFMV utilizando um acelerômetro ActiGraph® triaxial (GT9-X ActiGraph®, Pensacola, Flórida, EUA). Após a coleta, foram
feitas análises comparando o tempo de AFMV com 1 dia; 2 dias; 3 dias - a condição 4 dias ou mais (mínimo de três dias de semana e um dia de fim de semana).
Como a distribuição dos dados apresentou características não paramétricas, utilizamos o teste Kruskal-Wallis.

RESULTADOS

Os valores da mediana e intervalo interquartil do tempo de AFMV diário verificado ficou entre 30 e 38 minutos [1 dia de uso = 30 (9 - 56); 2 dias de uso = 36 (19 - 57);
3 dias de uso = 38 (18 - 59); 4 dias de uso = 35 (23 - 55); 5 dias de uso = 36 (22 - 54); 6 dias de uso = 38 (24 - 54); 7 dias de uso = 37 (24 - 54)]. Não verificamos
diferenças estatísticas (p(#62)0.05) entre os dias de uso. Considerando que este estudo é parte de uma Iniciação Científica, tais dados parciais indicam que a
hipótese de nosso estudo (não haver diferença entre coletas mais longas (#38)#8805;4 dias e coletas mais curtas (#60)4 dias) foi confirmada, cabendo novas
análises como o cálculo do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) e verificação da confiabilidade da medição usando a fórmula de predição de Spearman-Brown.

CONCLUSOES
De acordo com os resultados obtidos e analisados até o momento no presente estudo, nossa conclusão parcial é que a coleta de dados obtidas por meio do uso do
acelerômetro quando comparadas em 1, 2, 3 ou mais dias de uso resultam em valores similares, se mostrando um potencial ganho para futuros protocolos que
buscam avaliar o potencial da atividade física em pacientes com depressão.

REFERENCIAS
1.ARVIDSSON, et al., Measurement of physical activity in clinical practice using accelerometers. 2019. 2. SASAKI, et al., Number of days required for reliably
estimating physical activity and sedentary behaviour from accelerometer data in older adults. 2018. 3. WARRENS. Transforming intraclass correlation coefficients
with the Spearman-Brown formula. 2017.
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Lucas Melo Neves

TITULO Número de dias necessário de uso de acelerômetro para estimar atividade física moderada e vigorosa em pacientes com depressão

INTRODUCAO

Realizar maior tempo de atividade física moderada/vigora (AFMV) e menor tempo de comportamento sedentário (CS) se faz necessário e benéfico ao paciente com
depressão. A avaliação objetiva dessas variáveis é realizada por acelerômetros, usados por 7 dias sendo esta coleta considerada válida com no mínimo 4 dias de
uso. Tal protocolo não é realizado por 30 a 60% dos pacientes em média, devendo a coleta ser repetida, o que sinaliza ganhos se protocolos mais curtos forem
aceitos (1, 2 ou 3 dias de uso).

OBJETIVOS
Verificar o número mínimo de dias de monitoramento para estimar com segurança o tempo de AFMV a partir de dados de acelerometria em pacientes com
depressão.

METODOLOGIA

Dados parciais do estudo transversal, com 98 pacientes com diagnóstico de depressão em tratamento no ambulatório de Psiquiatria da Universidade Santo Amaro,
que foram avaliados quanto ao tempo de AFMV utilizando um acelerômetro ActiGraph® triaxial (GT9-X ActiGraph®, Pensacola, Flórida, EUA). Após a coleta, foram
feitas análises comparando o tempo de AFMV com 1 dia; 2 dias; 3 dias - a condição 4 dias ou mais (mínimo de três dias de semana e um dia de fim de semana).
Como a distribuição dos dados apresentou características não paramétricas, utilizamos o teste Kruskal-Wallis.

RESULTADOS

Os valores da mediana e intervalo interquartil do tempo de AFMV diário verificado ficou entre 30 e 38 minutos [1 dia de uso = 30 (9 - 56); 2 dias de uso = 36 (19 - 57);
3 dias de uso = 38 (18 - 59); 4 dias de uso = 35 (23 - 55); 5 dias de uso = 36 (22 - 54); 6 dias de uso = 38 (24 - 54); 7 dias de uso = 37 (24 - 54)]. Não verificamos
diferenças estatísticas (p(#62)0.05) entre os dias de uso. Considerando que este estudo é parte de uma Iniciação Científica, tais dados parciais indicam que a
hipótese de nosso estudo (não haver diferença entre coletas mais longas (#38)#8805;4 dias e coletas mais curtas (#60)4 dias) foi confirmada, cabendo novas
análises como o cálculo do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) e verificação da confiabilidade da medição usando a fórmula de predição de Spearman-Brown.

CONCLUSOES
De acordo com os resultados obtidos e analisados até o momento no presente estudo, nossa conclusão parcial é que a coleta de dados obtidas por meio do uso do
acelerômetro quando comparadas em 1, 2, 3 ou mais dias de uso resultam em valores similares, se mostrando um potencial ganho para futuros protocolos que
buscam avaliar o potencial da atividade física em pacientes com depressão.

REFERENCIAS
1.ARVIDSSON, et al., Measurement of physical activity in clinical practice using accelerometers. 2019. 2. SASAKI, et al., Number of days required for reliably
estimating physical activity and sedentary behaviour from accelerometer data in older adults. 2018. 3. WARRENS. Transforming intraclass correlation coefficients
with the Spearman-Brown formula. 2017.
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TITULO A INFLUÊNCIA EMOCIONAL DO DIVORCIO NA VIDA DOS FILHOS

INTRODUCAO

O presente trabalho visa estudar a influência emocional do divórcio na vida dos filhos, os aspectos emocionais e psicológicos, assim como entender os conflitos
gerados através da ruptura da união dos pais. A palavra “divorcio” vem do latim e significa “separação” que pode ser descrita também como "tomar caminhos
diferentes, se afastar". Nesse contexto, de variações e significados, pode-se entender o divórcio como uma ruptura que ocorre no ciclo vital do âmbito familiar
mexendo também com as suas estruturas ambientais, emocionais e psicológicas. (CERVENY, 2002).

OBJETIVOS
O presente estudo pretende entender como a criança lida com o divórcio dos pais, os possíveis efeitos da separação dos pais para a criança, o quanto isso influencia
o seu desenvolvimento e quais os impactos que ela gera em seu emocional.

METODOLOGIA
O método de pesquisa utilizado no presente trabalho será a revisão bibliográfica, com o intuito de procurar, explicar e discutir o tema dos efeitos do divórcio sobre o
emocional dos filhos.

RESULTADOS

De acordo com Coca et all (2017), a realidade de separação é vista como um momento de morte. Tanto o sentimento quanto a experiência da separação referem a
um processo de luto que dá nome a esse episódio impactante na vida tanto dos pais quanto dos filhos. Já para Silva e Gonçalves (2016), no momento do divórcio, os
filhos podem desencadear uma idealização de insegurança em relação aos vínculos familiares. Processo este ao qual devemos estar atentos para amparar a criança
da melhor maneira possível.

CONCLUSOES
Concluímos, então, que a base familiar é de suma importância no desenvolvimento psíquico, social e fisiológica da criança. Quando acontece a ruptura entre aqueles
que são os seus guias e modelo de referência, o mundo da criança, ou seja, o seu espaço psíquico, como um ideal em sua concepção, desmorona, trazendo consigo
conflitos internos e externos.

REFERENCIAS

ARIÈS, P. História social da criança e da família. 2ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara, 1981. CERVENY, C. M. O. Família e filhos no divórcio. Família e... narrativas,
gênero, parentalidade, irmãos, filhos nos divórcios, genealogia, história, estrutura, violência, intervenção sistêmica, rede social. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.
COCA, O. S., SALLES, R. J., GRANADO, L. C. Uma Compreensão Psicanalítica Acerca do Processo de Luto na Separação Amorosa. Psicologia em Estudo, Maringá, v.
22, n. 01, p. 27-39, 2017. Disponível em: https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud/article/view/33428/pdf . Acesso em 02 de junho de 2021. SILVA, I. T.
O., GONÇALVES, C. M., Os Efeito do Divórcio na Criança. Portal dos Psicólogos, Amazônia, 2016., p. 01-14. Disponível em:
https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1042.pdf . Acesso em 02 de junho de 2021.
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Julia Moura Bernardes

TITULO A INFLUÊNCIA EMOCIONAL DO DIVORCIO NA VIDA DOS FILHOS

INTRODUCAO

O presente trabalho visa estudar a influência emocional do divórcio na vida dos filhos, os aspectos emocionais e psicológicos, assim como entender os conflitos
gerados através da ruptura da união dos pais. A palavra “divorcio” vem do latim e significa “separação” que pode ser descrita também como "tomar caminhos
diferentes, se afastar". Nesse contexto, de variações e significados, pode-se entender o divórcio como uma ruptura que ocorre no ciclo vital do âmbito familiar
mexendo também com as suas estruturas ambientais, emocionais e psicológicas. (CERVENY, 2002).

OBJETIVOS
O presente estudo pretende entender como a criança lida com o divórcio dos pais, os possíveis efeitos da separação dos pais para a criança, o quanto isso influencia
o seu desenvolvimento e quais os impactos que ela gera em seu emocional.

METODOLOGIA
O método de pesquisa utilizado no presente trabalho será a revisão bibliográfica, com o intuito de procurar, explicar e discutir o tema dos efeitos do divórcio sobre o
emocional dos filhos.

RESULTADOS

De acordo com Coca et all (2017), a realidade de separação é vista como um momento de morte. Tanto o sentimento quanto a experiência da separação referem a
um processo de luto que dá nome a esse episódio impactante na vida tanto dos pais quanto dos filhos. Já para Silva e Gonçalves (2016), no momento do divórcio, os
filhos podem desencadear uma idealização de insegurança em relação aos vínculos familiares. Processo este ao qual devemos estar atentos para amparar a criança
da melhor maneira possível.

CONCLUSOES
Concluímos, então, que a base familiar é de suma importância no desenvolvimento psíquico, social e fisiológica da criança. Quando acontece a ruptura entre aqueles
que são os seus guias e modelo de referência, o mundo da criança, ou seja, o seu espaço psíquico, como um ideal em sua concepção, desmorona, trazendo consigo
conflitos internos e externos.

REFERENCIAS

ARIÈS, P. História social da criança e da família. 2ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara, 1981. CERVENY, C. M. O. Família e filhos no divórcio. Família e... narrativas,
gênero, parentalidade, irmãos, filhos nos divórcios, genealogia, história, estrutura, violência, intervenção sistêmica, rede social. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.
COCA, O. S., SALLES, R. J., GRANADO, L. C. Uma Compreensão Psicanalítica Acerca do Processo de Luto na Separação Amorosa. Psicologia em Estudo, Maringá, v.
22, n. 01, p. 27-39, 2017. Disponível em: https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud/article/view/33428/pdf . Acesso em 02 de junho de 2021. SILVA, I. T.
O., GONÇALVES, C. M., Os Efeito do Divórcio na Criança. Portal dos Psicólogos, Amazônia, 2016., p. 01-14. Disponível em:
https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1042.pdf . Acesso em 02 de junho de 2021.
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Renato Watanabe de Morais

TITULO Aspectos penais e sociais da pornografia de vingança

INTRODUCAO

Pornografia de vingança é o termo utilizado para nomear a divulgação, sobretudo na internet, de áudios, fotos, vídeos ou quaisquer conteúdos de cunho sexual,
íntimo e privado sem o devido consentimento da vítima, normalmente por um parceiro, namorado ou pessoa da sua intimidade. A divulgação dos conteúdos -
compartilhados muitas vezes por um parceiro insatisfeito - tem como objetivo causar constrangimento e ferir a honra da vítima, na sua maioria, mulheres. A internet
por ser o veículo de comunicação de mais fácil acesso, mostra-se como catalisador desses eventos com a facilidade de divulgação dos materiais por meio das
redes sociais. Tal crime ocasiona inúmeros danos a vítima, que diversas vezes não consegue dar continuidade a sua vida social devido a exposição. Pretende-se
questionar o comportamento daqueles que divulgam e apropriam-se do conteúdo íntimo alheio, bem como compreender como a questão tem sido julgada pelo
Poder Judiciário e buscar soluções para conscientização da sociedade e adoção de medidas que garantam a assistência necessária as vítimas.

OBJETIVOS
Objetiva-se desenvolver uma análise das múltiplas violências enfrentadas pelas vítimas da pornografia de vingança, bem como compreender porque a mulher é mais
vitimada na prática e os impactos consequentes da violação da intimidade da vítima. Buscar-se-á verificar as garantias previstas na lei, como o amparo legal às
vítimas e sua real eficácia, analisando como a questão se dá na prática social e as dificuldades presentes na aplicação da norma.

METODOLOGIA
Será realizado levantamento bibliográfico, permitindo definir o que é pornografia de vingança e quem é a vítima desse crime. Posteriormente, propõe-se analisar o
tratamento dado a questão pelos órgãos estatais no âmbito de proteção a vítima, assim como examinar meios de estruturar a sociedade para a conscientização
acerca da conduta.

RESULTADOS
Questionar-se-á como o ordenamento jurídico aborda o tema, a exemplo da Lei 13.718/2018 que trouxe alterações importantes no enfrentamento da conduta. Além
dos dispositivos legais, é necessário ir além da resposta penal para garantir o amparo às vítimas e impedir que novos casos venham a ocorrer. A sociedade e os
órgãos estatais devem estar preparados para assistir a vítima garantindo o retorno a uma vida digna e normal.

CONCLUSOES

Preliminarmente, nota-se que, na maioria dos casos, a exposição se dá pelo parceiro, pessoa de confiança da vítima, que busca no vazamento vingança, humilhação
e degradação da imagem da parceira. Em contrapartida, os danos causados a vítima vão além da violação à intimidade, ocasionando isolamento social e
consequências psicológicas, além de repercussões nas relações familiares e até de trabalho. É de responsabilidade dos órgãos competentes garantir a assistência
necessária à vítima estruturando a máquina estatal para lidar com as demandas referentes ao caso, como também agir implantando ações voltadas a
conscientização da população, buscando minimizar a incidência do crime.

REFERENCIAS
PROJETO VAZOU!, Crimlab. Grupo de Estudos em Criminologias Contemporâneas. Disponível em: (#60)https://www.crimlab.com/projeto-vazou(#62). BUZZI, Vitoria
de Macedo. Pornografia de Vingança: Contexto Histórico Social e Abordagem no Direito Brasileiro. Monografia. Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis. 2015.
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Julia Moura Bernardes

TITULO TDAH – SINTOMAS E DIAGNÓSTICOS SEM CONTROLE

INTRODUCAO

É importante destacar que este trabalho não busca utilizar das provas e argumentos científicos para negar a existência do diagnóstico, muito menos tem a intenção
de comprovar que o sujeito diagnosticado com o transtorno não passa por um sofrimento. Ele pretende, antes, compreender e evidenciar os problemas que cerceiam
o sujeito, utilizando a perspectiva social, biológica e psicológica e das suas consequências sociais, que acompanham o TDAH, desde as entidades nosológicas
anteriores ao ‘novo’ diagnóstico. A utilização deste resgate histórico serve para evidenciar que uma parte dos problemas estavam presentes no começo e,
infelizmente, continuam a ser repetidas atualmente.

OBJETIVOS
O presente trabalho busca revisar de maneira crítica a origem histórica, a justificativa biológica, o contexto social e a interpretação psicológica do sujeito
diagnosticado com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico que se utiliza de livros, teses, dissertações e artigos científicos de áreas distintas que adentram os campos de
filosofia, medicina e psicologia.

RESULTADOS

O sistema vigente global faz uso pragmático da ciência, no intuito de se tornar autoridade na busca de respostas cada vez mais simples através de ações como
identificar, avaliar, tratar e isolar. Dentre o discurso científico, encontramos o diagnóstico do TDAH. (MOYSES; COLARES, 2020) Segundo a história oficial e
dominante, o TDAH é um transtorno puramente biológico. Ao reduzir o diagnóstico do sujeito infantil como um transtorno do neurodesenvolvimento, “desconsidera-
se os aspectos morais, sociais, político, econômicos e institucionais que alimenta a constituição do fato patológico.” (CALIMAN, 2010) Desta maneira, poucas vezes
as explicações biológicas e reducionistas foram questionadas. Questionamento este que faremos aqui. Da mesma maneira em que não foi encontrado um marcador
cerebral para o transtorno aqui em questão. (BRZOZOWSKI; CAPONI, 2014)

CONCLUSOES

Apesar da crítica ao diagnostico realizada por diversas áreas do conhecimento, não é possível desconsiderar a existência de tal patologia. Posto isto, a crítica aqui
presente está na forma vigente de tratamento, que busca reduzir o diagnóstico à dimensão biológica e à utilização de terapêutica estritamente medicamentosa. É
necessário compreender melhor as diversas causas de tais sintomas, através da investigação de uma equipe especializada e multidisciplinar que busca entender
melhor a realidade do sujeito.

REFERENCIAS

BRZOZOWSKI, Fabíola Stolf; CAPONI, Sandra. Da Encefalite Letárgica ao Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Gavagai-Revista
Interdisciplinar de Humanidades, v. 1, n. 2, p. 26-39, 2014. CALIMAN, Luciana Vieira. Notas sobre a história oficial do transtorno do déficit de atenção/hiperatividade
TDAH. Psicologia: ciência e profissão, v. 30, n. 1, p. 46-61, 2010. MOYSÉS, Maria Aparecida Affonso; COLLARES, Cecília Azevedo Lima. Novos modos de vigiar,
novos modos de punir: A patologização da vida. Educação, Sociedade e Culturas, n. 57, p. 31-44, 2020.
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Manoel Francisco Guaranha

TITULO RETRATOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NOS CONTOS DE DALTON TREVISAN

INTRODUCAO

A violência tem sido um tema constantemente explorado em variadas produções literárias, convertendo-se, portanto, em um objeto de discussão e investigação. Na
literatura brasileira, há diversos registros de violência contra a mulher associados aos comportamentos próprios de uma sociedade patriarcal, machista e autoritária.
A literatura de Dalton Trevisan (1925) denuncia de modo bastante incisivo a hipocrisia dessa sociedade e seus textos revelam que a violência que ocorre nos
ambientes domésticos talvez seja tão ou mais cruel do que aquela que acontece nas ruas, pois há o agravante de ser encoberta nos espaços privados, sem que as
vítimas tenham como se defender.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é apresentar uma leitura dos contos das obras Novelas nada exemplares (2004) e Pão e Sangue (1996), de Dalton Trevisan, interpretando-
os como expressão consciente da denúncia das violências doméstica e de gênero subjacentes ao pensamento social brasileiro e também como testemunhos de um
tempo em que a violência doméstica não era tema tão debatida quanto é hoje.

METODOLOGIA

O método utilizado para este trabalho é da pesquisa documental, para categorizar as formas de violência do ponto de vista da legislação, Lei nº. 11.340 de 07 de
agosto de 2006, Lei Maria da Penha, e das instituições que regulam as políticas públicas de combate a esse fenômeno: OMS - Organização Mundial da Saúde e IPEA
– Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Atlas da Violência). Também realizamos pesquisa bibliográfica, para empreender a leitura e análise dos contos de
Trevisan, buscando compreender como as situações violentas expressas nos contos são tematizadas à luz das categorias legais e institucionais, bem como
verificando o modo como o discurso literário materializa essas situações nos textos selecionados.

RESULTADOS
Como resultados parciais, selecionamos e interpretamos as múltiplas passagens dos contos em que a violência contra a mulher é retratada como um reflexo da
visão do mundo de uma sociedade machista que normaliza e minimiza essa violência, tornando-a habitual face à aceitação do homem como figura dominante.

CONCLUSOES
A conclusão parcial aponta para o fato de os contos espelharem, metonimicamente, no interior das residências, o fenômeno social da Dominação masculina,
apontado por BORDIEU (2007), em suas várias faces.

REFERENCIAS

1.Atlas da Violência. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/. Acesso em 1/10/2021. 2.BRASIL. Lei nº. 11.340 de 07 de agosto de 2006. Lei da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei Maria da Penha). Brasília, DF: Senado Federal. 2006. 3.BOURDIEU, P. A dominação masculina. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2007. 4.Organização Mundial da Saúde. Disponível em: https://www.paho.org/pt/brasil. Acesso em 1/10/2021. 5.TREVISAN, Dalton. Morre,
desgraçado. In: ______. Pão e sangue. São Paulo: Record, 1996, p. 7-10. 6.TREVISAN, Dalton. Novelas Nada Exemplares. Editora Record, Rio de Janeiro, RJ, 2004.
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TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: COMO SE PROTEGER EM ATAQUES CIBERNÉTICOS

INTRODUCAO
Este artigo procura destacar um dos principais temas quando se pensa em tecnologia e desenvolvimento tecnológico no século XXI, a segurança da informação. Dentro desse tema abrangente, o leitor encontrará uma
análise de artigos sobre como se proteger de ataques cibernéticos, os quais estão extremamente em alta, assim o presente trabalho poderá ajudar pesquisadores, estudantes e entusiastas.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos referentes ao subtema “Proteção em ataques cibernéticos”, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Realizamos análise com nove critérios em três artigos científicos, publicados: (Defesa Cibernética: Um estudo sobre a proteção da infraestrutura e o software seguro; A guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção
cibernética no contexto dos sistemas de comando e controle (C²); Método de Design, Implementação e Operação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação). A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo
Análise de um trabalho científico: um exercício, (FRIENDLANDER, MOREIRA, 2007).

RESULTADOS
Foi possível verificar e constatar que os sistemas não são totalmente seguros e que os hackers aprimoram constantemente os ciberataques. Os artigos analisados demonstram que os cibercriminosos tendem a usufruir de
vítimas e até mesmo danificar grandes empresas, e que torna-se necessário a implementação de controles e sistemas de cibersegurança e proteção de dados pessoais e empresariais integrados aos Sistemas de Gestão de
Segurança da Informação.

CONCLUSOES
Concluímos que o artigo pode agregar muito ao valor do leitor, pois apresenta uma maneira direta e simples uma análise de artigos baseada em ataques cibernéticos e proteção de ataques, o que é muito provável que
auxilie o pesquisador/profissional da área de TI, levando em consideração que o tema é relevante na manipulação de dados.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. GOMES, M.G.F.M, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. A Guerra
Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C2). Revista Militar de Ciência e Tecnologia, vol.33, n.2, 2016. Disponível em:
http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, J., CUSTÓDIO, J. Método de Design, Implementação e Operação de um Sistema de Gestão de Segurança da
Informação (V1.0). Poelium VIII, Nº4, Revista da Academia Militar (Portugal) - Revista no Prelo, 2019. Disponível em:
https://www.academia.edu/40439061/M%C3%A9todo_de_Design_Implementa%C3%A7%C3%A3o_e_Opera%C3%A7%C3%A3o_de_um_Sistema_de_Gest%C3%A3o_de_Seguran%C3%A7a_da_Informa%C3%A7%C3%A3o_V1_0_?
from=cover_page. Acesso em: 10/09/2021. MORESI, E.A.D., JUNIOR, N.S., FRAGOLA, R.J., BASSI, M.C., ALONSO, J.E.T. Defesa cibernética: um estudo sobre a proteção da infra-estrutura e o software seguro. 2012.
Disponível em: https://www.iiis.org/CDs2012/CD2012IMC/CICIC_2012/PapersPdf/CB869BT.pdf. Acesso em: 10/09/2021.
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TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: COMO SE PROTEGER EM ATAQUES CIBERNÉTICOS

INTRODUCAO
Este artigo procura destacar um dos principais temas quando se pensa em tecnologia e desenvolvimento tecnológico no século XXI, a segurança da informação. Dentro desse tema abrangente, o leitor encontrará uma
análise de artigos sobre como se proteger de ataques cibernéticos, os quais estão extremamente em alta, assim o presente trabalho poderá ajudar pesquisadores, estudantes e entusiastas.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos referentes ao subtema “Proteção em ataques cibernéticos”, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Realizamos análise com nove critérios em três artigos científicos, publicados: (Defesa Cibernética: Um estudo sobre a proteção da infraestrutura e o software seguro; A guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção
cibernética no contexto dos sistemas de comando e controle (C²); Método de Design, Implementação e Operação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação). A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo
Análise de um trabalho científico: um exercício, (FRIENDLANDER, MOREIRA, 2007).

RESULTADOS
Foi possível verificar e constatar que os sistemas não são totalmente seguros e que os hackers aprimoram constantemente os ciberataques. Os artigos analisados demonstram que os cibercriminosos tendem a usufruir de
vítimas e até mesmo danificar grandes empresas, e que torna-se necessário a implementação de controles e sistemas de cibersegurança e proteção de dados pessoais e empresariais integrados aos Sistemas de Gestão de
Segurança da Informação.

CONCLUSOES
Concluímos que o artigo pode agregar muito ao valor do leitor, pois apresenta uma maneira direta e simples uma análise de artigos baseada em ataques cibernéticos e proteção de ataques, o que é muito provável que
auxilie o pesquisador/profissional da área de TI, levando em consideração que o tema é relevante na manipulação de dados.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. GOMES, M.G.F.M, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. A Guerra
Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C2). Revista Militar de Ciência e Tecnologia, vol.33, n.2, 2016. Disponível em:
http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, J., CUSTÓDIO, J. Método de Design, Implementação e Operação de um Sistema de Gestão de Segurança da
Informação (V1.0). Poelium VIII, Nº4, Revista da Academia Militar (Portugal) - Revista no Prelo, 2019. Disponível em:
https://www.academia.edu/40439061/M%C3%A9todo_de_Design_Implementa%C3%A7%C3%A3o_e_Opera%C3%A7%C3%A3o_de_um_Sistema_de_Gest%C3%A3o_de_Seguran%C3%A7a_da_Informa%C3%A7%C3%A3o_V1_0_?
from=cover_page. Acesso em: 10/09/2021. MORESI, E.A.D., JUNIOR, N.S., FRAGOLA, R.J., BASSI, M.C., ALONSO, J.E.T. Defesa cibernética: um estudo sobre a proteção da infra-estrutura e o software seguro. 2012.
Disponível em: https://www.iiis.org/CDs2012/CD2012IMC/CICIC_2012/PapersPdf/CB869BT.pdf. Acesso em: 10/09/2021.
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TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: COMO SE PROTEGER EM ATAQUES CIBERNÉTICOS

INTRODUCAO
Este artigo procura destacar um dos principais temas quando se pensa em tecnologia e desenvolvimento tecnológico no século XXI, a segurança da informação. Dentro desse tema abrangente, o leitor encontrará uma
análise de artigos sobre como se proteger de ataques cibernéticos, os quais estão extremamente em alta, assim o presente trabalho poderá ajudar pesquisadores, estudantes e entusiastas.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos referentes ao subtema “Proteção em ataques cibernéticos”, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Realizamos análise com nove critérios em três artigos científicos, publicados: (Defesa Cibernética: Um estudo sobre a proteção da infraestrutura e o software seguro; A guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção
cibernética no contexto dos sistemas de comando e controle (C²); Método de Design, Implementação e Operação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação). A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo
Análise de um trabalho científico: um exercício, (FRIENDLANDER, MOREIRA, 2007).

RESULTADOS
Foi possível verificar e constatar que os sistemas não são totalmente seguros e que os hackers aprimoram constantemente os ciberataques. Os artigos analisados demonstram que os cibercriminosos tendem a usufruir de
vítimas e até mesmo danificar grandes empresas, e que torna-se necessário a implementação de controles e sistemas de cibersegurança e proteção de dados pessoais e empresariais integrados aos Sistemas de Gestão de
Segurança da Informação.

CONCLUSOES
Concluímos que o artigo pode agregar muito ao valor do leitor, pois apresenta uma maneira direta e simples uma análise de artigos baseada em ataques cibernéticos e proteção de ataques, o que é muito provável que
auxilie o pesquisador/profissional da área de TI, levando em consideração que o tema é relevante na manipulação de dados.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. GOMES, M.G.F.M, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. A Guerra
Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C2). Revista Militar de Ciência e Tecnologia, vol.33, n.2, 2016. Disponível em:
http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, J., CUSTÓDIO, J. Método de Design, Implementação e Operação de um Sistema de Gestão de Segurança da
Informação (V1.0). Poelium VIII, Nº4, Revista da Academia Militar (Portugal) - Revista no Prelo, 2019. Disponível em:
https://www.academia.edu/40439061/M%C3%A9todo_de_Design_Implementa%C3%A7%C3%A3o_e_Opera%C3%A7%C3%A3o_de_um_Sistema_de_Gest%C3%A3o_de_Seguran%C3%A7a_da_Informa%C3%A7%C3%A3o_V1_0_?
from=cover_page. Acesso em: 10/09/2021. MORESI, E.A.D., JUNIOR, N.S., FRAGOLA, R.J., BASSI, M.C., ALONSO, J.E.T. Defesa cibernética: um estudo sobre a proteção da infra-estrutura e o software seguro. 2012.
Disponível em: https://www.iiis.org/CDs2012/CD2012IMC/CICIC_2012/PapersPdf/CB869BT.pdf. Acesso em: 10/09/2021.
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TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: COMO SE PROTEGER EM ATAQUES CIBERNÉTICOS

INTRODUCAO
Este artigo procura destacar um dos principais temas quando se pensa em tecnologia e desenvolvimento tecnológico no século XXI, a segurança da informação. Dentro desse tema abrangente, o leitor encontrará uma
análise de artigos sobre como se proteger de ataques cibernéticos, os quais estão extremamente em alta, assim o presente trabalho poderá ajudar pesquisadores, estudantes e entusiastas.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos referentes ao subtema “Proteção em ataques cibernéticos”, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Realizamos análise com nove critérios em três artigos científicos, publicados: (Defesa Cibernética: Um estudo sobre a proteção da infraestrutura e o software seguro; A guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção
cibernética no contexto dos sistemas de comando e controle (C²); Método de Design, Implementação e Operação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação). A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo
Análise de um trabalho científico: um exercício, (FRIENDLANDER, MOREIRA, 2007).

RESULTADOS
Foi possível verificar e constatar que os sistemas não são totalmente seguros e que os hackers aprimoram constantemente os ciberataques. Os artigos analisados demonstram que os cibercriminosos tendem a usufruir de
vítimas e até mesmo danificar grandes empresas, e que torna-se necessário a implementação de controles e sistemas de cibersegurança e proteção de dados pessoais e empresariais integrados aos Sistemas de Gestão de
Segurança da Informação.

CONCLUSOES
Concluímos que o artigo pode agregar muito ao valor do leitor, pois apresenta uma maneira direta e simples uma análise de artigos baseada em ataques cibernéticos e proteção de ataques, o que é muito provável que
auxilie o pesquisador/profissional da área de TI, levando em consideração que o tema é relevante na manipulação de dados.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. GOMES, M.G.F.M, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. A Guerra
Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C2). Revista Militar de Ciência e Tecnologia, vol.33, n.2, 2016. Disponível em:
http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, J., CUSTÓDIO, J. Método de Design, Implementação e Operação de um Sistema de Gestão de Segurança da
Informação (V1.0). Poelium VIII, Nº4, Revista da Academia Militar (Portugal) - Revista no Prelo, 2019. Disponível em:
https://www.academia.edu/40439061/M%C3%A9todo_de_Design_Implementa%C3%A7%C3%A3o_e_Opera%C3%A7%C3%A3o_de_um_Sistema_de_Gest%C3%A3o_de_Seguran%C3%A7a_da_Informa%C3%A7%C3%A3o_V1_0_?
from=cover_page. Acesso em: 10/09/2021. MORESI, E.A.D., JUNIOR, N.S., FRAGOLA, R.J., BASSI, M.C., ALONSO, J.E.T. Defesa cibernética: um estudo sobre a proteção da infra-estrutura e o software seguro. 2012.
Disponível em: https://www.iiis.org/CDs2012/CD2012IMC/CICIC_2012/PapersPdf/CB869BT.pdf. Acesso em: 10/09/2021.
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TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: COMO SE PROTEGER EM ATAQUES CIBERNÉTICOS

INTRODUCAO
Este artigo procura destacar um dos principais temas quando se pensa em tecnologia e desenvolvimento tecnológico no século XXI, a segurança da informação. Dentro desse tema abrangente, o leitor encontrará uma
análise de artigos sobre como se proteger de ataques cibernéticos, os quais estão extremamente em alta, assim o presente trabalho poderá ajudar pesquisadores, estudantes e entusiastas.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos referentes ao subtema “Proteção em ataques cibernéticos”, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Realizamos análise com nove critérios em três artigos científicos, publicados: (Defesa Cibernética: Um estudo sobre a proteção da infraestrutura e o software seguro; A guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção
cibernética no contexto dos sistemas de comando e controle (C²); Método de Design, Implementação e Operação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação). A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo
Análise de um trabalho científico: um exercício, (FRIENDLANDER, MOREIRA, 2007).

RESULTADOS
Foi possível verificar e constatar que os sistemas não são totalmente seguros e que os hackers aprimoram constantemente os ciberataques. Os artigos analisados demonstram que os cibercriminosos tendem a usufruir de
vítimas e até mesmo danificar grandes empresas, e que torna-se necessário a implementação de controles e sistemas de cibersegurança e proteção de dados pessoais e empresariais integrados aos Sistemas de Gestão de
Segurança da Informação.

CONCLUSOES
Concluímos que o artigo pode agregar muito ao valor do leitor, pois apresenta uma maneira direta e simples uma análise de artigos baseada em ataques cibernéticos e proteção de ataques, o que é muito provável que
auxilie o pesquisador/profissional da área de TI, levando em consideração que o tema é relevante na manipulação de dados.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. GOMES, M.G.F.M, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. A Guerra
Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C2). Revista Militar de Ciência e Tecnologia, vol.33, n.2, 2016. Disponível em:
http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em: 10/09/2021. MARTINS, J., CUSTÓDIO, J. Método de Design, Implementação e Operação de um Sistema de Gestão de Segurança da
Informação (V1.0). Poelium VIII, Nº4, Revista da Academia Militar (Portugal) - Revista no Prelo, 2019. Disponível em:
https://www.academia.edu/40439061/M%C3%A9todo_de_Design_Implementa%C3%A7%C3%A3o_e_Opera%C3%A7%C3%A3o_de_um_Sistema_de_Gest%C3%A3o_de_Seguran%C3%A7a_da_Informa%C3%A7%C3%A3o_V1_0_?
from=cover_page. Acesso em: 10/09/2021. MORESI, E.A.D., JUNIOR, N.S., FRAGOLA, R.J., BASSI, M.C., ALONSO, J.E.T. Defesa cibernética: um estudo sobre a proteção da infra-estrutura e o software seguro. 2012.
Disponível em: https://www.iiis.org/CDs2012/CD2012IMC/CICIC_2012/PapersPdf/CB869BT.pdf. Acesso em: 10/09/2021.
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TITULO O PROTAGONISMO DA MULHER DURANTE O PARTO NATURAL

INTRODUCAO

Quando a mulher recebe o diagnóstico da gestação e a confirmação da maternidade sua vida, certamente, é transformada diante de uma nova vida que será gerada
em seu corpo. Ao longo desse processo de gestação diversas dúvidas vão surgindo sobre a escolha da via de parto, e muitas vezes, a gestante é influenciada pelo
médico, obstetra ou enfermeiro sobre como quer parir. Com isso, é importante devolver à parturiente sua autonomia sobre seu corpo, seu protagonismo na escolha
da via de parto.

OBJETIVOS
Identificar, por meio da revisão da literatura, os benefícios para a parturiente e recém-nascido do parto natural; Demonstrar que a escolha da posição no momento do
parto devolve à mulher seu protagonismo; Identificar a importância do papel da enfermagem obstétrica durante o parto natural.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura realizada com publicações nos últimos dez anos. Utilizou-se os descritores: parto vaginal natural, parto humanizado, parto de
cócoras, enfermagem e parto normal. Foi consultado para a busca dos artigos o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de dados da
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval
Sistem on-line(MEDLINE). A organização e análise dos dados foram realizadas por meio da utilização de um instrumento de coleta de dados composto por título,
autores, ano de publicação, tipo de estudo, resultados e a conclusão. Ainda, após a seleção dos artigos, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin p.ara
definir as categorias temáticas.

RESULTADOS

O estudo foi composto por 14 artigos e três categorias temáticas: Benefícios do Parto Natural para a Parturiente e Recém-nascido; Escolha da Posição no Momento
do Parto e Protagonismo da mulher e o Papel da Enfermagem  Obstétrica durante o Parto Natural. Os estudos revelaram que o parto natural traz benefícios para a
parturiente e o recém-nascido, assim como a atuação das enfermeiras no trabalho de parto e parto contribuem para que o ato de parir seja mais humanizado,
devolvendo autonomia e protagonismo à mulher. 

CONCLUSOES
O parto normal traz benefícios para a mulher e o bebê, uma vez que a recuperação da mulher é mais rápida. O papel do enfermeiro, de acordo com os resultados aqui
constatados, tem papel fundamental para a humanização do parto e a busca da  autonomia e protagonismo da mulher.

REFERENCIAS

Alvares AS, Correa ACP, Nakagawa JTT, Valim, MD, Jamas, MT, Medeiros, RMK. Hospital obstetric practices and their repercussions on maternal welfare. Rev Esc
Enferm USP. 2020;54:e03606. Andrade FP, Almeida, FD, Porto AR; Thofehrn MB. O parto de cócoras na percepção do enfermeiro. Rev enferm UFPE on line. 2011
jan./fev.;5(1):98-105. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa (PT): Edições 70; 2010. Escobal; APL, Matos, GC, Gonçalves, KD; Quadro, PP, Cecagno S; Soares, MC.
Participação da mulher na tomada de decisão no processo de parturição. J Nurs UFPE on line., Recife, 12(2):499-509, Feb., 2018.
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Carla Regiani Conde

TITULO O PROTAGONISMO DA MULHER DURANTE O PARTO NATURAL

INTRODUCAO

Quando a mulher recebe o diagnóstico da gestação e a confirmação da maternidade sua vida, certamente, é transformada diante de uma nova vida que será gerada
em seu corpo. Ao longo desse processo de gestação diversas dúvidas vão surgindo sobre a escolha da via de parto, e muitas vezes, a gestante é influenciada pelo
médico, obstetra ou enfermeiro sobre como quer parir. Com isso, é importante devolver à parturiente sua autonomia sobre seu corpo, seu protagonismo na escolha
da via de parto.

OBJETIVOS
Identificar, por meio da revisão da literatura, os benefícios para a parturiente e recém-nascido do parto natural; Demonstrar que a escolha da posição no momento do
parto devolve à mulher seu protagonismo; Identificar a importância do papel da enfermagem obstétrica durante o parto natural.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura realizada com publicações nos últimos dez anos. Utilizou-se os descritores: parto vaginal natural, parto humanizado, parto de
cócoras, enfermagem e parto normal. Foi consultado para a busca dos artigos o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de dados da
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval
Sistem on-line(MEDLINE). A organização e análise dos dados foram realizadas por meio da utilização de um instrumento de coleta de dados composto por título,
autores, ano de publicação, tipo de estudo, resultados e a conclusão. Ainda, após a seleção dos artigos, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin p.ara
definir as categorias temáticas.

RESULTADOS

O estudo foi composto por 14 artigos e três categorias temáticas: Benefícios do Parto Natural para a Parturiente e Recém-nascido; Escolha da Posição no Momento
do Parto e Protagonismo da mulher e o Papel da Enfermagem  Obstétrica durante o Parto Natural. Os estudos revelaram que o parto natural traz benefícios para a
parturiente e o recém-nascido, assim como a atuação das enfermeiras no trabalho de parto e parto contribuem para que o ato de parir seja mais humanizado,
devolvendo autonomia e protagonismo à mulher. 

CONCLUSOES
O parto normal traz benefícios para a mulher e o bebê, uma vez que a recuperação da mulher é mais rápida. O papel do enfermeiro, de acordo com os resultados aqui
constatados, tem papel fundamental para a humanização do parto e a busca da  autonomia e protagonismo da mulher.

REFERENCIAS

Alvares AS, Correa ACP, Nakagawa JTT, Valim, MD, Jamas, MT, Medeiros, RMK. Hospital obstetric practices and their repercussions on maternal welfare. Rev Esc
Enferm USP. 2020;54:e03606. Andrade FP, Almeida, FD, Porto AR; Thofehrn MB. O parto de cócoras na percepção do enfermeiro. Rev enferm UFPE on line. 2011
jan./fev.;5(1):98-105. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa (PT): Edições 70; 2010. Escobal; APL, Matos, GC, Gonçalves, KD; Quadro, PP, Cecagno S; Soares, MC.
Participação da mulher na tomada de decisão no processo de parturição. J Nurs UFPE on line., Recife, 12(2):499-509, Feb., 2018.
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Carla Regiani Conde

TITULO O PROTAGONISMO DA MULHER DURANTE O PARTO NATURAL

INTRODUCAO

Quando a mulher recebe o diagnóstico da gestação e a confirmação da maternidade sua vida, certamente, é transformada diante de uma nova vida que será gerada
em seu corpo. Ao longo desse processo de gestação diversas dúvidas vão surgindo sobre a escolha da via de parto, e muitas vezes, a gestante é influenciada pelo
médico, obstetra ou enfermeiro sobre como quer parir. Com isso, é importante devolver à parturiente sua autonomia sobre seu corpo, seu protagonismo na escolha
da via de parto.

OBJETIVOS
Identificar, por meio da revisão da literatura, os benefícios para a parturiente e recém-nascido do parto natural; Demonstrar que a escolha da posição no momento do
parto devolve à mulher seu protagonismo; Identificar a importância do papel da enfermagem obstétrica durante o parto natural.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura realizada com publicações nos últimos dez anos. Utilizou-se os descritores: parto vaginal natural, parto humanizado, parto de
cócoras, enfermagem e parto normal. Foi consultado para a busca dos artigos o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de dados da
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval
Sistem on-line(MEDLINE). A organização e análise dos dados foram realizadas por meio da utilização de um instrumento de coleta de dados composto por título,
autores, ano de publicação, tipo de estudo, resultados e a conclusão. Ainda, após a seleção dos artigos, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin p.ara
definir as categorias temáticas.

RESULTADOS

O estudo foi composto por 14 artigos e três categorias temáticas: Benefícios do Parto Natural para a Parturiente e Recém-nascido; Escolha da Posição no Momento
do Parto e Protagonismo da mulher e o Papel da Enfermagem  Obstétrica durante o Parto Natural. Os estudos revelaram que o parto natural traz benefícios para a
parturiente e o recém-nascido, assim como a atuação das enfermeiras no trabalho de parto e parto contribuem para que o ato de parir seja mais humanizado,
devolvendo autonomia e protagonismo à mulher. 

CONCLUSOES
O parto normal traz benefícios para a mulher e o bebê, uma vez que a recuperação da mulher é mais rápida. O papel do enfermeiro, de acordo com os resultados aqui
constatados, tem papel fundamental para a humanização do parto e a busca da  autonomia e protagonismo da mulher.

REFERENCIAS

Alvares AS, Correa ACP, Nakagawa JTT, Valim, MD, Jamas, MT, Medeiros, RMK. Hospital obstetric practices and their repercussions on maternal welfare. Rev Esc
Enferm USP. 2020;54:e03606. Andrade FP, Almeida, FD, Porto AR; Thofehrn MB. O parto de cócoras na percepção do enfermeiro. Rev enferm UFPE on line. 2011
jan./fev.;5(1):98-105. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa (PT): Edições 70; 2010. Escobal; APL, Matos, GC, Gonçalves, KD; Quadro, PP, Cecagno S; Soares, MC.
Participação da mulher na tomada de decisão no processo de parturição. J Nurs UFPE on line., Recife, 12(2):499-509, Feb., 2018.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carla Regiani Conde

TITULO O PROTAGONISMO DA MULHER DURANTE O PARTO NATURAL

INTRODUCAO

Quando a mulher recebe o diagnóstico da gestação e a confirmação da maternidade sua vida, certamente, é transformada diante de uma nova vida que será gerada
em seu corpo. Ao longo desse processo de gestação diversas dúvidas vão surgindo sobre a escolha da via de parto, e muitas vezes, a gestante é influenciada pelo
médico, obstetra ou enfermeiro sobre como quer parir. Com isso, é importante devolver à parturiente sua autonomia sobre seu corpo, seu protagonismo na escolha
da via de parto.

OBJETIVOS
Identificar, por meio da revisão da literatura, os benefícios para a parturiente e recém-nascido do parto natural; Demonstrar que a escolha da posição no momento do
parto devolve à mulher seu protagonismo; Identificar a importância do papel da enfermagem obstétrica durante o parto natural.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura realizada com publicações nos últimos dez anos. Utilizou-se os descritores: parto vaginal natural, parto humanizado, parto de
cócoras, enfermagem e parto normal. Foi consultado para a busca dos artigos o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de dados da
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval
Sistem on-line(MEDLINE). A organização e análise dos dados foram realizadas por meio da utilização de um instrumento de coleta de dados composto por título,
autores, ano de publicação, tipo de estudo, resultados e a conclusão. Ainda, após a seleção dos artigos, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin p.ara
definir as categorias temáticas.

RESULTADOS

O estudo foi composto por 14 artigos e três categorias temáticas: Benefícios do Parto Natural para a Parturiente e Recém-nascido; Escolha da Posição no Momento
do Parto e Protagonismo da mulher e o Papel da Enfermagem  Obstétrica durante o Parto Natural. Os estudos revelaram que o parto natural traz benefícios para a
parturiente e o recém-nascido, assim como a atuação das enfermeiras no trabalho de parto e parto contribuem para que o ato de parir seja mais humanizado,
devolvendo autonomia e protagonismo à mulher. 

CONCLUSOES
O parto normal traz benefícios para a mulher e o bebê, uma vez que a recuperação da mulher é mais rápida. O papel do enfermeiro, de acordo com os resultados aqui
constatados, tem papel fundamental para a humanização do parto e a busca da  autonomia e protagonismo da mulher.

REFERENCIAS

Alvares AS, Correa ACP, Nakagawa JTT, Valim, MD, Jamas, MT, Medeiros, RMK. Hospital obstetric practices and their repercussions on maternal welfare. Rev Esc
Enferm USP. 2020;54:e03606. Andrade FP, Almeida, FD, Porto AR; Thofehrn MB. O parto de cócoras na percepção do enfermeiro. Rev enferm UFPE on line. 2011
jan./fev.;5(1):98-105. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa (PT): Edições 70; 2010. Escobal; APL, Matos, GC, Gonçalves, KD; Quadro, PP, Cecagno S; Soares, MC.
Participação da mulher na tomada de decisão no processo de parturição. J Nurs UFPE on line., Recife, 12(2):499-509, Feb., 2018.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fernanda Picinin Moreira

TITULO AUTODICIDIO: PSICOLOGIA, MEDIDAS PRVENTIVAS NA SUBJETIVIDADE FERIDA

INTRODUCAO

Introdução: Introdução: O suicídio é um fenômeno representativamente importante na nossa sociedade e acomete pessoas em sofrimento psíquico. Sendo assim, a
proposta dessa pesquisa é mostrar, a partir de publicações sobre o tema, como ele vem sendo tratado com pouca relevância, ocasionando em ações falhas de
prevenção pelo poder público. Além disso, apontamos para a importância da escuta e acolhimento do profissional de psicologia, podendo ser um dos profissionais
de saúde a acompanhar esse processo.

OBJETIVOS
Objetivo: Discutir e compreender o papel do profissional psicólogo que atua em equipamentos públicos de saúde frente à crise sanitária desencadeada pela
pandemia; estimular discussão acerca do papel do psicólogo e suas (im)possibilidades de atuação e compreender seu entendimento a respeito de situações de crise
sanitária.

METODOLOGIA
Metodologia: Trata-se de um método de pesquisa descritiva e qualitativa que abrangeu contextos epistemológicos, sócio-histórico até os dias atuais. A metodologia
foi efetivada com a elaboração teórica sobre o tema de medidas de prevenção ao suicídio, e a importância da psicologia aos impactos psíquico do sujeito e
identificar nas literaturas, artigos de analise do resultado, sobre o e tema estudado.

RESULTADOS

Resultado e discussão: A morte trás o espanto a humanidade, e quando é provocada a ação, esse processo intriga ainda mais o meio, como a morte voluntária.O
suicídio é uma grave situação de saúde pública em que vem sendo observado desde a antiguidade, e em todas as culturas.De acordo com a Organização Mundial da
Saúde é considerado a terceira causa de morte no mundo, e hoje a cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio, e para cada ação apresentado houve 10 a 20
tentativas, no mundo 800 mil pessoas tiram suas vidas, e os números são ainda maiores entre os indivíduos que tentam contra sua vida, e é a segunda causa de
morte do mundo entre jovens de 15 a 29 anos. Nesse sentido, levantamos aqui a importância de ações de prevenção, assim como apontamos para a importância do
trabalho pautado na acolhida e escuta da equipe multiprofissional de saúde, entre eles o/a profissional da psicologia.

CONCLUSOES
Conclusão: Há dificuldade de entender o que é o fenômeno suicídio dentro do processo subjetivo de cada individuo, assim faz-se necessário levantar a importância
da prevenção, e posvenção ao ato, propondo o processo de escuta, e acolhimento, e levando a entender o que leva o individuo a cometer contra si próprio.

REFERENCIAS

. ABREU, Rafael Leônidas Cristiano. Analise Epidemiológica das Tentativas de Suicídio no HGEF entre os meses de abril de 2016 a Abril de 2019.Rio de Janeiro.
Disponível em: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5238/1/MONO_RAFAEL_CFO.pdf(#62) acesso em: 26jun 2021 BURGUEIRA Daniela Soares et al.
SUICÍDIO INFANTIL: Por Quais motivos o suicídio na Infância esta começando tão cedo . Cantaduva. 2020. Disponível em:
https://www.fafica.br/revista/index.php/interciencia/article/view/141/42 (#62) acesso em: 26jun 2021 BERTOLOTE, J. M. O suicídio e sua prevenção. São Paulo:
Editora Unesp. 2012.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andre Luis Lacerda Bachi

TITULO ESTUDO DO PERFIL INFLAMATÓRIO AGUDO EM IDOSOS CMV-SOROPOSITOVOS COM COVID-19

INTRODUCAO

Dentre vários aspectos associados à COVID-19, o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos relaciona-se a ocorrência da
imunossenescência, a qual se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas durante o envelhecimento. Segundo a literatura, a
imunossenescência é favorecida pelo desenvolvimento do “inflammaging”, um fenômeno que se caracteriza por um estado inflamatório de baixo grau crônico e
sistêmico associado ao envelhecimento. Embora vários fatores possam induzir o “inflammaging”, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes
vírus, tem sido destacado em vários estudos. Assim, tanto a ocorrência do “inflammaging” como da imunossenescência favorecem a redução da proteção
imunológica do idoso frente a diferentes agentes patogênicos, particularmente, vírus.

OBJETIVOS Investigar o perfil de citocinas pró e anti-inflamatórias sistêmicas em idosos CMV-soropositivos que tenham contraído COVID-19.

METODOLOGIA

Para isso contamos um grupo de idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os participantes foram infectados pelo SARS-CoV-2 e
apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2 (momento
SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis sistêmicos de citocinas tanto de caráter pró-inflamatória (IL-6, IL-8 e MCP-1)
quanto anti-inflamatória (IL-10) através da reação de ELISA.

RESULTADOS
Na comparação entre os tempos avaliados, foi possível observar que, enquanto os níveis das interleucinas (IL) pró-inflamatórias IL-6, IL-8 e da proteína
quimioatraente de monócitos 1 (MCP-1) mostraram-se significativamente maiores, os níveis de IL-10, uma clássica citocina anti-inflamatória, estavam
significativamente reduzidos no tempo SURTO do que no tempo CURA.

CONCLUSOES
Diante desses resultados, podemos sugerir que idosos CMV-soropositivos quando infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam: 1) resposta com significativo desvio
para um perfil pró-inflamatório e 2) prejuízo da sua regulação anti-inflamatória.

REFERENCIAS

1. Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological
changes in COVID-19. Allergy. 2020. 2. Rokni M, Ghasemi V, Tavakoli Z. Immune responses and pathogenesis of SARS-CoV-2 during an outbreak in Iran: Comparison
with SARS and MERS. Rev Med Virol. 2020;30(3):e2107. 3. Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt, Santana RF. SAÚDE DO IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA
COVID-19. 2020.
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Andre Luis Lacerda Bachi

TITULO ESTUDO DO PERFIL INFLAMATÓRIO AGUDO EM IDOSOS CMV-SOROPOSITOVOS COM COVID-19

INTRODUCAO

Dentre vários aspectos associados à COVID-19, o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos relaciona-se a ocorrência da
imunossenescência, a qual se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas durante o envelhecimento. Segundo a literatura, a
imunossenescência é favorecida pelo desenvolvimento do “inflammaging”, um fenômeno que se caracteriza por um estado inflamatório de baixo grau crônico e
sistêmico associado ao envelhecimento. Embora vários fatores possam induzir o “inflammaging”, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes
vírus, tem sido destacado em vários estudos. Assim, tanto a ocorrência do “inflammaging” como da imunossenescência favorecem a redução da proteção
imunológica do idoso frente a diferentes agentes patogênicos, particularmente, vírus.

OBJETIVOS Investigar o perfil de citocinas pró e anti-inflamatórias sistêmicas em idosos CMV-soropositivos que tenham contraído COVID-19.

METODOLOGIA

Para isso contamos um grupo de idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os participantes foram infectados pelo SARS-CoV-2 e
apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2 (momento
SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis sistêmicos de citocinas tanto de caráter pró-inflamatória (IL-6, IL-8 e MCP-1)
quanto anti-inflamatória (IL-10) através da reação de ELISA.

RESULTADOS
Na comparação entre os tempos avaliados, foi possível observar que, enquanto os níveis das interleucinas (IL) pró-inflamatórias IL-6, IL-8 e da proteína
quimioatraente de monócitos 1 (MCP-1) mostraram-se significativamente maiores, os níveis de IL-10, uma clássica citocina anti-inflamatória, estavam
significativamente reduzidos no tempo SURTO do que no tempo CURA.

CONCLUSOES
Diante desses resultados, podemos sugerir que idosos CMV-soropositivos quando infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam: 1) resposta com significativo desvio
para um perfil pró-inflamatório e 2) prejuízo da sua regulação anti-inflamatória.

REFERENCIAS

1. Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological
changes in COVID-19. Allergy. 2020. 2. Rokni M, Ghasemi V, Tavakoli Z. Immune responses and pathogenesis of SARS-CoV-2 during an outbreak in Iran: Comparison
with SARS and MERS. Rev Med Virol. 2020;30(3):e2107. 3. Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt, Santana RF. SAÚDE DO IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA
COVID-19. 2020.
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TITULO ESTUDO DO PERFIL INFLAMATÓRIO AGUDO EM IDOSOS CMV-SOROPOSITOVOS COM COVID-19

INTRODUCAO

Dentre vários aspectos associados à COVID-19, o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos relaciona-se a ocorrência da
imunossenescência, a qual se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas durante o envelhecimento. Segundo a literatura, a
imunossenescência é favorecida pelo desenvolvimento do “inflammaging”, um fenômeno que se caracteriza por um estado inflamatório de baixo grau crônico e
sistêmico associado ao envelhecimento. Embora vários fatores possam induzir o “inflammaging”, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes
vírus, tem sido destacado em vários estudos. Assim, tanto a ocorrência do “inflammaging” como da imunossenescência favorecem a redução da proteção
imunológica do idoso frente a diferentes agentes patogênicos, particularmente, vírus.

OBJETIVOS Investigar o perfil de citocinas pró e anti-inflamatórias sistêmicas em idosos CMV-soropositivos que tenham contraído COVID-19.

METODOLOGIA

Para isso contamos um grupo de idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os participantes foram infectados pelo SARS-CoV-2 e
apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2 (momento
SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis sistêmicos de citocinas tanto de caráter pró-inflamatória (IL-6, IL-8 e MCP-1)
quanto anti-inflamatória (IL-10) através da reação de ELISA.

RESULTADOS
Na comparação entre os tempos avaliados, foi possível observar que, enquanto os níveis das interleucinas (IL) pró-inflamatórias IL-6, IL-8 e da proteína
quimioatraente de monócitos 1 (MCP-1) mostraram-se significativamente maiores, os níveis de IL-10, uma clássica citocina anti-inflamatória, estavam
significativamente reduzidos no tempo SURTO do que no tempo CURA.

CONCLUSOES
Diante desses resultados, podemos sugerir que idosos CMV-soropositivos quando infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam: 1) resposta com significativo desvio
para um perfil pró-inflamatório e 2) prejuízo da sua regulação anti-inflamatória.

REFERENCIAS

1. Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological
changes in COVID-19. Allergy. 2020. 2. Rokni M, Ghasemi V, Tavakoli Z. Immune responses and pathogenesis of SARS-CoV-2 during an outbreak in Iran: Comparison
with SARS and MERS. Rev Med Virol. 2020;30(3):e2107. 3. Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt, Santana RF. SAÚDE DO IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA
COVID-19. 2020.
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TITULO ESTUDO DO PERFIL INFLAMATÓRIO AGUDO EM IDOSOS CMV-SOROPOSITOVOS COM COVID-19

INTRODUCAO

Dentre vários aspectos associados à COVID-19, o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos relaciona-se a ocorrência da
imunossenescência, a qual se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas durante o envelhecimento. Segundo a literatura, a
imunossenescência é favorecida pelo desenvolvimento do “inflammaging”, um fenômeno que se caracteriza por um estado inflamatório de baixo grau crônico e
sistêmico associado ao envelhecimento. Embora vários fatores possam induzir o “inflammaging”, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes
vírus, tem sido destacado em vários estudos. Assim, tanto a ocorrência do “inflammaging” como da imunossenescência favorecem a redução da proteção
imunológica do idoso frente a diferentes agentes patogênicos, particularmente, vírus.

OBJETIVOS Investigar o perfil de citocinas pró e anti-inflamatórias sistêmicas em idosos CMV-soropositivos que tenham contraído COVID-19.

METODOLOGIA

Para isso contamos um grupo de idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os participantes foram infectados pelo SARS-CoV-2 e
apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2 (momento
SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis sistêmicos de citocinas tanto de caráter pró-inflamatória (IL-6, IL-8 e MCP-1)
quanto anti-inflamatória (IL-10) através da reação de ELISA.

RESULTADOS
Na comparação entre os tempos avaliados, foi possível observar que, enquanto os níveis das interleucinas (IL) pró-inflamatórias IL-6, IL-8 e da proteína
quimioatraente de monócitos 1 (MCP-1) mostraram-se significativamente maiores, os níveis de IL-10, uma clássica citocina anti-inflamatória, estavam
significativamente reduzidos no tempo SURTO do que no tempo CURA.

CONCLUSOES
Diante desses resultados, podemos sugerir que idosos CMV-soropositivos quando infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam: 1) resposta com significativo desvio
para um perfil pró-inflamatório e 2) prejuízo da sua regulação anti-inflamatória.

REFERENCIAS

1. Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological
changes in COVID-19. Allergy. 2020. 2. Rokni M, Ghasemi V, Tavakoli Z. Immune responses and pathogenesis of SARS-CoV-2 during an outbreak in Iran: Comparison
with SARS and MERS. Rev Med Virol. 2020;30(3):e2107. 3. Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt, Santana RF. SAÚDE DO IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA
COVID-19. 2020.
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TITULO ESTUDO DO PERFIL INFLAMATÓRIO AGUDO EM IDOSOS CMV-SOROPOSITOVOS COM COVID-19

INTRODUCAO

Dentre vários aspectos associados à COVID-19, o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos relaciona-se a ocorrência da
imunossenescência, a qual se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas durante o envelhecimento. Segundo a literatura, a
imunossenescência é favorecida pelo desenvolvimento do “inflammaging”, um fenômeno que se caracteriza por um estado inflamatório de baixo grau crônico e
sistêmico associado ao envelhecimento. Embora vários fatores possam induzir o “inflammaging”, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes
vírus, tem sido destacado em vários estudos. Assim, tanto a ocorrência do “inflammaging” como da imunossenescência favorecem a redução da proteção
imunológica do idoso frente a diferentes agentes patogênicos, particularmente, vírus.

OBJETIVOS Investigar o perfil de citocinas pró e anti-inflamatórias sistêmicas em idosos CMV-soropositivos que tenham contraído COVID-19.

METODOLOGIA

Para isso contamos um grupo de idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os participantes foram infectados pelo SARS-CoV-2 e
apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2 (momento
SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis sistêmicos de citocinas tanto de caráter pró-inflamatória (IL-6, IL-8 e MCP-1)
quanto anti-inflamatória (IL-10) através da reação de ELISA.

RESULTADOS
Na comparação entre os tempos avaliados, foi possível observar que, enquanto os níveis das interleucinas (IL) pró-inflamatórias IL-6, IL-8 e da proteína
quimioatraente de monócitos 1 (MCP-1) mostraram-se significativamente maiores, os níveis de IL-10, uma clássica citocina anti-inflamatória, estavam
significativamente reduzidos no tempo SURTO do que no tempo CURA.

CONCLUSOES
Diante desses resultados, podemos sugerir que idosos CMV-soropositivos quando infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam: 1) resposta com significativo desvio
para um perfil pró-inflamatório e 2) prejuízo da sua regulação anti-inflamatória.

REFERENCIAS

1. Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological
changes in COVID-19. Allergy. 2020. 2. Rokni M, Ghasemi V, Tavakoli Z. Immune responses and pathogenesis of SARS-CoV-2 during an outbreak in Iran: Comparison
with SARS and MERS. Rev Med Virol. 2020;30(3):e2107. 3. Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt, Santana RF. SAÚDE DO IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA
COVID-19. 2020.
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TITULO ESTUDO DO PERFIL INFLAMATÓRIO AGUDO EM IDOSOS CMV-SOROPOSITOVOS COM COVID-19

INTRODUCAO

Dentre vários aspectos associados à COVID-19, o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos relaciona-se a ocorrência da
imunossenescência, a qual se traduz como o declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas durante o envelhecimento. Segundo a literatura, a
imunossenescência é favorecida pelo desenvolvimento do “inflammaging”, um fenômeno que se caracteriza por um estado inflamatório de baixo grau crônico e
sistêmico associado ao envelhecimento. Embora vários fatores possam induzir o “inflammaging”, a reativação da infecção pelo citomegalovírus (CMV), um herpes
vírus, tem sido destacado em vários estudos. Assim, tanto a ocorrência do “inflammaging” como da imunossenescência favorecem a redução da proteção
imunológica do idoso frente a diferentes agentes patogênicos, particularmente, vírus.

OBJETIVOS Investigar o perfil de citocinas pró e anti-inflamatórias sistêmicas em idosos CMV-soropositivos que tenham contraído COVID-19.

METODOLOGIA

Para isso contamos um grupo de idosos moradores do Hospital Geriátrico Dom Pedro (n=25). No ano de 2020, os participantes foram infectados pelo SARS-CoV-2 e
apresentaram sintomas leves e moderados. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos: no momento da infecção pelo SARS-CoV-2 (momento
SURTO) e após 6-8 meses da infecção (momento CURA), para avaliação dos níveis sistêmicos de citocinas tanto de caráter pró-inflamatória (IL-6, IL-8 e MCP-1)
quanto anti-inflamatória (IL-10) através da reação de ELISA.

RESULTADOS
Na comparação entre os tempos avaliados, foi possível observar que, enquanto os níveis das interleucinas (IL) pró-inflamatórias IL-6, IL-8 e da proteína
quimioatraente de monócitos 1 (MCP-1) mostraram-se significativamente maiores, os níveis de IL-10, uma clássica citocina anti-inflamatória, estavam
significativamente reduzidos no tempo SURTO do que no tempo CURA.

CONCLUSOES
Diante desses resultados, podemos sugerir que idosos CMV-soropositivos quando infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam: 1) resposta com significativo desvio
para um perfil pró-inflamatório e 2) prejuízo da sua regulação anti-inflamatória.

REFERENCIAS

1. Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological
changes in COVID-19. Allergy. 2020. 2. Rokni M, Ghasemi V, Tavakoli Z. Immune responses and pathogenesis of SARS-CoV-2 during an outbreak in Iran: Comparison
with SARS and MERS. Rev Med Virol. 2020;30(3):e2107. 3. Karina Silveira de Almeida Hammerschmidt, Santana RF. SAÚDE DO IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA
COVID-19. 2020.
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TITULO Aspectos penais e sociais da pornografia de vingança

INTRODUCAO

Pornografia de vingança é o termo utilizado para nomear a divulgação, sobretudo na internet, de áudios, fotos, vídeos ou quaisquer conteúdos de cunho sexual,
íntimo e privado sem o devido consentimento da vítima, normalmente por um parceiro, namorado ou pessoa da sua intimidade. A divulgação dos conteúdos -
compartilhados muitas vezes por um parceiro insatisfeito - tem como objetivo causar constrangimento e ferir a honra da vítima, na sua maioria, mulheres. A internet
por ser o veículo de comunicação de mais fácil acesso, mostra-se como catalisador desses eventos com a facilidade de divulgação dos materiais por meio das
redes sociais. Tal crime ocasiona inúmeros danos a vítima, que diversas vezes não consegue dar continuidade a sua vida social devido a exposição. Pretende-se
questionar o comportamento daqueles que divulgam e apropriam-se do conteúdo íntimo alheio, bem como compreender como a questão tem sido julgada pelo
Poder Judiciário e buscar soluções para conscientização da sociedade e adoção de medidas que garantam a assistência necessária as vítimas.

OBJETIVOS
Objetiva-se desenvolver uma análise das múltiplas violências enfrentadas pelas vítimas da pornografia de vingança, bem como compreender porque a mulher é mais
vitimada na prática e os impactos consequentes da violação da intimidade da vítima. Buscar-se-á verificar as garantias previstas na lei, como o amparo legal às
vítimas e sua real eficácia, analisando como a questão se dá na prática social e as dificuldades presentes na aplicação da norma.

METODOLOGIA
Será realizado levantamento bibliográfico, permitindo definir o que é pornografia de vingança e quem é a vítima desse crime. Posteriormente, propõe-se analisar o
tratamento dado a questão pelos órgãos estatais no âmbito de proteção a vítima, assim como examinar meios de estruturar a sociedade para a conscientização
acerca da conduta.

RESULTADOS
Questionar-se-á como o ordenamento jurídico aborda o tema, a exemplo da Lei 13.718/2018 que trouxe alterações importantes no enfrentamento da conduta. Além
dos dispositivos legais, é necessário ir além da resposta penal para garantir o amparo às vítimas e impedir que novos casos venham a ocorrer. A sociedade e os
órgãos estatais devem estar preparados para assistir a vítima garantindo o retorno a uma vida digna e normal.

CONCLUSOES

Preliminarmente, nota-se que, na maioria dos casos, a exposição se dá pelo parceiro, pessoa de confiança da vítima, que busca no vazamento vingança, humilhação
e degradação da imagem da parceira. Em contrapartida, os danos causados a vítima vão além da violação à intimidade, ocasionando isolamento social e
consequências psicológicas, além de repercussões nas relações familiares e até de trabalho. É de responsabilidade dos órgãos competentes garantir a assistência
necessária à vítima estruturando a máquina estatal para lidar com as demandas referentes ao caso, como também agir implantando ações voltadas a
conscientização da população, buscando minimizar a incidência do crime.

REFERENCIAS
PROJETO VAZOU!, Crimlab. Grupo de Estudos em Criminologias Contemporâneas. BUZZI, Vitoria de Macedo. Pornografia de Vingança: Contexto Histórico Social e
Abordagem no Direito Brasileiro. Monografia. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2015.
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Renato Watanabe de Morais

TITULO Direito e Cinema: o Caso Coringa

INTRODUCAO

O presente projeto de pesquisa se propõe a traçar uma releitura do filme Coringa com base nos estudos sobre os princípios da Declaração dos Universal Direitos
Humanos e da semiótica narrativa das personagens. Investigar à luz destes princípios como se dá a construção da personagem Coringa através do estudo da
Declaração Universal dos Direitos Humanos e como o Estado Democrático de Direito na nossa contemporaneidade dialoga com os desafios impostos pela
sociedade em seus inúmeros atores, exemplificados na obra fílmica. Para Celso Antônio Bandeira de Mello “(...) a igualdade é um princípio que visa a duplo objetivo,
a saber: de um lado propiciar garantia individual (...) contra perseguições e, de outro, tolher favoritismos”. Inegável nestes tempos reconhecer a necessidade de
igualdade de oportunidades e, principalmente, o acesso à serviços considerados essenciais para que a sociedade cuide de seus pares. O que encontramos na
realidade e na exemplificação da ficção é uma outra verdade, mais perversa quando constatamos pela ótica da personagem que a vida lhe traz menos oportunidades
que ele esperava.

OBJETIVOS
Elaborar uma análise comparativa entre a ficção do direito subjetivo na obra fílmica e a contemporaneidade, balizando em que medida princípios caros construídos
historicamente são efetivados na existência enquanto sujeitos de direito.

METODOLOGIA
A análise se dará por meio do método indutivo, partindo da premissa da construção narrativa para definições e conjunturas sociais necessárias para a compreensão
do fenômeno da exclusão dos direitos humanos recepcionados pela nossa Constituição Federal de 1988. Para tanto, far-se-á estudo do trânsito das personagens na
ficção, estudando a obra como estudo de caso.

RESULTADOS
Pelo estudo do trânsito das personagens na ficção e a sua comparação com os estudos sobre direitos humanos e os princípios das ciências criminais, espera-se
que a obra se torne um parâmetro sobre os impactos das políticas sociais sobre a população em vulnerabilidade social.

CONCLUSOES
Obras ficcionais são aptas a oferecer reflexões densas sobre a forma como as relações sociais são construídas e a eficácia do ordenamento jurídico em proteger as
pessoas à margem do capitalismo. Dentro das extrapolações oferecidas pelo roteiro, é possível observar críticas precisas à sociedade moderna.

REFERENCIAS

ARENDT, Hanna. Origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. CORINGA. Direção: Todd Phillips. EUA/Canadá, Warner
Bros. Pictures, 2019. 1 Blu-ray, (122 min), NTSC, color. Título original: Jocker. COURTÉS, Joseph. Introdução à semiótica narrativa e discursiva. Coimbra, Livraria
Almedina, 1979. Declaração Universal dos Direitos Humanos. FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro, Editora Nau, 2005. HARVEY, David.
A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Trad. Udail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 17ªed. São Paulo, 2008. MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2017. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional.
34ª ed. São Paulo, Atlas, 2018. NEVES, José Roberto de Castro (org). Os advogados vão ao cinema: 39 ensaios sobre justiça e direito em filmes inesquecíveis. Rio de
Janeiro, Nova Fronteira, 2019.
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TITULO Direito e Cinema: o Caso Coringa

INTRODUCAO

O presente projeto de pesquisa se propõe a traçar uma releitura do filme Coringa com base nos estudos sobre os princípios da Declaração dos Universal Direitos
Humanos e da semiótica narrativa das personagens. Investigar à luz destes princípios como se dá a construção da personagem Coringa através do estudo da
Declaração Universal dos Direitos Humanos e como o Estado Democrático de Direito na nossa contemporaneidade dialoga com os desafios impostos pela
sociedade em seus inúmeros atores, exemplificados na obra fílmica. Para Celso Antônio Bandeira de Mello “(...) a igualdade é um princípio que visa a duplo objetivo,
a saber: de um lado propiciar garantia individual (...) contra perseguições e, de outro, tolher favoritismos”. Inegável nestes tempos reconhecer a necessidade de
igualdade de oportunidades e, principalmente, o acesso à serviços considerados essenciais para que a sociedade cuide de seus pares. O que encontramos na
realidade e na exemplificação da ficção é uma outra verdade, mais perversa quando constatamos pela ótica da personagem que a vida lhe traz menos oportunidades
que ele esperava.

OBJETIVOS
Elaborar uma análise comparativa entre a ficção do direito subjetivo na obra fílmica e a contemporaneidade, balizando em que medida princípios caros construídos
historicamente são efetivados na existência enquanto sujeitos de direito.

METODOLOGIA
A análise se dará por meio do método indutivo, partindo da premissa da construção narrativa para definições e conjunturas sociais necessárias para a compreensão
do fenômeno da exclusão dos direitos humanos recepcionados pela nossa Constituição Federal de 1988. Para tanto, far-se-á estudo do trânsito das personagens na
ficção, estudando a obra como estudo de caso.

RESULTADOS
Pelo estudo do trânsito das personagens na ficção e a sua comparação com os estudos sobre direitos humanos e os princípios das ciências criminais, espera-se
que a obra se torne um parâmetro sobre os impactos das políticas sociais sobre a população em vulnerabilidade social.

CONCLUSOES
Obras ficcionais são aptas a oferecer reflexões densas sobre a forma como as relações sociais são construídas e a eficácia do ordenamento jurídico em proteger as
pessoas à margem do capitalismo. Dentro das extrapolações oferecidas pelo roteiro, é possível observar críticas precisas à sociedade moderna.

REFERENCIAS
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TITULO AVALIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO E INFLAMATÓRIO EM IDOSOS VACINADOS PARA COVID-19

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado à presença de doenças crônicas, como o
diabetes, e comorbidades, particularmente de caráter metabólicas. Além disso, a presença de um fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se traduz como
um estado inflamatório de baixo grau crônico e sistêmico associado ao envelhecimento, também se mostra importante neste contexto. Para conferir imunidade, bem
como reduzir o impacto negativo da infecção pelo SARS-CoV-2, a população idosa tem sido considerada um dos principais alvos da campanha de vacinação para
COVID-19.

OBJETIVOS Avaliar as alterações tanto no perfil inflamatório quanto lipídico e glicêmico em idosos vacinados para COVID-19 com CoronaVac.

METODOLOGIA

Participaram deste estudo 52 idosos (idade média de 74,4±4,4), saudáveis, de ambos os sexos. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos:
antes (Pré) e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina CoronaVac (Pós), para avaliação dos níveis sistêmicos da citocina pró-inflamatória TNF-a e
anti-inflamatória IL-4, bem como da insulina, através de kits de ELISA. Além destes, também se avaliou a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos, através de
kits colorimétricos.

RESULTADOS

Nossos resultados mostraram que os níveis sistêmicos das citocinas TNF-a e IL-4, bem como do colesterol total e insulina não se alteraram após a vacinação com
CoronaVac quando comparados com os valores pré-vacinação. Contudo, os níveis circulantes de triglicerídeos e a glicemia mostraram-se significativamente
reduzidos pós-vacinação em relação aos valores pré-vacinação. Por fim, de maneira esperada, os níveis de glicemia mostraram uma correlação positiva com os
valores observados para insulina tanto pré-vacinação quanto pós-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados mostraram que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não altera o perfil inflamatório, 2) uma significativa redução dos níveis circulantes
de glicose e triglicerídeos foram observados pós-vacinação, indicando uma melhora do perfil metabólico nos idosos.
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TITULO AVALIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO E INFLAMATÓRIO EM IDOSOS VACINADOS PARA COVID-19

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado à presença de doenças crônicas, como o
diabetes, e comorbidades, particularmente de caráter metabólicas. Além disso, a presença de um fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se traduz como
um estado inflamatório de baixo grau crônico e sistêmico associado ao envelhecimento, também se mostra importante neste contexto. Para conferir imunidade, bem
como reduzir o impacto negativo da infecção pelo SARS-CoV-2, a população idosa tem sido considerada um dos principais alvos da campanha de vacinação para
COVID-19.

OBJETIVOS Avaliar as alterações tanto no perfil inflamatório quanto lipídico e glicêmico em idosos vacinados para COVID-19 com CoronaVac.

METODOLOGIA

Participaram deste estudo 52 idosos (idade média de 74,4±4,4), saudáveis, de ambos os sexos. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos:
antes (Pré) e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina CoronaVac (Pós), para avaliação dos níveis sistêmicos da citocina pró-inflamatória TNF-a e
anti-inflamatória IL-4, bem como da insulina, através de kits de ELISA. Além destes, também se avaliou a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos, através de
kits colorimétricos.

RESULTADOS

Nossos resultados mostraram que os níveis sistêmicos das citocinas TNF-a e IL-4, bem como do colesterol total e insulina não se alteraram após a vacinação com
CoronaVac quando comparados com os valores pré-vacinação. Contudo, os níveis circulantes de triglicerídeos e a glicemia mostraram-se significativamente
reduzidos pós-vacinação em relação aos valores pré-vacinação. Por fim, de maneira esperada, os níveis de glicemia mostraram uma correlação positiva com os
valores observados para insulina tanto pré-vacinação quanto pós-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados mostraram que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não altera o perfil inflamatório, 2) uma significativa redução dos níveis circulantes
de glicose e triglicerídeos foram observados pós-vacinação, indicando uma melhora do perfil metabólico nos idosos.
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TITULO AVALIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO E INFLAMATÓRIO EM IDOSOS VACINADOS PARA COVID-19

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado à presença de doenças crônicas, como o
diabetes, e comorbidades, particularmente de caráter metabólicas. Além disso, a presença de um fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se traduz como
um estado inflamatório de baixo grau crônico e sistêmico associado ao envelhecimento, também se mostra importante neste contexto. Para conferir imunidade, bem
como reduzir o impacto negativo da infecção pelo SARS-CoV-2, a população idosa tem sido considerada um dos principais alvos da campanha de vacinação para
COVID-19.

OBJETIVOS Avaliar as alterações tanto no perfil inflamatório quanto lipídico e glicêmico em idosos vacinados para COVID-19 com CoronaVac.

METODOLOGIA

Participaram deste estudo 52 idosos (idade média de 74,4±4,4), saudáveis, de ambos os sexos. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos:
antes (Pré) e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina CoronaVac (Pós), para avaliação dos níveis sistêmicos da citocina pró-inflamatória TNF-a e
anti-inflamatória IL-4, bem como da insulina, através de kits de ELISA. Além destes, também se avaliou a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos, através de
kits colorimétricos.

RESULTADOS

Nossos resultados mostraram que os níveis sistêmicos das citocinas TNF-a e IL-4, bem como do colesterol total e insulina não se alteraram após a vacinação com
CoronaVac quando comparados com os valores pré-vacinação. Contudo, os níveis circulantes de triglicerídeos e a glicemia mostraram-se significativamente
reduzidos pós-vacinação em relação aos valores pré-vacinação. Por fim, de maneira esperada, os níveis de glicemia mostraram uma correlação positiva com os
valores observados para insulina tanto pré-vacinação quanto pós-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados mostraram que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não altera o perfil inflamatório, 2) uma significativa redução dos níveis circulantes
de glicose e triglicerídeos foram observados pós-vacinação, indicando uma melhora do perfil metabólico nos idosos.
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TITULO AVALIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO E INFLAMATÓRIO EM IDOSOS VACINADOS PARA COVID-19

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado à presença de doenças crônicas, como o
diabetes, e comorbidades, particularmente de caráter metabólicas. Além disso, a presença de um fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se traduz como
um estado inflamatório de baixo grau crônico e sistêmico associado ao envelhecimento, também se mostra importante neste contexto. Para conferir imunidade, bem
como reduzir o impacto negativo da infecção pelo SARS-CoV-2, a população idosa tem sido considerada um dos principais alvos da campanha de vacinação para
COVID-19.

OBJETIVOS Avaliar as alterações tanto no perfil inflamatório quanto lipídico e glicêmico em idosos vacinados para COVID-19 com CoronaVac.

METODOLOGIA

Participaram deste estudo 52 idosos (idade média de 74,4±4,4), saudáveis, de ambos os sexos. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos:
antes (Pré) e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina CoronaVac (Pós), para avaliação dos níveis sistêmicos da citocina pró-inflamatória TNF-a e
anti-inflamatória IL-4, bem como da insulina, através de kits de ELISA. Além destes, também se avaliou a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos, através de
kits colorimétricos.

RESULTADOS

Nossos resultados mostraram que os níveis sistêmicos das citocinas TNF-a e IL-4, bem como do colesterol total e insulina não se alteraram após a vacinação com
CoronaVac quando comparados com os valores pré-vacinação. Contudo, os níveis circulantes de triglicerídeos e a glicemia mostraram-se significativamente
reduzidos pós-vacinação em relação aos valores pré-vacinação. Por fim, de maneira esperada, os níveis de glicemia mostraram uma correlação positiva com os
valores observados para insulina tanto pré-vacinação quanto pós-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados mostraram que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não altera o perfil inflamatório, 2) uma significativa redução dos níveis circulantes
de glicose e triglicerídeos foram observados pós-vacinação, indicando uma melhora do perfil metabólico nos idosos.
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TITULO AVALIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO E INFLAMATÓRIO EM IDOSOS VACINADOS PARA COVID-19

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado à presença de doenças crônicas, como o
diabetes, e comorbidades, particularmente de caráter metabólicas. Além disso, a presença de um fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se traduz como
um estado inflamatório de baixo grau crônico e sistêmico associado ao envelhecimento, também se mostra importante neste contexto. Para conferir imunidade, bem
como reduzir o impacto negativo da infecção pelo SARS-CoV-2, a população idosa tem sido considerada um dos principais alvos da campanha de vacinação para
COVID-19.

OBJETIVOS Avaliar as alterações tanto no perfil inflamatório quanto lipídico e glicêmico em idosos vacinados para COVID-19 com CoronaVac.

METODOLOGIA

Participaram deste estudo 52 idosos (idade média de 74,4±4,4), saudáveis, de ambos os sexos. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos:
antes (Pré) e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina CoronaVac (Pós), para avaliação dos níveis sistêmicos da citocina pró-inflamatória TNF-a e
anti-inflamatória IL-4, bem como da insulina, através de kits de ELISA. Além destes, também se avaliou a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos, através de
kits colorimétricos.

RESULTADOS

Nossos resultados mostraram que os níveis sistêmicos das citocinas TNF-a e IL-4, bem como do colesterol total e insulina não se alteraram após a vacinação com
CoronaVac quando comparados com os valores pré-vacinação. Contudo, os níveis circulantes de triglicerídeos e a glicemia mostraram-se significativamente
reduzidos pós-vacinação em relação aos valores pré-vacinação. Por fim, de maneira esperada, os níveis de glicemia mostraram uma correlação positiva com os
valores observados para insulina tanto pré-vacinação quanto pós-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados mostraram que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não altera o perfil inflamatório, 2) uma significativa redução dos níveis circulantes
de glicose e triglicerídeos foram observados pós-vacinação, indicando uma melhora do perfil metabólico nos idosos.
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Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020.
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TITULO AVALIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO E INFLAMATÓRIO EM IDOSOS VACINADOS PARA COVID-19

INTRODUCAO

Estudos sugerem que o aumento da taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 em idosos está associado à presença de doenças crônicas, como o
diabetes, e comorbidades, particularmente de caráter metabólicas. Além disso, a presença de um fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se traduz como
um estado inflamatório de baixo grau crônico e sistêmico associado ao envelhecimento, também se mostra importante neste contexto. Para conferir imunidade, bem
como reduzir o impacto negativo da infecção pelo SARS-CoV-2, a população idosa tem sido considerada um dos principais alvos da campanha de vacinação para
COVID-19.

OBJETIVOS Avaliar as alterações tanto no perfil inflamatório quanto lipídico e glicêmico em idosos vacinados para COVID-19 com CoronaVac.

METODOLOGIA

Participaram deste estudo 52 idosos (idade média de 74,4±4,4), saudáveis, de ambos os sexos. Amostras de sangue periférico foram obtidas em dois momentos:
antes (Pré) e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina CoronaVac (Pós), para avaliação dos níveis sistêmicos da citocina pró-inflamatória TNF-a e
anti-inflamatória IL-4, bem como da insulina, através de kits de ELISA. Além destes, também se avaliou a glicemia, o colesterol total e os triglicerídeos, através de
kits colorimétricos.

RESULTADOS

Nossos resultados mostraram que os níveis sistêmicos das citocinas TNF-a e IL-4, bem como do colesterol total e insulina não se alteraram após a vacinação com
CoronaVac quando comparados com os valores pré-vacinação. Contudo, os níveis circulantes de triglicerídeos e a glicemia mostraram-se significativamente
reduzidos pós-vacinação em relação aos valores pré-vacinação. Por fim, de maneira esperada, os níveis de glicemia mostraram uma correlação positiva com os
valores observados para insulina tanto pré-vacinação quanto pós-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados mostraram que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não altera o perfil inflamatório, 2) uma significativa redução dos níveis circulantes
de glicose e triglicerídeos foram observados pós-vacinação, indicando uma melhora do perfil metabólico nos idosos.
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TITULO ESTUDO DA IMUNOGENICIDADE DAS VACINAS CORONAVAC E CHADOX-1 (ASTRAZENECA/OXFORD) EM IDOSOS

INTRODUCAO

É amplamente aceito que a imunossenescência, que se traduz como uma significativa redução das respostas imunológicas associada ao envelhecimento, configura-
se como um dos principais fatores que levam a população idosa a contabilizar as maiores taxas de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 (vírus causador
da COVID-19). No intuito de proporcionar maior proteção, e assim reduzir os impactos da infecção pelo SARS-CoV-2 nesta população, intensa campanha de
vacinação, com oferta de diferentes tipos de vacinas para COVID-19, tem sido direcionada aos idosos.

OBJETIVOS
Investigar a capacidade das vacinas CoronaVac e ChadOx-1 (Astrazeneca/Oxford) para COVID-19 em estimular a imunogenicidade, ou seja, a produção de
anticorpos, em idosos.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com dois grupos de idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que foram vacinados com CoronaVac (n=52) ou com
ChadOx-1 (n=25). Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da mesma vacina, para avaliação
dos níveis de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Na avaliação da resposta de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2 após 30 dias da administração da segunda dose da vacina CoronaVac, observou-se
uma imunogenicidade de 34%, ou seja, 18 dos 52 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis desse anticorpo pós-vacinação. Já em relação ao grupo de
idosos imunizados com a ChadOx-1, observou-se uma imunogenicidade de 60%, ou seja, 15 dos 25 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis de IgG pós-
vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina ChadOx-1 mostrou maior capacidade de induzir a imunogenicidade do que a
vacina CoronaVac na população idosa.

REFERENCIAS

1. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity, infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic
infections. Aging. 2020;12. 2. Kovaiou RD, Herndler-Brandstetter D, Grubeck-Loebenstein B. Age-related changes in immunity: implications for vaccination in the
elderly. Expert Reviews in Molecular Medicine. 2007;9(3):1-17. 3. Bené MC, De Carvalho M, Eveillard M, Lebri Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin
Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO ESTUDO DA IMUNOGENICIDADE DAS VACINAS CORONAVAC E CHADOX-1 (ASTRAZENECA/OXFORD) EM IDOSOS

INTRODUCAO

É amplamente aceito que a imunossenescência, que se traduz como uma significativa redução das respostas imunológicas associada ao envelhecimento, configura-
se como um dos principais fatores que levam a população idosa a contabilizar as maiores taxas de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 (vírus causador
da COVID-19). No intuito de proporcionar maior proteção, e assim reduzir os impactos da infecção pelo SARS-CoV-2 nesta população, intensa campanha de
vacinação, com oferta de diferentes tipos de vacinas para COVID-19, tem sido direcionada aos idosos.

OBJETIVOS
Investigar a capacidade das vacinas CoronaVac e ChadOx-1 (Astrazeneca/Oxford) para COVID-19 em estimular a imunogenicidade, ou seja, a produção de
anticorpos, em idosos.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com dois grupos de idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que foram vacinados com CoronaVac (n=52) ou com
ChadOx-1 (n=25). Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da mesma vacina, para avaliação
dos níveis de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Na avaliação da resposta de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2 após 30 dias da administração da segunda dose da vacina CoronaVac, observou-se
uma imunogenicidade de 34%, ou seja, 18 dos 52 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis desse anticorpo pós-vacinação. Já em relação ao grupo de
idosos imunizados com a ChadOx-1, observou-se uma imunogenicidade de 60%, ou seja, 15 dos 25 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis de IgG pós-
vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina ChadOx-1 mostrou maior capacidade de induzir a imunogenicidade do que a
vacina CoronaVac na população idosa.

REFERENCIAS

1. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity, infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic
infections. Aging. 2020;12. 2. Kovaiou RD, Herndler-Brandstetter D, Grubeck-Loebenstein B. Age-related changes in immunity: implications for vaccination in the
elderly. Expert Reviews in Molecular Medicine. 2007;9(3):1-17. 3. Bené MC, De Carvalho M, Eveillard M, Lebri Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin
Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO ESTUDO DA IMUNOGENICIDADE DAS VACINAS CORONAVAC E CHADOX-1 (ASTRAZENECA/OXFORD) EM IDOSOS

INTRODUCAO

É amplamente aceito que a imunossenescência, que se traduz como uma significativa redução das respostas imunológicas associada ao envelhecimento, configura-
se como um dos principais fatores que levam a população idosa a contabilizar as maiores taxas de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 (vírus causador
da COVID-19). No intuito de proporcionar maior proteção, e assim reduzir os impactos da infecção pelo SARS-CoV-2 nesta população, intensa campanha de
vacinação, com oferta de diferentes tipos de vacinas para COVID-19, tem sido direcionada aos idosos.

OBJETIVOS
Investigar a capacidade das vacinas CoronaVac e ChadOx-1 (Astrazeneca/Oxford) para COVID-19 em estimular a imunogenicidade, ou seja, a produção de
anticorpos, em idosos.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com dois grupos de idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que foram vacinados com CoronaVac (n=52) ou com
ChadOx-1 (n=25). Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da mesma vacina, para avaliação
dos níveis de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Na avaliação da resposta de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2 após 30 dias da administração da segunda dose da vacina CoronaVac, observou-se
uma imunogenicidade de 34%, ou seja, 18 dos 52 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis desse anticorpo pós-vacinação. Já em relação ao grupo de
idosos imunizados com a ChadOx-1, observou-se uma imunogenicidade de 60%, ou seja, 15 dos 25 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis de IgG pós-
vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina ChadOx-1 mostrou maior capacidade de induzir a imunogenicidade do que a
vacina CoronaVac na população idosa.

REFERENCIAS

1. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity, infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic
infections. Aging. 2020;12. 2. Kovaiou RD, Herndler-Brandstetter D, Grubeck-Loebenstein B. Age-related changes in immunity: implications for vaccination in the
elderly. Expert Reviews in Molecular Medicine. 2007;9(3):1-17. 3. Bené MC, De Carvalho M, Eveillard M, Lebri Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin
Infect Dis, Apr 2020.
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Andre Luis Lacerda Bachi

TITULO ESTUDO DA IMUNOGENICIDADE DAS VACINAS CORONAVAC E CHADOX-1 (ASTRAZENECA/OXFORD) EM IDOSOS

INTRODUCAO

É amplamente aceito que a imunossenescência, que se traduz como uma significativa redução das respostas imunológicas associada ao envelhecimento, configura-
se como um dos principais fatores que levam a população idosa a contabilizar as maiores taxas de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 (vírus causador
da COVID-19). No intuito de proporcionar maior proteção, e assim reduzir os impactos da infecção pelo SARS-CoV-2 nesta população, intensa campanha de
vacinação, com oferta de diferentes tipos de vacinas para COVID-19, tem sido direcionada aos idosos.

OBJETIVOS
Investigar a capacidade das vacinas CoronaVac e ChadOx-1 (Astrazeneca/Oxford) para COVID-19 em estimular a imunogenicidade, ou seja, a produção de
anticorpos, em idosos.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com dois grupos de idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que foram vacinados com CoronaVac (n=52) ou com
ChadOx-1 (n=25). Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da mesma vacina, para avaliação
dos níveis de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Na avaliação da resposta de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2 após 30 dias da administração da segunda dose da vacina CoronaVac, observou-se
uma imunogenicidade de 34%, ou seja, 18 dos 52 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis desse anticorpo pós-vacinação. Já em relação ao grupo de
idosos imunizados com a ChadOx-1, observou-se uma imunogenicidade de 60%, ou seja, 15 dos 25 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis de IgG pós-
vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina ChadOx-1 mostrou maior capacidade de induzir a imunogenicidade do que a
vacina CoronaVac na população idosa.

REFERENCIAS

1. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity, infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic
infections. Aging. 2020;12. 2. Kovaiou RD, Herndler-Brandstetter D, Grubeck-Loebenstein B. Age-related changes in immunity: implications for vaccination in the
elderly. Expert Reviews in Molecular Medicine. 2007;9(3):1-17. 3. Bené MC, De Carvalho M, Eveillard M, Lebri Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin
Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO ESTUDO DA IMUNOGENICIDADE DAS VACINAS CORONAVAC E CHADOX-1 (ASTRAZENECA/OXFORD) EM IDOSOS

INTRODUCAO

É amplamente aceito que a imunossenescência, que se traduz como uma significativa redução das respostas imunológicas associada ao envelhecimento, configura-
se como um dos principais fatores que levam a população idosa a contabilizar as maiores taxas de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 (vírus causador
da COVID-19). No intuito de proporcionar maior proteção, e assim reduzir os impactos da infecção pelo SARS-CoV-2 nesta população, intensa campanha de
vacinação, com oferta de diferentes tipos de vacinas para COVID-19, tem sido direcionada aos idosos.

OBJETIVOS
Investigar a capacidade das vacinas CoronaVac e ChadOx-1 (Astrazeneca/Oxford) para COVID-19 em estimular a imunogenicidade, ou seja, a produção de
anticorpos, em idosos.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com dois grupos de idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que foram vacinados com CoronaVac (n=52) ou com
ChadOx-1 (n=25). Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da mesma vacina, para avaliação
dos níveis de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Na avaliação da resposta de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2 após 30 dias da administração da segunda dose da vacina CoronaVac, observou-se
uma imunogenicidade de 34%, ou seja, 18 dos 52 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis desse anticorpo pós-vacinação. Já em relação ao grupo de
idosos imunizados com a ChadOx-1, observou-se uma imunogenicidade de 60%, ou seja, 15 dos 25 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis de IgG pós-
vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina ChadOx-1 mostrou maior capacidade de induzir a imunogenicidade do que a
vacina CoronaVac na população idosa.

REFERENCIAS

1. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity, infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic
infections. Aging. 2020;12. 2. Kovaiou RD, Herndler-Brandstetter D, Grubeck-Loebenstein B. Age-related changes in immunity: implications for vaccination in the
elderly. Expert Reviews in Molecular Medicine. 2007;9(3):1-17. 3. Bené MC, De Carvalho M, Eveillard M, Lebri Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin
Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO ESTUDO DA IMUNOGENICIDADE DAS VACINAS CORONAVAC E CHADOX-1 (ASTRAZENECA/OXFORD) EM IDOSOS

INTRODUCAO

É amplamente aceito que a imunossenescência, que se traduz como uma significativa redução das respostas imunológicas associada ao envelhecimento, configura-
se como um dos principais fatores que levam a população idosa a contabilizar as maiores taxas de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2 (vírus causador
da COVID-19). No intuito de proporcionar maior proteção, e assim reduzir os impactos da infecção pelo SARS-CoV-2 nesta população, intensa campanha de
vacinação, com oferta de diferentes tipos de vacinas para COVID-19, tem sido direcionada aos idosos.

OBJETIVOS
Investigar a capacidade das vacinas CoronaVac e ChadOx-1 (Astrazeneca/Oxford) para COVID-19 em estimular a imunogenicidade, ou seja, a produção de
anticorpos, em idosos.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo contamos com dois grupos de idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que foram vacinados com CoronaVac (n=52) ou com
ChadOx-1 (n=25). Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da mesma vacina, para avaliação
dos níveis de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS

Na avaliação da resposta de IgG específicos aos antígenos para SARS-CoV-2 após 30 dias da administração da segunda dose da vacina CoronaVac, observou-se
uma imunogenicidade de 34%, ou seja, 18 dos 52 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis desse anticorpo pós-vacinação. Já em relação ao grupo de
idosos imunizados com a ChadOx-1, observou-se uma imunogenicidade de 60%, ou seja, 15 dos 25 idosos deste grupo apresentaram aumento dos níveis de IgG pós-
vacinação.

CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos até o momento foi possível evidenciar que a vacina ChadOx-1 mostrou maior capacidade de induzir a imunogenicidade do que a
vacina CoronaVac na população idosa.

REFERENCIAS

1. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity, infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic
infections. Aging. 2020;12. 2. Kovaiou RD, Herndler-Brandstetter D, Grubeck-Loebenstein B. Age-related changes in immunity: implications for vaccination in the
elderly. Expert Reviews in Molecular Medicine. 2007;9(3):1-17. 3. Bené MC, De Carvalho M, Eveillard M, Lebri Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin
Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO Modelagem de um chatbot utilizando técnicas de Inteligência Artificial para instituições de ensino.

INTRODUCAO
A necessidade de agilizar os atendimentos on-line de forma eficiente, se tornou mais relevante nos últimos tempos, principalmente devido a pandemia. Desta forma,
soluções que facilitem a comunicação virtual entre alunos e instituição de ensino se torna relevante.

OBJETIVOS
Propor a modelagem de um sistema de atendimento ao cliente, composto por chatbot que agrega inteligência artificial para agilizar a resolução de problemas de
âmbito acadêmico entre os discentes e a instituição de ensino, diminuindo a sobrecarga de problemas levados a operadores humanos.

METODOLOGIA

Pesquisa e análise qualitativa focada no embasamento teórico, utilizando artigos científicos e livros. Descrição da modelagem do sistema proposto abordando as
definições e conceitos sobre RPA (Robot Process Automation), ITIL (Information Technology Infrastructure Library), BPMN (Business Process Modeling and
Notation), chatbot e inteligência artificial, com a intenção de contextualizar o desenvolvimento deste artigo, que descreverá os processos de um SAC onde o aluno se
comunicara com a universidade através de um chatbot e este é o responsável por automatizar os processos agregando esta tarefa que poupa o ser humano deste
serviço, e desse modo o funcionário terá que realizar apenas algumas atividades como atualizar o banco de dados para que o chatbot possa continuar sanando as
dúvidas e supervisionar o seu funcionamento.

RESULTADOS
O uso de chatbot no atendimento ao cliente propicia maior agilidade na resolução de dúvidas e problemas comparado ao atendimento realizado por operadores
humanos [3]. Agregar técnicas de inteligência artificial permite uma experiência de interação mais “humanizada”, ou seja, mais próxima da linguagem humana. Neste
sentido o processamento de linguagem natural se apresentou como a técnica mais adequada para o nosso sistema.

CONCLUSOES
A implementação de técnicas de Inteligência Artificial associada ao serviço de chatbot se mostra uma alternativa eficiente que agiliza a resolução de dúvidas e
problemas de âmbito acadêmico, entre alunos e instituição de ensino, contribuindo no serviço de atendimento ao cliente.

REFERENCIAS

1. CRUZ, Leôncio Teixeira; ALENCAR, Antonio Juarez; SCHMITZ, Eber Assis. Assistentes Virtuais Inteligentes e Chatbots: Um guia prático e teórico sobre como criar
experiências e recordações encantadoras para os clientes da sua empresa. Rio de Janeiro, Brasil. BRASPORT Livros e Multimídia Ltda, 2019. 2. RAGAZZO, O. V. B.;
RIBEIRO, R. D.; PEREIRA, N. S. Heva, assistente inteligente baseada em processamento de Linguagem natural para aprimorar a experiência de usuário. 2020.
Disponível em: http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17207 3. SCHUNK, Leandro Marcilio. O uso de inteligência artificial por meio de chatbots no processo
de atendimento ao cliente: um estudo sobre seus benefícios. 2020. Tese de Doutorado.
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TITULO Modelagem de um chatbot utilizando técnicas de Inteligência Artificial para instituições de ensino.

INTRODUCAO
A necessidade de agilizar os atendimentos on-line de forma eficiente, se tornou mais relevante nos últimos tempos, principalmente devido a pandemia. Desta forma,
soluções que facilitem a comunicação virtual entre alunos e instituição de ensino se torna relevante.

OBJETIVOS
Propor a modelagem de um sistema de atendimento ao cliente, composto por chatbot que agrega inteligência artificial para agilizar a resolução de problemas de
âmbito acadêmico entre os discentes e a instituição de ensino, diminuindo a sobrecarga de problemas levados a operadores humanos.

METODOLOGIA

Pesquisa e análise qualitativa focada no embasamento teórico, utilizando artigos científicos e livros. Descrição da modelagem do sistema proposto abordando as
definições e conceitos sobre RPA (Robot Process Automation), ITIL (Information Technology Infrastructure Library), BPMN (Business Process Modeling and
Notation), chatbot e inteligência artificial, com a intenção de contextualizar o desenvolvimento deste artigo, que descreverá os processos de um SAC onde o aluno se
comunicara com a universidade através de um chatbot e este é o responsável por automatizar os processos agregando esta tarefa que poupa o ser humano deste
serviço, e desse modo o funcionário terá que realizar apenas algumas atividades como atualizar o banco de dados para que o chatbot possa continuar sanando as
dúvidas e supervisionar o seu funcionamento.

RESULTADOS
O uso de chatbot no atendimento ao cliente propicia maior agilidade na resolução de dúvidas e problemas comparado ao atendimento realizado por operadores
humanos [3]. Agregar técnicas de inteligência artificial permite uma experiência de interação mais “humanizada”, ou seja, mais próxima da linguagem humana. Neste
sentido o processamento de linguagem natural se apresentou como a técnica mais adequada para o nosso sistema.

CONCLUSOES
A implementação de técnicas de Inteligência Artificial associada ao serviço de chatbot se mostra uma alternativa eficiente que agiliza a resolução de dúvidas e
problemas de âmbito acadêmico, entre alunos e instituição de ensino, contribuindo no serviço de atendimento ao cliente.

REFERENCIAS

1. CRUZ, Leôncio Teixeira; ALENCAR, Antonio Juarez; SCHMITZ, Eber Assis. Assistentes Virtuais Inteligentes e Chatbots: Um guia prático e teórico sobre como criar
experiências e recordações encantadoras para os clientes da sua empresa. Rio de Janeiro, Brasil. BRASPORT Livros e Multimídia Ltda, 2019. 2. RAGAZZO, O. V. B.;
RIBEIRO, R. D.; PEREIRA, N. S. Heva, assistente inteligente baseada em processamento de Linguagem natural para aprimorar a experiência de usuário. 2020.
Disponível em: http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17207 3. SCHUNK, Leandro Marcilio. O uso de inteligência artificial por meio de chatbots no processo
de atendimento ao cliente: um estudo sobre seus benefícios. 2020. Tese de Doutorado.
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TITULO Modelagem de um chatbot utilizando técnicas de Inteligência Artificial para instituições de ensino.

INTRODUCAO
A necessidade de agilizar os atendimentos on-line de forma eficiente, se tornou mais relevante nos últimos tempos, principalmente devido a pandemia. Desta forma,
soluções que facilitem a comunicação virtual entre alunos e instituição de ensino se torna relevante.

OBJETIVOS
Propor a modelagem de um sistema de atendimento ao cliente, composto por chatbot que agrega inteligência artificial para agilizar a resolução de problemas de
âmbito acadêmico entre os discentes e a instituição de ensino, diminuindo a sobrecarga de problemas levados a operadores humanos.

METODOLOGIA

Pesquisa e análise qualitativa focada no embasamento teórico, utilizando artigos científicos e livros. Descrição da modelagem do sistema proposto abordando as
definições e conceitos sobre RPA (Robot Process Automation), ITIL (Information Technology Infrastructure Library), BPMN (Business Process Modeling and
Notation), chatbot e inteligência artificial, com a intenção de contextualizar o desenvolvimento deste artigo, que descreverá os processos de um SAC onde o aluno se
comunicara com a universidade através de um chatbot e este é o responsável por automatizar os processos agregando esta tarefa que poupa o ser humano deste
serviço, e desse modo o funcionário terá que realizar apenas algumas atividades como atualizar o banco de dados para que o chatbot possa continuar sanando as
dúvidas e supervisionar o seu funcionamento.

RESULTADOS
O uso de chatbot no atendimento ao cliente propicia maior agilidade na resolução de dúvidas e problemas comparado ao atendimento realizado por operadores
humanos [3]. Agregar técnicas de inteligência artificial permite uma experiência de interação mais “humanizada”, ou seja, mais próxima da linguagem humana. Neste
sentido o processamento de linguagem natural se apresentou como a técnica mais adequada para o nosso sistema.

CONCLUSOES
A implementação de técnicas de Inteligência Artificial associada ao serviço de chatbot se mostra uma alternativa eficiente que agiliza a resolução de dúvidas e
problemas de âmbito acadêmico, entre alunos e instituição de ensino, contribuindo no serviço de atendimento ao cliente.

REFERENCIAS

1. CRUZ, Leôncio Teixeira; ALENCAR, Antonio Juarez; SCHMITZ, Eber Assis. Assistentes Virtuais Inteligentes e Chatbots: Um guia prático e teórico sobre como criar
experiências e recordações encantadoras para os clientes da sua empresa. Rio de Janeiro, Brasil. BRASPORT Livros e Multimídia Ltda, 2019. 2. RAGAZZO, O. V. B.;
RIBEIRO, R. D.; PEREIRA, N. S. Heva, assistente inteligente baseada em processamento de Linguagem natural para aprimorar a experiência de usuário. 2020.
Disponível em: http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17207 3. SCHUNK, Leandro Marcilio. O uso de inteligência artificial por meio de chatbots no processo
de atendimento ao cliente: um estudo sobre seus benefícios. 2020. Tese de Doutorado.
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TITULO Pulseira Inteligente: dispositivo para auxiliar portadores de Alzheimer

INTRODUCAO

Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, até o momento irreversível, que vem aumentando nos últimos anos em todo mundo. Causa perda de memória e outros
distúrbios neurológicos. Sabe-se que a doença pode aparecer entre pessoas de 40 a 60 anos, tendendo a piorar, reduzindo assim a expectativa de vida do portador.
Durante a fase da doença o portador fica incapaz de viver sozinho sem ajuda de um cuidador, gerando assim muito desgaste físico, mental e emocional a todos os
envolvidos. Desta forma torna-se extremamente relevante pesquisas em tecnologias que possam auxiliar nestes cuidados.

OBJETIVOS
Modelagem de processos e funções do dispositivo computacional, que poderá ser integrado a uma pulseira ou relógio de pulso, buscando auxiliar portadores com
início de Alzheimer a lembrarem de eventos e tarefas importantes do dia e contribuindo na memorização de informações e hábitos.

METODOLOGIA
Pesquisa e análise qualitativa focada no embasamento teórico, utilizando artigos científicos e livros, descrição da modelagem do sistema proposto. Estudo das
doenças de memorias causadas pelo Alzheimer, e modelagem de técnicas funcionais da Pulseira Inteligente usando funções e métodos baseados em estímulos
com diálogos “forçados”.

RESULTADOS

Análises de processos BPMN(Business Process Modeling and Notation) com RPA (Robot Process Automation) utilizando funções sincronizadas de forma a auxiliar
na criação de um ciclo de memorização forçada, possibilitando que informações sejam memorizadas. Exercícios mentais estimulam neurotransmissores
melhorando a atividade cognitiva do indivíduo, Esta técnica não caracteriza uma cura mais sim um incentivo didático e objetivo, indicado nos estágios iniciais da
doença, antes que chegue a um nível degenerativo.

CONCLUSOES

utilizar tecnologias para o auxílio de tratamentos relacionados a doença de Alzheimer são de uma adição valiosa, pois aumentam a socialização e a adesão do
paciente ao processo de tratamento de saúde. Ferramentas de lembrete estimulam a reorganização de funções cognitivas, como: a atenção, a imaginação,
coordenação motora e memória, totalizando a proposta desde projeto. Foi importante destacar os processos BPMN para detalhar mais o desenvolvimento dessa
tecnologia e expondo suas funcionalidades. Por fim, o projeto permitiu explorar diferentes formas de interação com o portador da doença, estimulando linhas de
pesquisas com diferentes contextos na área da tecnologia, identificando interações entre o dispositivo e usuário, com potencial benefícios tanto ao cuidador quanto
ao portador da doença.

REFERENCIAS

Izabella D Abreu, Orestes Ve Forlenza, Hélio L Barros. Demência de Alzheimer: correlação entre memória e autonomia. FMUSP, São Paulo. Disponível em
https://www.scielo.br/j/rpc/a/Wc4DqNyF4kzbJP6ZWSm5y3D/?format=html. Acesso em 30 de maio de 2021 Carmo, E. G., Zazzetta, M. S, Fuzaro Junior, G, Micali, P.
N. Moraes, P. F., Costa, J. L. R A utilização de tecnologias assistivas por idosos com Doença de Alzheimer., publicado outubro 2015. Disponível em
https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/download/29507/20572. Acesso em 02 de junho de 2021. Gustavo Bruno Martins Domingos. TECNOLOGIAS PARA
MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS COM ALZHEIMER. Publicado em 2018. Disponível em
http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/38225/1/2018_tcc_gbmdomingos.pdf. Acesso em 02 de junho de 2021.
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TITULO Pulseira Inteligente: dispositivo para auxiliar portadores de Alzheimer

INTRODUCAO

Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, até o momento irreversível, que vem aumentando nos últimos anos em todo mundo. Causa perda de memória e outros
distúrbios neurológicos. Sabe-se que a doença pode aparecer entre pessoas de 40 a 60 anos, tendendo a piorar, reduzindo assim a expectativa de vida do portador.
Durante a fase da doença o portador fica incapaz de viver sozinho sem ajuda de um cuidador, gerando assim muito desgaste físico, mental e emocional a todos os
envolvidos. Desta forma torna-se extremamente relevante pesquisas em tecnologias que possam auxiliar nestes cuidados.

OBJETIVOS
Modelagem de processos e funções do dispositivo computacional, que poderá ser integrado a uma pulseira ou relógio de pulso, buscando auxiliar portadores com
início de Alzheimer a lembrarem de eventos e tarefas importantes do dia e contribuindo na memorização de informações e hábitos.

METODOLOGIA
Pesquisa e análise qualitativa focada no embasamento teórico, utilizando artigos científicos e livros, descrição da modelagem do sistema proposto. Estudo das
doenças de memorias causadas pelo Alzheimer, e modelagem de técnicas funcionais da Pulseira Inteligente usando funções e métodos baseados em estímulos
com diálogos “forçados”.

RESULTADOS

Análises de processos BPMN(Business Process Modeling and Notation) com RPA (Robot Process Automation) utilizando funções sincronizadas de forma a auxiliar
na criação de um ciclo de memorização forçada, possibilitando que informações sejam memorizadas. Exercícios mentais estimulam neurotransmissores
melhorando a atividade cognitiva do indivíduo, Esta técnica não caracteriza uma cura mais sim um incentivo didático e objetivo, indicado nos estágios iniciais da
doença, antes que chegue a um nível degenerativo.

CONCLUSOES

utilizar tecnologias para o auxílio de tratamentos relacionados a doença de Alzheimer são de uma adição valiosa, pois aumentam a socialização e a adesão do
paciente ao processo de tratamento de saúde. Ferramentas de lembrete estimulam a reorganização de funções cognitivas, como: a atenção, a imaginação,
coordenação motora e memória, totalizando a proposta desde projeto. Foi importante destacar os processos BPMN para detalhar mais o desenvolvimento dessa
tecnologia e expondo suas funcionalidades. Por fim, o projeto permitiu explorar diferentes formas de interação com o portador da doença, estimulando linhas de
pesquisas com diferentes contextos na área da tecnologia, identificando interações entre o dispositivo e usuário, com potencial benefícios tanto ao cuidador quanto
ao portador da doença.

REFERENCIAS

Izabella D Abreu, Orestes Ve Forlenza, Hélio L Barros. Demência de Alzheimer: correlação entre memória e autonomia. FMUSP, São Paulo. Disponível em
https://www.scielo.br/j/rpc/a/Wc4DqNyF4kzbJP6ZWSm5y3D/?format=html. Acesso em 30 de maio de 2021 Carmo, E. G., Zazzetta, M. S, Fuzaro Junior, G, Micali, P.
N. Moraes, P. F., Costa, J. L. R A utilização de tecnologias assistivas por idosos com Doença de Alzheimer., publicado outubro 2015. Disponível em
https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/download/29507/20572. Acesso em 02 de junho de 2021. Gustavo Bruno Martins Domingos. TECNOLOGIAS PARA
MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS COM ALZHEIMER. Publicado em 2018. Disponível em
http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/38225/1/2018_tcc_gbmdomingos.pdf. Acesso em 02 de junho de 2021.
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TITULO Integração de processos para modelagem de um sistema de proteção e defesa da mulher (SPDM)

INTRODUCAO

A violência contra a mulher se caracteriza como um fenômeno sociocultural com impacto na saúde pública e ainda vítima milhares de mulheres de todas as idades
cotidianamente no Brasil e no mundo, situação que se agravou durante a pandemia. . Avanços significativos foram conquistados no Brasil em relação à proteção das
mulheres em situação de violência, como a criação das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). As DDM tornaram possível para a mulher que deseja realizar a
denúncia de agressão, ter um local especializado e com equipe técnica multiprofissional para atendê-la. No entanto, alguns entraves, como o horário de
funcionamento das DDM, põem em xeque o ideário de proteção das mulheres. Com a pandemia e consequentemente as famílias passarem um maior tempo em seu
lar os números de casos acabaram subindo, mas também existem muitos outros casos de mulheres que tem receio de denunciar por diversos motivos como:
dependência financeira, medo, falta de suporte etc.

OBJETIVOS
O objetivo do artigo será analisar a possibilidade de uma integração de processos entre o sistema SPDM e a secretaria de segurança a partir do processo BPMN
(notação para modelagem de processos de negócio) sobre a violência contra mulheres

METODOLOGIA

O tema de pesquisa violência das mulheres buscou se um embasamento teórico para o tema proposto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento foi a pesquisa
bibliográfica exploratório e análise quantitativa. A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas de artigos, livros,
teses. poder ser utilizada independentemente de como parte da pesquisa descritiva ou experimental. (Cervo, Bervian, Silva, 2006, pag.60). A coletas de dados
utilizados foi artigos dos gêneros para análise de documentos para criação de aplicativo em sistema de proteção em defesa da mulher.

RESULTADOS
O tema proposto tem como definição apresentar um processo no qual utilizaremos como referência o processo automatizado, idealizamos uma visão geral de como
seria o processo do início ao fim, pois a partir desta visão macro teríamos uma base de como poderíamos auxiliar em uma eventual situação de violência contra a
mulher procurando uma forma de contribuir na proteção a vítima.

CONCLUSOES
Com base no tema proposto, descrevemos um fluxograma para a elaboração de um possível aplicativo que auxiliará na defesa da mulher. O processo é elaborado em
BPMN com RPA. Procuramos detalhar no processo BPMN todo o detalhamento para desenvolvimento do aplicativo que auxiliará na defesa da mulher em caso de
violência sexual, procuramos embasar nas informações e artigos para finalizar o aplicativo SPDM.

REFERENCIAS
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. E-book. Lei Maria da penha
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm acesso em 01 maio 2021 Drezett, J. (2003) “Violência Sexual contra a mulher e impacto
sobre a saúde sexual e reprodutiva”.http://www.researchgate.net/publication/265087194Acesso em março 2021
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TITULO Integração de processos para modelagem de um sistema de proteção e defesa da mulher (SPDM)

INTRODUCAO

A violência contra a mulher se caracteriza como um fenômeno sociocultural com impacto na saúde pública e ainda vítima milhares de mulheres de todas as idades
cotidianamente no Brasil e no mundo, situação que se agravou durante a pandemia. . Avanços significativos foram conquistados no Brasil em relação à proteção das
mulheres em situação de violência, como a criação das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). As DDM tornaram possível para a mulher que deseja realizar a
denúncia de agressão, ter um local especializado e com equipe técnica multiprofissional para atendê-la. No entanto, alguns entraves, como o horário de
funcionamento das DDM, põem em xeque o ideário de proteção das mulheres. Com a pandemia e consequentemente as famílias passarem um maior tempo em seu
lar os números de casos acabaram subindo, mas também existem muitos outros casos de mulheres que tem receio de denunciar por diversos motivos como:
dependência financeira, medo, falta de suporte etc.

OBJETIVOS
O objetivo do artigo será analisar a possibilidade de uma integração de processos entre o sistema SPDM e a secretaria de segurança a partir do processo BPMN
(notação para modelagem de processos de negócio) sobre a violência contra mulheres

METODOLOGIA

O tema de pesquisa violência das mulheres buscou se um embasamento teórico para o tema proposto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento foi a pesquisa
bibliográfica exploratório e análise quantitativa. A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas de artigos, livros,
teses. poder ser utilizada independentemente de como parte da pesquisa descritiva ou experimental. (Cervo, Bervian, Silva, 2006, pag.60). A coletas de dados
utilizados foi artigos dos gêneros para análise de documentos para criação de aplicativo em sistema de proteção em defesa da mulher.

RESULTADOS
O tema proposto tem como definição apresentar um processo no qual utilizaremos como referência o processo automatizado, idealizamos uma visão geral de como
seria o processo do início ao fim, pois a partir desta visão macro teríamos uma base de como poderíamos auxiliar em uma eventual situação de violência contra a
mulher procurando uma forma de contribuir na proteção a vítima.

CONCLUSOES
Com base no tema proposto, descrevemos um fluxograma para a elaboração de um possível aplicativo que auxiliará na defesa da mulher. O processo é elaborado em
BPMN com RPA. Procuramos detalhar no processo BPMN todo o detalhamento para desenvolvimento do aplicativo que auxiliará na defesa da mulher em caso de
violência sexual, procuramos embasar nas informações e artigos para finalizar o aplicativo SPDM.

REFERENCIAS
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. E-book. Lei Maria da penha
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm acesso em 01 maio 2021 Drezett, J. (2003) “Violência Sexual contra a mulher e impacto
sobre a saúde sexual e reprodutiva”.http://www.researchgate.net/publication/265087194Acesso em março 2021

Página 701



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12547 Metodologia e Técnicas da Computação 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4559592 - WILLIAM DA SILVA SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Sirley Ambrosia Vitorio Oliveira Celso Candido

TITULO Integração de processos para modelagem de um sistema de proteção e defesa da mulher (SPDM)

INTRODUCAO

A violência contra a mulher se caracteriza como um fenômeno sociocultural com impacto na saúde pública e ainda vítima milhares de mulheres de todas as idades
cotidianamente no Brasil e no mundo, situação que se agravou durante a pandemia. . Avanços significativos foram conquistados no Brasil em relação à proteção das
mulheres em situação de violência, como a criação das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). As DDM tornaram possível para a mulher que deseja realizar a
denúncia de agressão, ter um local especializado e com equipe técnica multiprofissional para atendê-la. No entanto, alguns entraves, como o horário de
funcionamento das DDM, põem em xeque o ideário de proteção das mulheres. Com a pandemia e consequentemente as famílias passarem um maior tempo em seu
lar os números de casos acabaram subindo, mas também existem muitos outros casos de mulheres que tem receio de denunciar por diversos motivos como:
dependência financeira, medo, falta de suporte etc.

OBJETIVOS
O objetivo do artigo será analisar a possibilidade de uma integração de processos entre o sistema SPDM e a secretaria de segurança a partir do processo BPMN
(notação para modelagem de processos de negócio) sobre a violência contra mulheres

METODOLOGIA

O tema de pesquisa violência das mulheres buscou se um embasamento teórico para o tema proposto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento foi a pesquisa
bibliográfica exploratório e análise quantitativa. A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas de artigos, livros,
teses. poder ser utilizada independentemente de como parte da pesquisa descritiva ou experimental. (Cervo, Bervian, Silva, 2006, pag.60). A coletas de dados
utilizados foi artigos dos gêneros para análise de documentos para criação de aplicativo em sistema de proteção em defesa da mulher.

RESULTADOS
O tema proposto tem como definição apresentar um processo no qual utilizaremos como referência o processo automatizado, idealizamos uma visão geral de como
seria o processo do início ao fim, pois a partir desta visão macro teríamos uma base de como poderíamos auxiliar em uma eventual situação de violência contra a
mulher procurando uma forma de contribuir na proteção a vítima.

CONCLUSOES
Com base no tema proposto, descrevemos um fluxograma para a elaboração de um possível aplicativo que auxiliará na defesa da mulher. O processo é elaborado em
BPMN com RPA. Procuramos detalhar no processo BPMN todo o detalhamento para desenvolvimento do aplicativo que auxiliará na defesa da mulher em caso de
violência sexual, procuramos embasar nas informações e artigos para finalizar o aplicativo SPDM.

REFERENCIAS
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. E-book. Lei Maria da penha
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm acesso em 01 maio 2021 Drezett, J. (2003) “Violência Sexual contra a mulher e impacto
sobre a saúde sexual e reprodutiva”.http://www.researchgate.net/publication/265087194Acesso em março 2021
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TITULO RAÍZES DA ESQUIZOFRENIA INFANTIL: uma concepção winnicottiana

INTRODUCAO
As doenças mentais são estudadas de longa data, interessando-nos aqui, especificamente, o quadro das esquizofrenias. A esquizofrenia é um transtorno mental
severo e normalmente é identificada ao final da adolescência e início da vida adulta. Apesar de ter recebido as mais diversas nomenclaturas e o esforço em
identificar a esquizofrenia no período da vida adulta, interessa-nos aqui o seu estudo no período da infância.

OBJETIVOS
Escolhemos o relato de um caso. Ele fala sobre a possível esquizofrenia de uma criança de 9 anos, desde como foi a infância dessa criança, até o momento da sua
internação, que ocorre quando ela tinha 11 anos. O caso será transcrito e o propósito da escolha foi produzir uma análise de acordo com a teoria de Winnicott.

METODOLOGIA A metodologia utilizada será um estudo de caso em articulação e comparação com a pesquisa bibliográfica da teoria psicanalítica winnicottiana.

RESULTADOS

De acordo com Tengan (#38) Maia (2004), que estudam as psicoses com início na infância, afirmam que as alucinações e delírios estão presentes em crianças da
mesma forma que nos adultos, porém se diferenciam em decorrência das características cognitivas das distintas faixas etárias. Contudo, a maior diferença entre a
esquizofrenia infantil para a adulta é a predominância do sexo masculino, pois na fase adulta a extensão entre mulheres e homens é praticamente a mesma, na
população infantil os meninos são mais afetados do que as meninas, tendo um maior comprometimento cognitivo e evolução. O psicanalista Donald Woods
Winnicott, relacionou a esquizofrenia com uma “falha” da maternidade.

CONCLUSOES

Assim, podemos aproximar o caso e a teoria psicanalítica de winnicott, no sentido de que no começo da vida, o bebê não constitui uma unidade em si mesmo. A
saúde mental é definida nos primórdios da infância pelos cuidados de uma mãe suficientemente boa, ou seja, o bebê depende dos cuidados de um adulto que possa
contribuir com uma habituação ativa e sensível às necessidades do bebê, que, a princípio são absolutas. Consequentemente, a psique só pode surgir no meio de um
“enquadre”, no qual o bebê pode progressivamente vir a gerar um meio ambiente pessoal, ou seja, quando o bebê se encontra em estado de dependência total
relativamente ao ambiente. Aproximaremos, desta maneira, esquizofrenia e desenvolvimento infantil na primeira infância.
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ABRAM, J. A linguagem de Winnicott: dicionário das palavras e expressões utilizadas por Donald W. Winnicott. 1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. FERRARI, M. C.
l. ‘’Esquizofrenia Paranoide na infância”. Disponível em: (#60)http://www.psiquiatriainfantil.com.br/revista/edicoes/Ed_03_2/in_07_08.pdf(#62). Último acesso em:
23 de setembro de 2021. PEREIRA, C. A.; BERLINCK, L. C. Pensamento winnicottiano acerca da esquizofrenia infantil. Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1870-350X2006000400006. Último acesso em 10 de outubro de 2021. TENGAN, S. K; MAIA, A. K.
Psicoses funcionais na infância e adolescência. Rio de Janeiro: Sociedade brasileira de pediatria, 2004.
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TITULO RAÍZES DA ESQUIZOFRENIA INFANTIL: uma concepção winnicottiana

INTRODUCAO
As doenças mentais são estudadas de longa data, interessando-nos aqui, especificamente, o quadro das esquizofrenias. A esquizofrenia é um transtorno mental
severo e normalmente é identificada ao final da adolescência e início da vida adulta. Apesar de ter recebido as mais diversas nomenclaturas e o esforço em
identificar a esquizofrenia no período da vida adulta, interessa-nos aqui o seu estudo no período da infância.

OBJETIVOS
Escolhemos o relato de um caso. Ele fala sobre a possível esquizofrenia de uma criança de 9 anos, desde como foi a infância dessa criança, até o momento da sua
internação, que ocorre quando ela tinha 11 anos. O caso será transcrito e o propósito da escolha foi produzir uma análise de acordo com a teoria de Winnicott.

METODOLOGIA A metodologia utilizada será um estudo de caso em articulação e comparação com a pesquisa bibliográfica da teoria psicanalítica winnicottiana.

RESULTADOS

De acordo com Tengan (#38) Maia (2004), que estudam as psicoses com início na infância, afirmam que as alucinações e delírios estão presentes em crianças da
mesma forma que nos adultos, porém se diferenciam em decorrência das características cognitivas das distintas faixas etárias. Contudo, a maior diferença entre a
esquizofrenia infantil para a adulta é a predominância do sexo masculino, pois na fase adulta a extensão entre mulheres e homens é praticamente a mesma, na
população infantil os meninos são mais afetados do que as meninas, tendo um maior comprometimento cognitivo e evolução. O psicanalista Donald Woods
Winnicott, relacionou a esquizofrenia com uma “falha” da maternidade.

CONCLUSOES

Assim, podemos aproximar o caso e a teoria psicanalítica de winnicott, no sentido de que no começo da vida, o bebê não constitui uma unidade em si mesmo. A
saúde mental é definida nos primórdios da infância pelos cuidados de uma mãe suficientemente boa, ou seja, o bebê depende dos cuidados de um adulto que possa
contribuir com uma habituação ativa e sensível às necessidades do bebê, que, a princípio são absolutas. Consequentemente, a psique só pode surgir no meio de um
“enquadre”, no qual o bebê pode progressivamente vir a gerar um meio ambiente pessoal, ou seja, quando o bebê se encontra em estado de dependência total
relativamente ao ambiente. Aproximaremos, desta maneira, esquizofrenia e desenvolvimento infantil na primeira infância.

REFERENCIAS

ABRAM, J. A linguagem de Winnicott: dicionário das palavras e expressões utilizadas por Donald W. Winnicott. 1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. FERRARI, M. C.
l. ‘’Esquizofrenia Paranoide na infância”. Disponível em: (#60)http://www.psiquiatriainfantil.com.br/revista/edicoes/Ed_03_2/in_07_08.pdf(#62). Último acesso em:
23 de setembro de 2021. PEREIRA, C. A.; BERLINCK, L. C. Pensamento winnicottiano acerca da esquizofrenia infantil. Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1870-350X2006000400006. Último acesso em 10 de outubro de 2021. TENGAN, S. K; MAIA, A. K.
Psicoses funcionais na infância e adolescência. Rio de Janeiro: Sociedade brasileira de pediatria, 2004.
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Julia Moura Bernardes

TITULO RAÍZES DA ESQUIZOFRENIA INFANTIL: uma concepção winnicottiana

INTRODUCAO
As doenças mentais são estudadas de longa data, interessando-nos aqui, especificamente, o quadro das esquizofrenias. A esquizofrenia é um transtorno mental
severo e normalmente é identificada ao final da adolescência e início da vida adulta. Apesar de ter recebido as mais diversas nomenclaturas e o esforço em
identificar a esquizofrenia no período da vida adulta, interessa-nos aqui o seu estudo no período da infância.

OBJETIVOS
Escolhemos o relato de um caso. Ele fala sobre a possível esquizofrenia de uma criança de 9 anos, desde como foi a infância dessa criança, até o momento da sua
internação, que ocorre quando ela tinha 11 anos. O caso será transcrito e o propósito da escolha foi produzir uma análise de acordo com a teoria de Winnicott.

METODOLOGIA A metodologia utilizada será um estudo de caso em articulação e comparação com a pesquisa bibliográfica da teoria psicanalítica winnicottiana.

RESULTADOS

De acordo com Tengan (#38) Maia (2004), que estudam as psicoses com início na infância, afirmam que as alucinações e delírios estão presentes em crianças da
mesma forma que nos adultos, porém se diferenciam em decorrência das características cognitivas das distintas faixas etárias. Contudo, a maior diferença entre a
esquizofrenia infantil para a adulta é a predominância do sexo masculino, pois na fase adulta a extensão entre mulheres e homens é praticamente a mesma, na
população infantil os meninos são mais afetados do que as meninas, tendo um maior comprometimento cognitivo e evolução. O psicanalista Donald Woods
Winnicott, relacionou a esquizofrenia com uma “falha” da maternidade.

CONCLUSOES

Assim, podemos aproximar o caso e a teoria psicanalítica de winnicott, no sentido de que no começo da vida, o bebê não constitui uma unidade em si mesmo. A
saúde mental é definida nos primórdios da infância pelos cuidados de uma mãe suficientemente boa, ou seja, o bebê depende dos cuidados de um adulto que possa
contribuir com uma habituação ativa e sensível às necessidades do bebê, que, a princípio são absolutas. Consequentemente, a psique só pode surgir no meio de um
“enquadre”, no qual o bebê pode progressivamente vir a gerar um meio ambiente pessoal, ou seja, quando o bebê se encontra em estado de dependência total
relativamente ao ambiente. Aproximaremos, desta maneira, esquizofrenia e desenvolvimento infantil na primeira infância.

REFERENCIAS

ABRAM, J. A linguagem de Winnicott: dicionário das palavras e expressões utilizadas por Donald W. Winnicott. 1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. FERRARI, M. C.
l. ‘’Esquizofrenia Paranoide na infância”. Disponível em: (#60)http://www.psiquiatriainfantil.com.br/revista/edicoes/Ed_03_2/in_07_08.pdf(#62). Último acesso em:
23 de setembro de 2021. PEREIRA, C. A.; BERLINCK, L. C. Pensamento winnicottiano acerca da esquizofrenia infantil. Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1870-350X2006000400006. Último acesso em 10 de outubro de 2021. TENGAN, S. K; MAIA, A. K.
Psicoses funcionais na infância e adolescência. Rio de Janeiro: Sociedade brasileira de pediatria, 2004.
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TITULO Prevalência e correlações de lesões musculoesqueleticas em violinistas e violistas profissionais

INTRODUCAO

Violinistas e violistas se dedicam muitas horas por dia, para que venham alcançar determinado objetivo musical. O exercício da música como profissão requer
grande percepção dos sentidos e produtividade de capacidades físicas. Para a realização da prática musical em nível profissional, exige muito do sistema sensório
motor e musculares do corpo. Devido a altos esforços de força aplicada e de desempenho, os músicos são comparados aos atletas de alto rendimento. Com isso,
estão propensos a desenvolverem desequilíbrios musculares, articulares, posturais e até psicológicos, principalmente se lhe faltarem informações sobre quão
prejudicial pode ser o esforço repetitivo em sua rotina e sobre os aspectos que afetam as demandas posturais e de movimento na execução desses instrumentos.

OBJETIVOS
Analisar a prevalência de lesões musculoesqueléticas na prática instrumental de violino e viola, ampliando os conhecimentos acerca da importância das prevenções
de lesões nesse grupo musical.

METODOLOGIA
Participaram do estudo 105 indivíduos, entre eles estudantes e voluntários dentro dos critérios de inclusão, responderam os questionários nórdico e DASH nos quais
contêm questões relacionadas a prevalência de dores e dificuldades nas atividades diárias básicas.

RESULTADOS

Obtivemos respostas de 91 praticantes de violino e 14 de viola. A média de idade foi de 34,25 (±17,53) anos, tempo de experiência: acima de 11 anos, 77,6% (n-81),
de 8 a 11 anos 16,8% (n-18) e de 5 a 7 anos 5,6% (n-6). Foi relatado dificuldade nas atividades de vida diária por 85% (n-91), tendo prevalência em atividades
recreativas que exigem força e impacto com 57% (n-61), fazer tarefas domésticas pesadas 55% (n-59), abrir um vidro ou tampa apertada 44% (n-47), abrir uma porta
pesada 38% (n-41) e carregar uma sacola ou maleta 37% (n-40). Nos últimos 12 meses, 89% (n-95) relataram sentir dor, desconforto ou formigamento ao menos
uma parte do corpo, as áreas mais afetadas foram o punho e mão, seguido de pescoço, ombro e parte superior e inferior das costas. A procura por um profissional
da saúde foi realizada por apenas 21% (n-23) do total dos indivíduos investigados.

CONCLUSOES
Os resultados evidenciaram alto índice de prevalência de dores e desconforto ao menos uma das áreas analisadas impactando diretamente nas atividades de vida
diária. É possível notar a predominância em membro superior e coluna. Com isso, nota-se a necessidade de um acompanhamento por um profissional da saúde visto
que esse grupo musical está sujeito a lesões associada s com a sua prática profissional.

REFERENCIAS

1. Mizrahi J. Neuro-mechanical aspects of playing-related mobility disorders in orchestra violinists and upper strings players: a review. Eur J Transl Myol. 2020; 30:
1–15. 2. Kok LM, Groenewegen KA, Huisstede BMA, et al. The high prevalence of playing-related musculoskeletal disorders (PRMDs) and its associated factors in
amateur musicians playing in student orchestras: A cross-sectional study. PLoS One. 2018; 13: e0191772. 3. Kochem FB, Silva JG. Prevalence of Playing-related
Musculoskeletal Disorders in String Players: A Systematic Review. J Manipulative Physiol Ther. 2018; 41: 540–549.
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TITULO EFEITO DA AURICULOTERAPIA EM PACIENTES OBESOS

INTRODUCAO

A obesidade é definida como o acúmulo ou o excesso de gordura que impacta negativamente na saúde, interferindo na qualidade de vida do paciente. Considerada
uma Doença Crônica não transmissível (DCNT), se apresenta como a quinta maior causa de morte em todo mundo, com forte aumento de sua incidência nos últimos
anos. A obesidade também é fator que predispõe para a ocorrência de várias outras doenças, em particular, de enfermidades cardiovasculares, diabetes do tipo 2,
apneia do sono, alguns tipos de cancro, osteoartrite e depressão. Estudos propõem a técnica antropométrica para controle da doença e diagnóstico, pois o resultado
é obtido de forma rápida e praticamente sem custo nenhum. Essa técnica faz uso de medidas lineares, de massa, de diâmetros abdominais e de quadris, de
perímetros e de dobras cutâneas. Essas medidas são usadas para se obter índices, como o de massa corporal (IMC), circunferência abdominal e o de percentual de
gordura corporal (%G). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um indivíduo é considerado obeso quando o seu IMC é superior a 30 kg/m2. O tratamento
conservador da obesidade baseia-se na prescrição de terapia farmacológica ou cirurgia bariátrica, dieta e exercício físico. Atualmente, estudos indicam a
auriculoterapia como uma nova perspectiva para auxiliar o processo de emagrecimento do paciente obeso, quando associada a outros tipos de tratamento. A
auriculoterapia é um ramo da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) indicada para dor, ansiedade e depressão. Essa técnica realiza o diagnóstico e o tratamento
através da estimulação de pontos específicos do pavilhão auricular, região externa do ouvido. Essa estimulação específica induz uma resposta eletroquímica no
cérebro, liberando substâncias neuroquímicas, como dopamina e endorfina, que promovem sensação de bem-estar. Assim, a hipótese deste trabalho busca
evidenciar a influência da auriculoterapia no processo de emagrecimento dos pacientes com obesidade.

OBJETIVOS Analisar os resultados descritos na literatura sobre os efeitos da auriculoterapia para tratamento da obesidade.

METODOLOGIA
Consiste em uma revisão de literatura integrativa, com pesquisa bibliográfica, elaborada e embasada em materiais publicados, em português e inglês, disponíveis
nos seguintes bancos de dados: PubMed, SciELO, LILACS e BVS, no período de 2011 a 2021, que abordam os efeitos da auriculoterapia em pessoas obesas.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos sete artigos para essa revisão, que indicaram a melhora significativa no Índice de Massa Corporal (IMC),
peso corporal, circunferência abdominal e regulação do hormônio leptina com a aplicação da auriculoterapia.

CONCLUSOES
Observa-se que a auriculoterapia como tratamento não farmacológico traz benefícios para a saúde da pessoa obesa, contudo, a técnica precisa ser associada com
outros tipos de tratamentos.

REFERENCIAS
1. Junpeng Y., et. al. Efeitos da auriculoterapia e tipos de intervenção no controle de peso: uma revisão sistemática e protocolo de meta-análise. Medicine
(Baltimore). 2019. 2. Freitas LCS, Sousa PHC, Coutinho BD. Auriculoterapia no tratamento da obesidade: uma revisão sistemática. Rev Pesqui Fisioter.
2020;10(3):553-565. doi: 10.17267/2238-2704rpf. v10i3.2867. 3. H.S. Cha and H. Park. Effects of auricular acupressure on obesity in adolescents. 2018.
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TITULO A TERAPIA MANUAL EM PACIENTES COM CEFALEIA DO TIPO TENSIONAL: REVISÃO DE LITERATURA.

INTRODUCAO

As cefaleias, popularmente conhecidas como dor de cabeça compõem uma categoria de algia referida para a superfície do crânio. A cefaleia do tipo tensional (CTT)
é a dor de cabeça primária mais comum em todo o mundo, caracterizada como multifatorial, tipicamente bilateral, com intensidade leve a moderada e não possui
relação com náusea e vômito, mas fotofobia ou fonofobia podem estar presentes. Essa disfunção afeta um número ligeiramente maior de mulheres
comparativamente ao de homens, esta variação é decorrente de influências hormonais, sendo que os primeiros sintomas aparecem, na faixa etaria de 25 à 30 anos,
tendo prevalência em 38%.da população global. Embora a fisiopatologia não seja clara, as evidências atuais relatam uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso
central como fator envolvido, além dos mecanismos periféricos de sensibilidade pericranial, hipersensibilidade generalizada a dor de pressão, aperto muscular,
ademais ansiedade, depressão, distúrbios do sono e estresse emocional também estão envolvidos no processo de sensibilização central. Estudos indicam a
utilização do tratamento conservador aplicado a pacientes com CTT com aplicação de terapias farmacológicas e terapias não farmacológicas. Para a realização
deste trabalho, foram abordadas terapias não farmacológicas, notadamente a fisioterapia, especificamente a Terapia Manual como forma de tratamento.

OBJETIVOS
Verificar na literatura a utilização da terapia manual como método de tratamento para pacientes portadores de cefaleia do tipo tensional e evidenciar os resultados
das técnicas para os indivíduos cefaleicos.

METODOLOGIA
O presente estudo de revisão de literatura, utilizou artigos científicos das bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Physiotherapy Evidence Data base (PEDro), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE),
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed, no período de 2011 a 2021.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa de artigos, foram incluídos 10 ensaios clinicos que abordam a utilização da terapia manual em pacientes com CTT, sendo
analisados os fundamentos das técnicas abordadas e seus efeitos. As técnicas de terapia manual, tais como liberação miofascial, terapia com agulhas, reeducação
postural global, mobilização cervical, osteopatia, massagem tailandesa, associação de treino físico e de relaxamento com as técnicas manuais, se mostraram
eficazes para o tratamento não farmacológico da cefaleia do tipo tensional.

CONCLUSOES
Observa-se que as técnicas, utilizadas de forma isolada e/ ou combinada, apresentaram benefícios na redução do limiar de dor, frequência e impacto além de
aumento da amplitude e da funcionalidade cervical.

REFERENCIAS

1- Gildir S, Tüzün EH, Ero(#38)#287;lu G, et al. A randomized trial of trigger point dry needling versus sham needling for chronic tension-type headache. Medicine
(Baltimore). 2019; 98: e14520. 2- Kamali F, Mohamadi M, Fakheri L, et al. Dry needling versus friction massage to treat tension type headache: A randomized clinical
trial. J Bodyw Mov Ther. 2019; 23: 89–93 3- Ajimsha MS. Effectiveness of direct vs indirect technique myofascial release in the management of tension-type
headache. J Bodyw Mov Ther. 2011; 15: 431–435.
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TITULO O EFEITO DA ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM FIBROMIALGIA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A fibromialgia (FM) é considerada uma doença crônica de difícil tratamento, que afeta, principalmente, mulheres entre 40 e 60 anos, uma faixa etária de atividade
profissional produtiva. A doença é caracterizada por dores musculares difusas, presença de pontos dolorosos chamados “tender points”, distúrbios do sono, rigidez
e fadiga. A dor não possui origem inflamatória, não causa degeneração nem é progressiva; é crônica e sistêmica. O tratamento conservador aplicado a pacientes
com fibromialgia inclui terapias farmacológicas, hidroterapia, relaxamento, entre outros. Para a realização deste trabalho, a técnica escolhida para o tratamento
desses pacientes foi a acupuntura. A acupuntura é um ramo da prática da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) que visa o tratamento ou a prevenção de doenças
através da inserção de agulhas em pontos específicos do corpo. Esse método tem sido aplicado como modalidade terapêutica em uma ampla variedade de
condições dolorosas. Seus efeitos neurobiológicos, que interferem sobre os neurotransmissores relacionados à dor e à depressão, qualificam a técnica como
adequada para o tratamento da dor crônica. Portanto, a hipótese deste estudo é que os efeitos neurofisiológicos da acupuntura podem melhorar a dor e os demais
sintomas, e consequentemente, afetar positivamente a qualidade de vida dos pacientes diagnosticados com fibromialgia.

OBJETIVOS Examinar os resultados descritos na literatura referentes a eficácia da acupuntura aplicada a pacientes diagnosticados com fibromialgia.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado um estudo de revisão de literatura integrativa, elaborado a partir dos dados bibliográficos, o que permitiu uma
maior interpretação crítica e a compreensão das fontes adquiridas. A pesquisa foi desenvolvida com base em materiais publicados sobre o tema, em artigos
científicos publicados nos anos de 2012 a 2021, nos idiomas português e inglês, disponíveis na internet através dos bancos de dados: Pubmed, LILACS, MEDLINE,
BVS e Scielo.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa, foram incluídos 7 artigos na íntegra para esta revisão. Os fundamentos analisados neste estudo demonstram resultados
positivos e qualificam a técnica como adequada para o tratamento da dor crônica, impactando positivamente em sintomas associados a fibromialgia, tais como,
qualidade do sono e depressão.

CONCLUSOES
Observa-se neste trabalho que a acupuntura é uma técnica que colabora de forma significativa na diminuição da dor e melhora alguns sintomas associados tais
como qualidade do sono, depressão e consequentemente a qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia.

REFERENCIAS

Kim J, Kim SR, Lee H, Nam DH. Comparing Verum and Sham Acupuncture in Fibromyalgia Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based
Complement Alternat Med. 2019. Deare JC, Zheng Z, Xue CC, et al. Acupuncture for treating fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev. 2013;2013(5):CD007070.
Published 2013 May 31. Karatay S, Okur SC, Uzkeser H, Yildirim K, Akcay F. Effects of Acupuncture Treatment on Fibromyalgia Symptoms, Serotonin, and Substance
P Levels: A Randomized Sham and Placebo-Controlled Clinical Trial. Pain Med. 2018 Mar 1;19(3):615-628.
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TITULO Orientações Fisioterapêuticas aos cuidadores/responsáveis de pacientes com Leucodistrofia metacromática

INTRODUCAO

O Cuidador é geralmente é uma pessoa leiga, que tornam-se o único cuidador com o acúmulo de diversas tarefas desgastando-se mental e fisicamente. Muitos dos
cuidadores são pais, e por terem um filho com deficiência congênita ou adquirida tem a sua rotina alterada, desestabilizando toda a família, surgindo sentimentos
inesperados e muitas decisões a serem tomadas. As “doenças raras”, são aquelas que afetam 65 pessoas a cada 100 mil ou seja 1,3 pessoa a cada duas mil. A
Leucodistrofia Metacromática (LDM) faz parte desta classificação, sendo de caráter autossômico recessivo, neurodegenerativa e ainda sem cura. Porém existem
técnicas terapêuticas para melhorar a qualidade de vida como uma forma paliativa, também como prevenção de deformidades futuras. Esta pesquisa visa investigar
quem são os cuidadores da LDM e descrever sua trajetória de vida, com um olhar fisioterapêutico orientando-os para proporcionar conforto aos seus entes afetados
nesse grande desafio que é “a luta pela Vida” na (LDM).

OBJETIVOS Verificar a percepção dos cuidadores/responsáveis sobre a Leucodistrofia Metacromática e orientá-los quanto aos cuidados fisioterapêuticos.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo observacional, transversal por meio de um questionário, aplicado de modo online aos cuidadores/responsáveis de pacientes com LDM.
Respondido por 34 participantes, após tabulação e análise dos dados, foi elaborada uma cartilha online, com o intuito de divulgar e oferecer maior conhecimento, e
orientações fisioterapêuticas, afim de contribuir no conforto para aos pacientes e seus cuidadores/responsáveis, na convivência com a LDM.

RESULTADOS

Observamos que os cuidadores/responsáveis geralmente são mães, de 30 a 50 anos, classe média baixa, eram ativas profissionalmente e estão sobrecarregadas.
Possuem somente um filho, média de idade 3 a 24 anos de idade, viventes de 3-6 anos, óbitos antes da primeira década de vida, e apresentam comorbidades nos
aspectos neuropsicomotores, disartrias, disfagias, agravos respiratórios e intelectuais. Sinalizaram que compreendem bem a LDM, mas veem a necessidade de
divulgação sobre a doença e orientações fisioterapêuticas para os cuidados. Portanto foi criada a cartilha online para este fim.

CONCLUSOES

Este estudo descreveu detalhadamente quem são os cuidadores/responsáveis de pacientes com LDM e qual foi a percepção deles sobre a doença. Foi possível
evidenciar a importância da informação e divulgação de orientações fisioterapêuticas no tratamento aos pacientes com LDM, visando a manutenção, ajudando a
prevenir futuras deformidades e complicações. Foi criada a cartilha online, com acesso rápido a fim de guiar os cuidadores/responsáveis e aos profissionais
fisioterapeutas que ainda não conhecem a LDM, com intuito de contribuir no conforto dos pacientes e seus cuidadores/responsáveis, durante o processo evolutivo
da LDM.

REFERENCIAS

Fisioterapia, Familiares, Cuidadores, Questionário, Qualidade, Vida, Cuidados Paliativos. Referências: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia Prático do Cuidador. 1.
Ed. Brasília, 2008. Disponível em: https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MTI3Mw ARTIGALÁS, OAP. Leucodistrofia Metacromática: Caracterização
Epidemiológica, Bioquímica e Clínica de Pacientes Brasileiros. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. Disponível em:
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/29560 Link da cartilha: https://www.flipsnack.com/5dab9beefb5/cartilha-do-tcc.html
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TITULO
METODO PILATES NA REABILITAÇÃO DA MUSCULATURA ASSOALHO PELVICO EM MULHERES COM INCONTINENCIA URINARIA DE ESFORÇO: REVISÃO DE
LITERATURA.

INTRODUCAO

A incontinência urinária é considerada uma das maiores patologias uroginecológicas dentro da fisioterapia. A cada 25 pessoas uma poderá apresentar incontinência
urinária, tendo maior prevalência em mulheres, não sendo uma patologia exclusiva de mulheres idosas. Também acomete homens após-cirurgia de próstata,
afetando de uma forma geral a qualidade de vida do indivíduo. A incontinência urinária ocorre devida a uma fraqueza da musculatura pélvica, causando perda de
urina involuntária em qualquer quantidade. Pode gerar graves consequências psicossociais, como depressão, isolamento, redução de autoestima, declínio da saúde
física, sexual e econômica. Os três tipos mais citados na literatura são: Incontinência Urinária de Urgência – IUU; Incontinência Urinária Mista – IUM; Incontinência
Urinária de Esforço – IUE, a mais comum. Existem diferentes modalidades de tratamentos conservadores para incontinência urinária e a fisioterapia é considerada
padrão áureo, por sua eficácia e custo acessível. Dentro dessa perspectiva, estudos indicam o Pilates como um dos métodos atuais mais utilizados para o
tratamento. Esse método tem como objetivo o controle dos músculos do assoalho pélvico, melhorando o posicionamento da bexiga e possibilitando melhor
tonicidade dos esfíncteres, além de corrigir a postura, com consequente melhora na autoestima e na qualidade de vida do paciente.

OBJETIVOS Verificar os resultados descritos na literatura sobre a efetividade terapêutica do método pilates para incontinência urinária de esforço.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tema: livros, artigos científicos, publicações periódicas e materiais
disponíveis na internet nos seguintes bancos de dados: biblioteca virtual UNISA, MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS, SciELO, no período de 2011 a 2021.

RESULTADOS
Resultado: Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 8 artigos que comparam o método pilates na prevenção e reabilitação do músculo do
assoalho pélvico e seus efeitos na incontinência urinária. Discussão: As evidências mostram que o método pilates obteve resultados significativos na melhora da
incontinência urinária, uma técnica simples, de fácil aceitação e sem efeitos colaterais.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos no presente estudo indicam que o método pilates é um recurso preventivo, eficaz e complementar ao tratamento conservador, sendo acessível,
de baixo custo, contribuindo de forma significativa na redução da incontinência urinária.

REFERENCIAS

Muniz L,Gomes A, Christofoletti G, Miziara S. Influência de um protocolo de exercícios do método Pilates na contratilidade da musculatura do assoalho pélvico de
idosas não institucionalizadas: Publicado em 01 de junho 2017(acessado em 05 de novembro 2020)Disponivel em:
https://www.scielo.br/j/rbgg/a/yd9mnPGBXW99skGwRsQ4Wkz/?lang=en Ferreira M, Santos P. Impacto dos programas de treino na qualidade de vida da mulher
com incontinência urinária de esforço:Publicado em 01 de maio 2012 (acessado em 30 de março 2021) Disponivel em:
https://www.scielo.br/j/ramb/a/c6z76RYLzgf4Cqj4F7bLTpr/?lang=pt Zarpelon Giovana, Santos Keyla, Freitas Caroline, Cielo Adriana, Medeiros Melissa, Folleto
Edionea. Correlação entre incontinência urinária, disfunção sexual e avaliação subjetiva da contração muscular perineal em idosas fisicamente ativas: Publicado em
12 de março 2021(acessado em 10 de julho de 2021) Disponível em: https://www.scielo.br/j/fp/a/tdXvMZF9W6tK3JwxWqVqkWt/?lang=pt
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Cassiano Sandrini

TITULO MÉTODO MCKENZIE PARA CENTRALIZAÇÃO DA DOR EM PACIENTES COM HERNIA DE DISCO LOMBAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A lombalgia caracteriza-se como uma condição clínica heterogênea que ocorre na região dorsal inferior da coluna vertebral, que está relacionada, principalmente, na
utilização incorreta da biomecânica humana.Nesse processo, pode haver, desde o abaulamento do disco, até o rompimento da parede discal com extravasamento do
conteúdo nuclear, chamado de hérnia de disco com protrusão discal. Este evento pode comprimir o canal medular de acordo com a posição do disco, por exemplo,
disco central, póstero lateral, foraminal ou extraforaminal. Essas alterações clínicas distintas podem resultar em danos às raízes nervosas, podendo ocorrer de duas
formas principais: através da compressão mecânica direta (hérnia de disco) ou com a irritação nervosa pela ação de mediadores inflamatórios liberados durante o
processo, apresentando sintomas como dormência, formigamento e dor irradiada para o membro inferior. A fisiopatologia da dor lombar tem caráter multifatorial e,
entre eles, podemos destacar a herança genética, o envelhecimento natural dos discos vertebrais e o sedentarismo.As alterações na dor lombar atingem níveis
epidêmicos na população mundial, sendo que 80% das pessoas já apresentaram dores lombares com, ao menos, uma crise durante a vida. Assim, é uma das
maiores causas de afastamento e aposentadorias por invalidez gerando problemas socioeconômicos de relevância global. Estudos indicam terapia farmacológica,
cirurgia, terapias complementares e exercícios como tratamento conservador. A fisioterapia apresenta-se como padrão áureo para auxiliar na redução ou eliminação
das dores, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O Método McKenzie (MDT) é indicado como uma possibilidade terapeutica para centralização da dor
lombar irradiada e baseia-se em minuciosa avaliação, respeitando o fato de que cada indivíduo tem uma dor e um limite, cada caso sendo um caso. Esse método
busca, através dos movimentos excutados pelo próprio paciente, trazer a centralização e alívio da dor e recuperar a movimentação e função da área afetada.

OBJETIVOS Verificar os resultados descritos na literatura referentes à eficácia do Método McKenzie (MDT) na centralização da dor lombar irradiada.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com embasamento em materiais publicados sobre o tema: livros, artigos científicos, publicações periódicas e
materiais disponíveis na internet nos seguintes bancos de dados: biblioteca virtual UNISA, MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS, SciELO, no período de 2011 a 2021.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 5 artigos na íntegra para esta revisão. As evidências mostram que o método McKenzie obteve resultados
significativos nos tratamentos da dor lombar, sendo uma técnica de simples aplicação, e de fácil aceitação, sem efeitos colaterais. Seja como for, estudos afirmam
não haver, a longo prazo, dados suficientes sobre os resultados que possam sustentar sua eficácia.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos no presente estudo indicam que o método McKenzie é um recurso eficaz e complementar para os pacientes com dor lombar irradiada, sendo
uma técnica simples, de fácil aceitação e sem efeitos colaterais. Contudo, é necessária a publicação de mais estudos para avaliar os efeitos da técnica a longo
prazo.

REFERENCIAS

Andrade TT. Método Mckenzie como protocolo de tratamento em hérnia de disco lombar, 2016.Tese (Metrado profissional em saúde da família) Universidade de La
Rioja – Espanha,2016. Pires RAM. Lombalgia: Revisão de Concentos e Métodos de tratamentos, 2017. Tese (Mestrado Ciência da Saúde) Universidade UNICEUB,
São Geraldo – MG,2017. Rodrigues APF, Barros RAA. Método Mckenzie como tratamento para lombalgia, FAIT - ITAPEVA, V. 02, p. 1 – 10, novembro de 2018.
Disponível em: http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/ElVfdImMGeIJ9yg_2020-7-30-15-57-5.pdf . Acesso em 15 de março de 2021.
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TITULO TRATAMENTO CINESIOTERÁPICO APLICADO Á CONDROPATIA PATELAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A Condromalácia Patelar (CP) é uma doença degenerativa que se caracteriza pelo amolecimento da cartilagem hialina, presente na articulação femoropatelar.
Diversos fatores desencadeiam essa condição, acarretando problemas crônicos. A CP também é referida como causa para Síndrome da dor femoropatelar (SDFP),
acometendo adolescentes, adultos jovens e idosos, com maior incidência em pacientes do sexo feminino. A SDFP é um problema ortopédico comum, com potencial
de gerar grande incapacidade. A CP pode ser classificada em quatro níveis de acordo com o seu grau de degeneração sendo Grau I (amolecimento da cartilagem e
edema), Grau II (fragmentação de cartilagem ou fissuras menores que 1.3 cm de diâmetro), Grau III (fragmentação ou fissuras com 1.3cm de diâmetro ou mais),
Grau IV (perda de cartilagem e dano ao tecido ósseo subcondral). Estudos indicam a utilização do tratamento conservador, com ênfase no fortalecimento dos
músculos do quadríceps, especificamente do vasto medial. A perda de peso é indicada para reduzir o estresse da região articular femoropatelar. Alguns métodos
terapêuticos podem ser indicados, entre eles o uso de órteses, eletrotermoterapia cinesioterapia e medicações anti-inflamatórias.

OBJETIVOS Evidenciar os efeitos da cinesioterapia e fortalecimento muscular do Complexo póstero lateral e quadríceps em pacientes com diagnóstico de CP.

METODOLOGIA
Trata- se de uma revisão de literatura integrativa, embasada em materiais publicados sobre o tema: livros, artigos científicos, publicações periódicas e materiais
disponíveis na internet nos seguintes bancos de dados: biblioteca virtual UNISA, MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS, SciELO, JOSPT, no período de 2011 a 2021.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 8 artigos na integra para esta revisão entre os anos de 2011-2021. Em sua maioria foi ressaltada a
importância do fortalecimento de quadríceps associado a musculatura do complexo póstero lateral na reabilitação da condromalácia patelar.

CONCLUSOES
Com base nos artigos selecionados para essa revisão, evidencia-se que o fortalecimento da musculatura do quadril, conjuntamente com a musculatura do joelho e
os músculos estabilizadores do tronco, foi significativamente melhorado, em níveis de funcionalidade e diminuição da dor, quando comparados ao fortalecimento
isolado da musculatura extensora de joelho.

REFERENCIAS

Ismail MM, Gamaleldein MH, Hassa KA. Closed kinetic chain exercises with or without additional hip strengthening exercises in management of patellofemoral pain
syndrome: a randomized controlled trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2013;49(5):687-698. Disponivel em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23820880/ García-Triana SA,
Toro-Sashida MF, Larios-González XV, et al. The Benefit of Perineural Injection Treatment with Dextrose for Treatment of Chondromalacia Patella in Participants
Receiving Home Physical Therapy: A Pilot Randomized Clinical Trial. J Altern Complement Med. 2021;27(1):38-44. doi:10.1089/acm.2020.0287. Disponivel em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33217236/ Ross A. Hauser, MD; Sprague I, BS. Outcomes of Prolotherapy in Chondromalacia Patella Patients: Improvements in Pain
Level and Function. Revista Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. Publicado online em 17 de fevereiro de 2014 Disponivel em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3937178/
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TITULO Efeitos do tratamento de hidroterapia na melhora da dor em pacientes com hérnia de disco : revisão de literatura.

INTRODUCAO

A queixa de dores em regiões vertebrais, assim, como na lombar vem sendo um dos maiores problemas de saúde pública, que geralmente acomete indivíduos que
estão em sua fase mais produtiva1. A hérnia de disco consiste em um deslocamento do conteúdo do disco intervertebral, que surge quando o ânulo fibroso se rompe
extravasando o núcleo pulposo, havendo compressão e irritação das raízes nervosas, essa dor vem acometendo cerca de 60% das consultas em uma clínica de
fisioterapia2. O tratamento na hidroterapia pode ser indicado para minimizar os efeitos patológicos nas dores intensas, que chegam a levar a perca de função e
mobilidade.

OBJETIVOS Evidenciar os tipos de tratamento e técnicas da hidroterapia para recuperação de dores lombares em indivíduo com hérnia de disco lombar.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura integrativa, utilizou-se as bases de dados PubMED, Lilacs, ScieLo, PeDro, obedecendo os critérios de inclusão como, artigos
no período de 2011 a 2021 e que abordassem a atuação da hidroterapia na hérnia de disco. O critério de exclusão: artigos que abordassem outras patologias, além
da hérnia de disco, lombalgia e lombociatalgia, métodos de terapia diferentes da hidroterapia. Na busca de dados foram encontrados ao todo 86 artigos, 12 no
Medline, 70 na PubMed e 2 na ScieLo, e excluídos 81 após leitura dos títulos, resumos e texto completo.

RESULTADOS

Observou-se que as queixas de pacientes com dor lombar crônica ou com hérnia de disco são, prejuízo na marcha, no equilíbrio e no controle motor. As técnicas de
tratamento são diversificadas e pouco especificadas nos estudos, mas a contribuição da diminuição do impacto na água, o deslocamento em diferentes direções e
velocidades, e as técnicas de Halliwick e Watsu, mostraram-se eficazes na diminuição da dor lombar, enquanto a técnica de Bad Ragaz evidenciou-se eficaz para
melhora da mobilidade e funcionalidade. A diminuição da dor e melhora da funcionalidade acaba refletindo na melhora na qualidade de vida.

CONCLUSOES

Foi possível observar que a fisioterapia aquática é um recurso benéfico e eficaz, com melhoras significativas na queixa de dor e na mobilidade funcional em
pacientes com hérnia de disco, utilizando-se dos diferentes métodos terapêuticos e aproveitando-se das propriedades físicas da água, mas nenhum estudo aqui
utilizado conseguiu um resultado estatisticamente satisfatório. Sugere-se que estudos práticos sejam desenvolvidos para atualizar o acervo de pesquisas na área de
terapia aquática na dor lombar e hérnia discal, apresentando detalhadamente o método utilizado no tratamento.

REFERENCIAS
RADL, A.L.M. estudo da qualidade de vida de pessoas com lombalgia crônica submetidas a um programa de exercícios aquáticos. Tese de doutorado. Universidade
Metodista de São Paulo: São Bernardo do Campo, 2010. 2 - STEFANE, T. et al. Dor lombar crônica: intensidade de dor, incapacidade e qualidade de vida. Acta Paul
Enferm 26.1 (2013): 14-20.
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TITULO A psicomotricidade na aquisição da marcha de pacientes com Síndrome de Down: Revisão de literatura.

INTRODUCAO
A psicomotricidade compreende ao campo transdisciplinar e que explora as relações e influências sistêmicas e recíprocas entre o psiquismo e o corpo, e entre o
psiquismo e a motricidade. As alterações apresentadas por crianças com de Síndrome de Down (SD) podem se manifestar funcionalmente intervindo na capacidade
destas, afetando o desempenho e a forma independente das múltiplas atividades e tarefas da rotina diária.

OBJETIVOS Observar o desenvolvimento neuropsicomotor e a marcha de crianças com Síndrome De Down

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos em língua portuguesa, inglesa e espanhola que abordaram o desenvolvimento
neuropsicomotor e marcha de pacientes com Síndrome de Down. A pesquisa foi realizada na base de dados SciELO, PubMed, PEDro, LILACS com os descritores
Down Syndrome; Psychomotor Performance, gait, Physical Therapy, e seus respectivos na língua portuguesa, durante o período de 2011 a 2021, com exceção da
referência 1, pelas definições exclusivas. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados e não randomizados, estudos transversais e estudos longitudinais.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa, foram incluídos 6 artigos na integra para esta revisão. As evidências analisadas neste estudo apresentaram resultados
significativos quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor e postural de pacientes com Síndrome de Down, tais como: progresso na postura supino, sentado e em
pé. Além da melhora do equilíbrio estático e dinâmico.

CONCLUSOES

Os estudos analisados demonstraram que a atuação da Psicomotricidade associada à Fisioterapia, pode ser um importante contribuinte nos aspectos funcionais,
para estimulação sensorial e controle postural. A marcha que é um marco importante do desenvolvimento, e que em geral, está atrasada no desenvolvimento da
crianças com SD, não foi evidente nos estudos observados, dentro do período selecionado nessa pesquisa, a marcha é apenas citada como um marco e objetivo de
pesquisas, mas não é detalhada como tratamento principal de pacientes com Síndrome de Down.

REFERENCIAS

Fonseca VD. Psicomotricidade: uma visão pessoal. Constr. psicopedag.. 2010 dez; 18(17): 42-52. [acesso em 17 out 2020] Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-69542010000200004(#38)lng=pt(#38)nrm=iso. Fernandes JMGDA, Gutierres Filho PJB,
Rezende ALGD. Psicomotricidade, jogo e corpo-em-relação: contribuições para a intervenção. Cad. Bras. Ter. Ocup.. 2018 Jul; 26(3): 702-709. [acesso em 17 out
2020] Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S2526-89102018000300702(#38)lng=pt(#38)nrm=iso. doi:
http://dx.doi.org/10.4322/2526-8910.ctoen1232. Barbosa GDO, Munster MDAV. O efeito de um programa de equoterapia no desenvolvimento psicomotor de
crianças com indicativos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Rev. bras. educ. espec.. 2014 Mar; 20(1): 69-84. [acesso em 17 out 2020] Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413-65382014000100006(#38)lng=en(#38)nrm=iso. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
65382014000100006.
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Cleunice de Jesus Wosnes

TITULO Estratégias que se mostram preventivas para os quadros de Alzheimer em pessoas de mais idade: um estudo de revisão.

INTRODUCAO

Os cuidados com o envelhecimento humano têm sido nos últimos anos uma importante fonte de interesse dos diferentes profissionais da saúde. É fato que o
funcionamento cognitivo tende a ir declinando ao longo do envelhecimento e há pessoas que possuem pré-disposição para as demências. Apesar do elevado
número de profissionais da saúde buscando entender as nuances desta etapa da vida, os processos de envelhecimento e as práticas do cotidiano que possam ser
protetivas para o início da síndrome e que podem retardar a evolução dos sintomas nos quadros já instalados, ainda são pouco consistentes.

OBJETIVOS
Objetivo: Identificar na literatura as estratégias adotadas no cotidiano bem como as estimulações gerais que podem ser protetivas para o bom funcionamento
cognitivo e podem retardar o surgimento e/ou a evolução sintomatológica do Alzheimer.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão da literatura, de caráter descritivo, que buscou levantar informações acerca do tema proposto a partir de materiais como livros e artigos
acadêmicos publicados nos anos de 2009 a 2021. Para isso, foi utilizado as bases de dados Scielo, Pepsic e Lilacs, com descritores: Alzheimer, Cognição, Prevenção
e Estratégias.

RESULTADOS

Considerando os dados dos estudos incluídos nesta pesquisa, verifica-se fortes evidências de que estratégias não farmacológicas se mostram positivas na
prevenção da doença de Alzheimer. Estudos apontam que nível de escolaridade, exercícios físicos, alimentação saudável, qualidade do sono, trabalho em terapia
ocupacional, estimulação das relações sociais são protetivos ao surgimento do Alzheimer. Tais estratégias de estimulação também favoreceram o retardamento da
evolução sintomatológica nos quadros já instalados. Os protocolos de treinos cognitivos para a estimulação da memória também são eficientes. Além destas, há
indicativos nos estudos de que o acesso regular do idoso à assistência de saúde em geral e a rede de suporte familiar favorecem o bem estar geral e o controle dos
quadros já instalados.

CONCLUSOES

O Alzheimer é uma doença degenerativa que pode tirar a independência do idoso, uma vez que afeta diretamente o cérebro provocando perda cognitiva e da
capacidade funcional no que tange as atividades de vida diária. Entretanto, há indicativos na literatura cientifica de recursos que favorecem a permanência do
funcionamento cognitivo e retardam a evolução do quadro. Algumas estimulações podem ser realizadas no cotidiano como a manutenção da qualidade alimentar e
de sono, atividade física e as relações sociais. Há também as estimulações profissionais em terapia ocupacional e reabilitação cognitiva que se mostram efetivas,
mas os protocolos estruturados ainda são limitados e carecem de estudo aplicado para identificar novas estratégias é favorecer programas de estimulação
preventiva dos processos cognitivos e funcionalidade das pessoas de mais idade.

REFERENCIAS

FICHMAN, Helenice C. Neuropsicologia Clínica. Santana de Parnaíba – 1º ed – Manole, 2021. FUENTES, D.; MALLOY-DINIZ, L. F.; CAMARGO, C. H. P. (Orgs.)
Neuropsicologia: Teoria e Prática. Porto Alegre: Artmed, 2014 PINHEIRO, M. Aspectos históricos da neuropsicologia: subsídios para a formação de educadores.
Educar, Curitiba, n. 25, p. 175-196, Editora UFPR, 2005. SALLES, J. F.; HAASE, V. G.; MALLOY-DINIZ, L. F. Neuropsicologia do desenvolvimento: Infância e
adolescência. Porto Alegre: Artmed, 2016.
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TITULO Estratégias que se mostram preventivas para os quadros de Alzheimer em pessoas de mais idade: um estudo de revisão.

INTRODUCAO

Os cuidados com o envelhecimento humano têm sido nos últimos anos uma importante fonte de interesse dos diferentes profissionais da saúde. É fato que o
funcionamento cognitivo tende a ir declinando ao longo do envelhecimento e há pessoas que possuem pré-disposição para as demências. Apesar do elevado
número de profissionais da saúde buscando entender as nuances desta etapa da vida, os processos de envelhecimento e as práticas do cotidiano que possam ser
protetivas para o início da síndrome e que podem retardar a evolução dos sintomas nos quadros já instalados, ainda são pouco consistentes.

OBJETIVOS
Objetivo: Identificar na literatura as estratégias adotadas no cotidiano bem como as estimulações gerais que podem ser protetivas para o bom funcionamento
cognitivo e podem retardar o surgimento e/ou a evolução sintomatológica do Alzheimer.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão da literatura, de caráter descritivo, que buscou levantar informações acerca do tema proposto a partir de materiais como livros e artigos
acadêmicos publicados nos anos de 2009 a 2021. Para isso, foi utilizado as bases de dados Scielo, Pepsic e Lilacs, com descritores: Alzheimer, Cognição, Prevenção
e Estratégias.

RESULTADOS

Considerando os dados dos estudos incluídos nesta pesquisa, verifica-se fortes evidências de que estratégias não farmacológicas se mostram positivas na
prevenção da doença de Alzheimer. Estudos apontam que nível de escolaridade, exercícios físicos, alimentação saudável, qualidade do sono, trabalho em terapia
ocupacional, estimulação das relações sociais são protetivos ao surgimento do Alzheimer. Tais estratégias de estimulação também favoreceram o retardamento da
evolução sintomatológica nos quadros já instalados. Os protocolos de treinos cognitivos para a estimulação da memória também são eficientes. Além destas, há
indicativos nos estudos de que o acesso regular do idoso à assistência de saúde em geral e a rede de suporte familiar favorecem o bem estar geral e o controle dos
quadros já instalados.

CONCLUSOES

O Alzheimer é uma doença degenerativa que pode tirar a independência do idoso, uma vez que afeta diretamente o cérebro provocando perda cognitiva e da
capacidade funcional no que tange as atividades de vida diária. Entretanto, há indicativos na literatura cientifica de recursos que favorecem a permanência do
funcionamento cognitivo e retardam a evolução do quadro. Algumas estimulações podem ser realizadas no cotidiano como a manutenção da qualidade alimentar e
de sono, atividade física e as relações sociais. Há também as estimulações profissionais em terapia ocupacional e reabilitação cognitiva que se mostram efetivas,
mas os protocolos estruturados ainda são limitados e carecem de estudo aplicado para identificar novas estratégias é favorecer programas de estimulação
preventiva dos processos cognitivos e funcionalidade das pessoas de mais idade.

REFERENCIAS

FICHMAN, Helenice C. Neuropsicologia Clínica. Santana de Parnaíba – 1º ed – Manole, 2021. FUENTES, D.; MALLOY-DINIZ, L. F.; CAMARGO, C. H. P. (Orgs.)
Neuropsicologia: Teoria e Prática. Porto Alegre: Artmed, 2014 PINHEIRO, M. Aspectos históricos da neuropsicologia: subsídios para a formação de educadores.
Educar, Curitiba, n. 25, p. 175-196, Editora UFPR, 2005. SALLES, J. F.; HAASE, V. G.; MALLOY-DINIZ, L. F. Neuropsicologia do desenvolvimento: Infância e
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TITULO Estratégias que se mostram preventivas para os quadros de Alzheimer em pessoas de mais idade: um estudo de revisão.

INTRODUCAO

Os cuidados com o envelhecimento humano têm sido nos últimos anos uma importante fonte de interesse dos diferentes profissionais da saúde. É fato que o
funcionamento cognitivo tende a ir declinando ao longo do envelhecimento e há pessoas que possuem pré-disposição para as demências. Apesar do elevado
número de profissionais da saúde buscando entender as nuances desta etapa da vida, os processos de envelhecimento e as práticas do cotidiano que possam ser
protetivas para o início da síndrome e que podem retardar a evolução dos sintomas nos quadros já instalados, ainda são pouco consistentes.

OBJETIVOS
Objetivo: Identificar na literatura as estratégias adotadas no cotidiano bem como as estimulações gerais que podem ser protetivas para o bom funcionamento
cognitivo e podem retardar o surgimento e/ou a evolução sintomatológica do Alzheimer.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão da literatura, de caráter descritivo, que buscou levantar informações acerca do tema proposto a partir de materiais como livros e artigos
acadêmicos publicados nos anos de 2009 a 2021. Para isso, foi utilizado as bases de dados Scielo, Pepsic e Lilacs, com descritores: Alzheimer, Cognição, Prevenção
e Estratégias.

RESULTADOS

Considerando os dados dos estudos incluídos nesta pesquisa, verifica-se fortes evidências de que estratégias não farmacológicas se mostram positivas na
prevenção da doença de Alzheimer. Estudos apontam que nível de escolaridade, exercícios físicos, alimentação saudável, qualidade do sono, trabalho em terapia
ocupacional, estimulação das relações sociais são protetivos ao surgimento do Alzheimer. Tais estratégias de estimulação também favoreceram o retardamento da
evolução sintomatológica nos quadros já instalados. Os protocolos de treinos cognitivos para a estimulação da memória também são eficientes. Além destas, há
indicativos nos estudos de que o acesso regular do idoso à assistência de saúde em geral e a rede de suporte familiar favorecem o bem estar geral e o controle dos
quadros já instalados.

CONCLUSOES

O Alzheimer é uma doença degenerativa que pode tirar a independência do idoso, uma vez que afeta diretamente o cérebro provocando perda cognitiva e da
capacidade funcional no que tange as atividades de vida diária. Entretanto, há indicativos na literatura cientifica de recursos que favorecem a permanência do
funcionamento cognitivo e retardam a evolução do quadro. Algumas estimulações podem ser realizadas no cotidiano como a manutenção da qualidade alimentar e
de sono, atividade física e as relações sociais. Há também as estimulações profissionais em terapia ocupacional e reabilitação cognitiva que se mostram efetivas,
mas os protocolos estruturados ainda são limitados e carecem de estudo aplicado para identificar novas estratégias é favorecer programas de estimulação
preventiva dos processos cognitivos e funcionalidade das pessoas de mais idade.

REFERENCIAS

FICHMAN, Helenice C. Neuropsicologia Clínica. Santana de Parnaíba – 1º ed – Manole, 2021. FUENTES, D.; MALLOY-DINIZ, L. F.; CAMARGO, C. H. P. (Orgs.)
Neuropsicologia: Teoria e Prática. Porto Alegre: Artmed, 2014 PINHEIRO, M. Aspectos históricos da neuropsicologia: subsídios para a formação de educadores.
Educar, Curitiba, n. 25, p. 175-196, Editora UFPR, 2005. SALLES, J. F.; HAASE, V. G.; MALLOY-DINIZ, L. F. Neuropsicologia do desenvolvimento: Infância e
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TITULO
O BENEFÍCIO DA REALIDADE VIRTUAL SOBRE O EQUÍLIBRIO POSTURAL EM CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA: REVISÃO DE
LITERATURA

INTRODUCAO

A encefalopatia crônica não progressiva da infância (ECNPI) é caracterizada por uma decorrente lesão irreversível. É uma patologia que resulta de um grupo de
afecções do sistema nervoso central que aparecem na primeira infância que não tem caráter progressivo. Também conhecida pelo termo paralisia cerebral (PC) que
não se refere a uma doença específica, mas a um grupo de condições, com gravidade e variações que tem certas características de desenvolvimento em comum. A
etiologia da PC é multifatorial ocorrida no período pré, peri ou pós-natal. Nos países desenvolvidos observa-se que nas últimas décadas, há uma média de 2,7 de
casos a cada 1.000 crianças. As alterações dessa patologia levam ao comprometimento neuromotor e pode envolver partes distintas do corpo, resultando em
classificações topográficas específicas do membro acometido (Paraplegia que compromete os membros inferiores, triplegia comprometimento de três membros,
quadriplégica afeta os quatro membros, hemiplegia afeta dois membros do mesmo lado e monoplegia comprometimento de um membro). Sendo a mais comum a
espástica encontrada em crianças com PC.

OBJETIVOS Evidenciar o tratamento com a realidade virtual para estimular o controle do equilíbrio, postura e coordenação motora na criança com paralisia cerebral.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão de literatura integrativa, dentro do período de 2011 a 2021, com levantamentos de artigos científicos, publicações periódicas e materiais
disponíveis, na internet nos seguintes bancos de dados: PUMED, PEDro, LILACS e SciELO. Foram selecionados 12 artigos, seguindo critérios de inclusão e exclusão
pré-estabelecidos.

RESULTADOS
Dentro dos artigos selecionados, observou-se resultados significativos no equilíbrio, controle postural e coordenação motora da criança com paralisia cerebral, após
intervenção com os jogos de realidade virtual (RV), quando comparados a terapia convencional. Os artigos avaliaram outros aspectos como a marcha e disfunção
cognitivas, e os resultados também demostraram ganhos significativos para marcha, equilíbrio e habilidades motoras de crianças com paralisia cerebral PC.

CONCLUSOES
Pode-se observar com a leitura e tratamento do material, que a realidade virtual (RV) é benéfica e serve como meio complementar de estimulação e motivação das
crianças para realizar os exercícios e para melhorar seu desempenho e a função no tratamento da criança com PC, trazendo benefícios no equilíbrio, controle
postural e coordenação motora e cognitiva, através da utilização do videogame.

REFERENCIAS
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| inseer.ibict.br/cafsj | Pg. 02-07 (acesso dia 20 de out de 2020) 2. Graham HK, Rosenbaum P, Paneth N, Dan B, Lin JP, Damiano DL, Becher JG, Spira DG, Colver A,
Reddihough DS, Crompton KE, Lieber RL. Cerebral palsy. NATURE REVIEWS | DISEASE PRIMERS (acesso dia 27 març 2021). Disponível em: link. DOI:
10.1038/nrdp.2015.82 3. Dias ACB, Freitas JC, Formiga CKMR, Viana FP. Desempenho funcional de crianças com paralisia cerebral participantes de tratamento
multidisciplinar. Disponível em: Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, v.17, n.3, p.225-9, jul/set. 2010 (acesso dia 20 out de 2020).
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TITULO O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA VIDA DA PESSOA IDOSA ATIVA DENTRO DE UM NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA.

INTRODUCAO

A preocupação com a saúde e a melhora da qualidade de vida vem tomando um espaço maior entre a população idosa, a pratica regular de atividades físicas tem
aumentado entre todas as idades, e isso traz uma melhora na qualidade de vida. Porem com a chegada da pandemia do COVID-19, a OMS recomendou que os idosos
ficassem em isolamento por apresentarem uma maior vulnerabilidade ao vírus, desta forma os praticantes de atividade física tiveram que parar as suas atividades
em conjunto com as demais pessoas.

OBJETIVOS Analisar quais foram os impactos na saúde e na qualidade de vida de um idoso considerado ativo, em meio ao isolamento social.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa de campo; transversal, com idosos participantes de um núcleo de convivência, foi aplicado via remota um questionário sobre a qualidade
de vida durante a pandemia, com 55 pessoas no total, sendo 50 do sexo feminino, e 5 do sexo masculino, com idade entre 60 a 86 anos.

RESULTADOS

Foi observado que 100% das pessoas entrevistadas realizavam uma ou mais atividade, antes da pandemia, 74% realizavam Pilates, 67% ginastica, 18% artes
manuais, 16% dança e teatro, 9% fisioterapia, 5% capoeira, 1,8% pedalavam. Durante a pandemia 56% não realizou nenhum tipo de atividade e 44% conseguiram
manter, ou adaptar algum tipo de atividade em casa. Sobre a disposição, durante as 4 ultimas semanas que antecederam a pesquisa, 63% não sentiram diminuição
da sua dedicação as atividades, 36% se sentiram indispostos. Emocionalmente, 34% não sentiu interferência, 29% sentiu ligeiramente e 3% sentiu que interferiu
extremamente. Esses dados também chamaram atenção no estudo de Moura3, pois apesar de os idosos representarem o grupo mais vulnerável, não reagiram
negativamente as condições adversas dessa pandemia. Com sabedoria e acompanhamento das equipes multidisciplinares, apresentaram resiliência sua saúde
mental, e razoável bem-estar. Questionados sobre dores, 29% sentiram o dia todo e 60% esporadicamente.

CONCLUSOES
Observou-se que os idosos, inicialmente sentiram os impactos da pandemia e do isolamento social, porém foram assistidos e se adaptaram, graças as praticas
anteriores de atividades diversas. Concordamos que é preciso atentar às necessidades da pessoa idosa e oferecer proteção e cuidado para promover sua saúde e
minimizar o sofrimento físico e psíquico que podem ocorrer em casos de doenças, ameaça e de isolamento.

REFERENCIAS
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vulnerabilidade e resiliência. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia [online]. 2021, v. 24, n. 1 [Acessado 10 Outubro 2021] , e210060. Disponível em:
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TITULO O USO DA REALIDADE VIRTUAL NO IDOSO COM PARKINSON

INTRODUCAO

A doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez por James Parkinson em 1817, ela se caracteriza com a diminuição grande de produção de dopamina, que tem
como uma de suas funções auxiliar na transmissão de informações entre as células, com isso ocorre uma perda progressiva de neurónios, afetando diretamente a
qualidade de vida, com base nisso novas técnicas estão sendo empregadas e a realidade virtual surge como um dispositivo a ser estudado já que propicia ao usuário
uma ligação com um sistema onde os estímulos são totalmente diferentes do habitual, acarreta em benefícios nas diversas áreas do corpo humano.

OBJETIVOS Observar os benefícios da realidade virtual na qualidade de vida do idoso com Parkinson.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, desenvolvida com materiais publicados em português, inglês e espanhol, nos seguintes bancos de dados: SciELO, PubMed e
LILACS, no período de 2011 a 2021, que dissertassem sobre os benefícios da realidade virtual na qualidade de vida do idoso com Parkinson. As palavras chaves
foram Realidade virtual, Parkinson, idoso e qualidade de vida.

RESULTADOS
A qualidade de vida do paciente com Parkinson melhorou significativamente em diversos aspectos físicos e sociais, todos os estudos observaram melhoras em
diferentes quantidades para diversas áreas na vida cotidiana o idoso, bem-estar físico e emocional, mobilidade, cognição, marcha, estigma entre outras foram bem
avaliadas e desenvolvidas com o uso dessa ferramenta.

CONCLUSOES
A realidade virtual tem a capacidade de gerar benefícios importantes sobre a qualidade de vida do idoso com Parkinson, quando associada a plataforma e jogos
apropriados ao paciente, porém não sendo capaz de ser uma terapia isolada no tratamento.

REFERENCIAS

1- Souza MFS, Bacha JMR, Silva KG, Freitas TB, Torriani-Pasin C, Pompeu JE. Effects of virtual rehabilitation on cognition and quality of life of patients with
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TITULO ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM AMPUTADOS

INTRODUCAO

A fisioterapia é muito importante para o paciente amputado, pois conta com recursos da eletroterapia e cinesioterapia que poderão auxiliar na redução dos sintomas
mais indesejáveis e na evolução do paciente amputado, lhe garantindo independência funcional e sua reinserção à sociedade. O fisioterapeuta possui a função de
acompanhar o paciente em todas as fases deste procedimento, tanto na pré e pós-cirurgia quanto nas fases pré e pós protetização. A reabilitação da pessoa
amputada deve iniciar precocemente, tendo como objetivo principal o retorno às suas atividades de vida diária (AVDs).

OBJETIVOS Compreender a importância da fisioterapia em indivíduos amputados nas fases de pré e pós protetização.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos em língua portuguesa, inglesa e espanhola que abordaram atuação da fisioterapia em atletas
amputados. A pesquisa foi realizada na base de dados SciELO, PubMed, PEDro, LILACS com os descritores prosthesis; transtibial; amputation, physiotherapy e seus
respectivos em português, durante o período de 2011 a 2021. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados e não randomizados, estudos transversais, estudos
longitudinais.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa, foram incluídos 7 artigos na integra para esta revisão. As evidencias analisadas neste estudo apresentaram resultados
significativos quanto a recuperação, garantindo independência funcional e sua reinserção à sociedade, graças ao papel da fisioterapia em auxiliar nas fases tanto de
pré e pós protetização. A fase pré-protetização é essencial para que o paciente consiga se adaptar a prótese com fortalecimento muscular, prevenção e diminuição
de deformidades, alongamento, redução do edema e aumento do equilíbrio, indispensáveis para a melhor função do membro protetizado e, conseqüentemente,
melhor independência e qualidade de vida.

CONCLUSOES
Os estudos analisados demonstram que a atuação precoce nas fases pré cirúrgica, pós cirúrgica, e pré protetizacão, pós protetização são contribuintes importantes
para a reabilitação e reinserção na sociedade e atividades de vida diária.

REFERENCIAS

1 Intervenções fisioterapêuticas utilizadas em pessoas amputadas de membros inferiores pré e pós-protetização: uma revisão sistemática Rafael Isac Vieira1, Soraia
Cristina Tonon da Luz2, Kadine Priscila Bender dos Santos3, Erádio Gonçalvez Junior4, Paloma Vanessa Coelho Campos5 Avaiable from:
https://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/153639/150068 2 Efficacy of proprioceptive neuromuscular facilitation techniques versus traditional
prosthetic training for improving ambulatory function in transtibial amputees
PallaviSahayMPTaSantoshKr.PrasadMScbShahnawazAnwerMPTcP.K.LenkaPhDaRatneshKumarMSa
Avaiablefrom:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1013702513000444?via%3Dihub
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TITULO Raízes da Esquizofrenia Infantil

INTRODUCAO
As doenças mentais são estudadas de longa data, interessando-nos aqui, especificamente, o quadro das esquizofrenias. A esquizofrenia é um transtorno mental
severo e normalmente é identificado ao final da adolescência e inicio da vida adulta. Apesar de ter recebido as mais diversas nomenclaturas e o esforço em
identificar a esquizofrenia no período da vida adulta, interessa-nos aqui o seu estudo no período da infância.

OBJETIVOS
Escolhemos o relato de um caso. Ele fala sobre a possível esquizofrenia de uma criança de 9 anos, desde como foi a infância dessa criança, até o momento de sua
internação, que ocorre quando ela tinha 11 anos. O caso será transcrito e o propósito da escolha foi produzir uma análise de acordo com a teria de Winnicott.

METODOLOGIA A metodologia utilizada será um estudo de caso em articulações e comparação com a pesquisa bibliográfica da teoria psicanalítica winnicottiana.

RESULTADOS

De acordo com Tegan (#38) Maia (2004), que estudam as psicoses com início na infância, afirmam que as alucinações e delírios são presentes em crianças da
mesma forma que nos adultos, porém se diferenciam em decorrência das características cognitivas das distintas faixas etárias. Contudo, a maior diferença entre
esquizofrenia infantil para a adulta é a predominância do sexo masculino, pois na fase adulta a extensão entre mulheres e homens é praticamente a mesma, na
população infantil os meninos são mais afetados do que as meninas, tendo um maior comprometimento cognitivo e evolução. O psicanalista Donald Woods
Winnicott, relacionou a esquizofrenia com uma "falha" da maternidade.

CONCLUSOES

Assim, podemos aproximar o caso e a teoria psicanalítica de Winnicott, no sentido de que no começo da vida, o bebê não constitui uma unidade em si mesmo. A
saúde mental é definida nos primórdios da infância pelos cuidados de uma mãe suficientemente boa, ou seja, o bebê depende dos cuidados de um adulto que possa
contribuir com uma habituação ativa e sensível às necessidades do bebê, que a princípio são absolutas. Consequentemente, a psique só pode surgir no meio de um
"enquadre", no qual o bebê pode progressivamente vir a gerar um meio ambiente pessoal, ou seja, quando o bebê se encontra em estado de dependência total
relativamente ao ambiente. Aproximaremos, desta maneira, esquizofrenia e desenvolvimento infantil na primeira infância.

REFERENCIAS

Estudo de Caso ‘’Esquizofrenia Paranoide na infância – Maria Cristina L.Ferrari’’. Disponível em:
(#60)http://www.psiquiatriainfantil.com.br/revista/edicoes/Ed_03_2/in_07_08.pdf(#62). Último acesso em: 23 de setembro de 2021 ABRAM, J. A linguagem de
Winnicott: dicionário das palavras e expressões utilizadas por Donald W. Winnicott. 1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000, p.306 PEREIRA ALVES, CRISTIANE; CHAUÍ
BERLINCK, LUCIANA. Pensamento winnicottiano acerca da esquizofrenia infantil. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1870-350X2006000400006. Último acesso em 10 de outubro de 2021. TENGAN, S. K; MAIA, A.K.Psicoses funcionais na infância e
adolescência. Rio de Janeiro: Sociedade brasileira de pediatria, 2004.
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TITULO Raízes da Esquizofrenia Infantil

INTRODUCAO
As doenças mentais são estudadas de longa data, interessando-nos aqui, especificamente, o quadro das esquizofrenias. A esquizofrenia é um transtorno mental
severo e normalmente é identificado ao final da adolescência e inicio da vida adulta. Apesar de ter recebido as mais diversas nomenclaturas e o esforço em
identificar a esquizofrenia no período da vida adulta, interessa-nos aqui o seu estudo no período da infância.

OBJETIVOS
Escolhemos o relato de um caso. Ele fala sobre a possível esquizofrenia de uma criança de 9 anos, desde como foi a infância dessa criança, até o momento de sua
internação, que ocorre quando ela tinha 11 anos. O caso será transcrito e o propósito da escolha foi produzir uma análise de acordo com a teria de Winnicott.

METODOLOGIA A metodologia utilizada será um estudo de caso em articulações e comparação com a pesquisa bibliográfica da teoria psicanalítica winnicottiana.

RESULTADOS

De acordo com Tegan (#38) Maia (2004), que estudam as psicoses com início na infância, afirmam que as alucinações e delírios são presentes em crianças da
mesma forma que nos adultos, porém se diferenciam em decorrência das características cognitivas das distintas faixas etárias. Contudo, a maior diferença entre
esquizofrenia infantil para a adulta é a predominância do sexo masculino, pois na fase adulta a extensão entre mulheres e homens é praticamente a mesma, na
população infantil os meninos são mais afetados do que as meninas, tendo um maior comprometimento cognitivo e evolução. O psicanalista Donald Woods
Winnicott, relacionou a esquizofrenia com uma "falha" da maternidade.

CONCLUSOES

Assim, podemos aproximar o caso e a teoria psicanalítica de Winnicott, no sentido de que no começo da vida, o bebê não constitui uma unidade em si mesmo. A
saúde mental é definida nos primórdios da infância pelos cuidados de uma mãe suficientemente boa, ou seja, o bebê depende dos cuidados de um adulto que possa
contribuir com uma habituação ativa e sensível às necessidades do bebê, que a princípio são absolutas. Consequentemente, a psique só pode surgir no meio de um
"enquadre", no qual o bebê pode progressivamente vir a gerar um meio ambiente pessoal, ou seja, quando o bebê se encontra em estado de dependência total
relativamente ao ambiente. Aproximaremos, desta maneira, esquizofrenia e desenvolvimento infantil na primeira infância.

REFERENCIAS

Estudo de Caso ‘’Esquizofrenia Paranoide na infância – Maria Cristina L.Ferrari’’. Disponível em:
(#60)http://www.psiquiatriainfantil.com.br/revista/edicoes/Ed_03_2/in_07_08.pdf(#62). Último acesso em: 23 de setembro de 2021 ABRAM, J. A linguagem de
Winnicott: dicionário das palavras e expressões utilizadas por Donald W. Winnicott. 1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000, p.306 PEREIRA ALVES, CRISTIANE; CHAUÍ
BERLINCK, LUCIANA. Pensamento winnicottiano acerca da esquizofrenia infantil. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1870-350X2006000400006. Último acesso em 10 de outubro de 2021. TENGAN, S. K; MAIA, A.K.Psicoses funcionais na infância e
adolescência. Rio de Janeiro: Sociedade brasileira de pediatria, 2004.
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TITULO Raízes da Esquizofrenia Infantil

INTRODUCAO
As doenças mentais são estudadas de longa data, interessando-nos aqui, especificamente, o quadro das esquizofrenias. A esquizofrenia é um transtorno mental
severo e normalmente é identificado ao final da adolescência e inicio da vida adulta. Apesar de ter recebido as mais diversas nomenclaturas e o esforço em
identificar a esquizofrenia no período da vida adulta, interessa-nos aqui o seu estudo no período da infância.

OBJETIVOS
Escolhemos o relato de um caso. Ele fala sobre a possível esquizofrenia de uma criança de 9 anos, desde como foi a infância dessa criança, até o momento de sua
internação, que ocorre quando ela tinha 11 anos. O caso será transcrito e o propósito da escolha foi produzir uma análise de acordo com a teria de Winnicott.

METODOLOGIA A metodologia utilizada será um estudo de caso em articulações e comparação com a pesquisa bibliográfica da teoria psicanalítica winnicottiana.

RESULTADOS

De acordo com Tegan (#38) Maia (2004), que estudam as psicoses com início na infância, afirmam que as alucinações e delírios são presentes em crianças da
mesma forma que nos adultos, porém se diferenciam em decorrência das características cognitivas das distintas faixas etárias. Contudo, a maior diferença entre
esquizofrenia infantil para a adulta é a predominância do sexo masculino, pois na fase adulta a extensão entre mulheres e homens é praticamente a mesma, na
população infantil os meninos são mais afetados do que as meninas, tendo um maior comprometimento cognitivo e evolução. O psicanalista Donald Woods
Winnicott, relacionou a esquizofrenia com uma "falha" da maternidade.

CONCLUSOES

Assim, podemos aproximar o caso e a teoria psicanalítica de Winnicott, no sentido de que no começo da vida, o bebê não constitui uma unidade em si mesmo. A
saúde mental é definida nos primórdios da infância pelos cuidados de uma mãe suficientemente boa, ou seja, o bebê depende dos cuidados de um adulto que possa
contribuir com uma habituação ativa e sensível às necessidades do bebê, que a princípio são absolutas. Consequentemente, a psique só pode surgir no meio de um
"enquadre", no qual o bebê pode progressivamente vir a gerar um meio ambiente pessoal, ou seja, quando o bebê se encontra em estado de dependência total
relativamente ao ambiente. Aproximaremos, desta maneira, esquizofrenia e desenvolvimento infantil na primeira infância.

REFERENCIAS

Estudo de Caso ‘’Esquizofrenia Paranoide na infância – Maria Cristina L.Ferrari’’. Disponível em:
(#60)http://www.psiquiatriainfantil.com.br/revista/edicoes/Ed_03_2/in_07_08.pdf(#62). Último acesso em: 23 de setembro de 2021 ABRAM, J. A linguagem de
Winnicott: dicionário das palavras e expressões utilizadas por Donald W. Winnicott. 1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000, p.306 PEREIRA ALVES, CRISTIANE; CHAUÍ
BERLINCK, LUCIANA. Pensamento winnicottiano acerca da esquizofrenia infantil. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1870-350X2006000400006. Último acesso em 10 de outubro de 2021. TENGAN, S. K; MAIA, A.K.Psicoses funcionais na infância e
adolescência. Rio de Janeiro: Sociedade brasileira de pediatria, 2004.

Página 725



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12581 Fisioterapia e Terapia Ocupacional 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3830705 - ANA BEATRIZ MONTEIRO SANTIAGO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Raquel Fernandes Batista

TITULO A ATUAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

INTRODUCAO
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno desconhecido, que afeta diretamente o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. É conjunto
complexo de transtornos de interação social e comunicação e comportamentos repetitivos e restritivos, estudos epidemiológicos relatam que a prevalência da
população geral nos Estados Unidos em 2012 foi de 58-67 / 10.000, e representa um sério problema de saúde pública.

OBJETIVOS Analisar a eficácia da psicomotricidade no desenvolvimento da criança com transtorno do espectro autista.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, nas bases de dados LILACS, PubMed, SciELO e PEDro, pelos idiomas português e inglês, período de janeiro de 2011 a julho de
2021. Com os descritores: Psicomotor, Transtorno autista, Transtorno do espectro do autismo e Fisioterapia.

RESULTADOS

Após a coleta de dados de 34 artigos foram selecionados 10, que mostraram que a intervenção fisioterapêutica atua com o objetivo auxiliar nos comprometimentos
motores, que causam deficiências funcionais e marcha, trabalha com o aprendizado cognitivo, pois a estimulação de uma tarefa, acontece através de um processo
de auto-organização e adaptação do Sistema Nervoso Central23. Sendo assim, pode ser utilizado bolas, jogos interativos e educacionais, em busca da ativação
sensorial e motora da criança24.

CONCLUSOES
Observou-se que a Fisioterapia e a Psicomotricidade como métodos de intervenção, mostraram resultados positivos para o desenvolvimento da criança com TEA. A
Fisioterapia auxilia no ajuste e controle postural, e controle de força. A Psicomotricidade visa o fortalecimento do desenvolvimento psicomotor, nos aspectos de
estabilidade, de equilíbrio motor e cognitivo, coordenação motora, facilitação das rotinas diárias e interação social.

REFERENCIAS

1. SEGURA, Dora de Castro Agulhon et al. Estudo do conhecimento clínico dos profissionais da Fisioterapia no tratamento de crianças autistas.Ciênc. Saúde Unipar,
Umuarama, v. 15, n. 2, p.159-165, mar. 2011. [Acessado em 11 de novembro de 2020] Disponível em: http://atualizarevista.com.br/wp-
content/uploads/2016/01/Revista-Atualiza-Saude-v-3-n-3.pdf 2. Ozonoff S, Young GS, Carter A, Messinger D, Yirmiya N, Zwaigenbaum L, Bryson S, Carver LJ,
Constantino JN, Dobkins K, Hutman T, Iverson JM, Landa R, Rogers SJ, Sigman M, Stone WL. Recurrence risk for autism spectrum disorders: a Baby Siblings
Research Consortium study. Pediatrics. 2011 Sep;128(3):e488-95. doi: 10.1542/peds.2010-2825. Epub 2011 Aug 15. PMID: 21844053; PMCID: PMC3164092.
[Acessado em 01 de julho de 2021] Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3164092/pdf/zpee488.pdf 3. Doernberg E, Hollander E.
Neurodevelopmental Disorders (ASD and ADHD): DSM-5, ICD-10, and ICD-11. CNS Spectr. 2016 Aug;21(4):295-9. doi: 10.1017/S1092852916000262. Epub 2016 Jul
1. PMID: 27364515. [Acessado em 01 de julho de 2021] Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27364515/ 4. Oliveira, E.M., et. al. O impacto da
Psicomotricidade no tratamento de crianças com transtorno do Espectro Autista: revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde (ISSN 2178-2091) | Volume
Suplementar 34 | 2019. https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/1369
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TITULO a importância da atividade física em idosos com osteoporose

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: A atividade física regular aumenta a otimização dos sistemas cardiorrespiratório e locomotor garantindo uma composição corporal mais saudável.
Assim, os idosos fisicamente ativos podem ter níveis mais altos de funcionalidade, melhor desempenho cognitivo e menor risco de queda, geralmente associados a
problemas de equilíbrio. Desta forma, o problema de pesquisa é baseado em: Quais os benefícios da atividade física em idosos com osteoporose?

OBJETIVOS
OBJETIVOS: Compreender como a atividade física contribui para idosos com osteoporose. Quanto aos objetivos específicos: ressaltar as contribuições da atividade
física na terceira idade; descrever o processo de envelhecimento, demonstrar as alterações fisiológicas no indivíduo idoso.

METODOLOGIA

METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica que tem como tema “Benefícios da atividade física para indivíduos com osteoporose”. A
pesquisa desenvolveu-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Para a
realização deste estudo, foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica qualitativa onde utilizou artigos científicos de banco de dados Google acadêmico,
Lilács, Scielo e nos portais Pub Med e Biblioteca Virtual em Saúde publicado entre 2011 e 2021.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Daqui alguns anos o Brasil se tornará um país idoso, pois a taxa de natalidade está diminuindo e a expectativa de vida vem aumentando,
devido ao aumento do avanço da medicina e mudanças no estilo de vida. É preciso preservar as rotinas de exercícios físicos, pois, dessa forma, é provável que a
pessoa dê continuidade a esse hábito no decorrer de sua idade. Cabe ressaltar que, diante do envelhecimento que é considerado normal, o corpo de uma pessoa
sofre diversas transformações que acaba limitando de alguma forma a realização de algumas tarefas, porém, isso pode ser evitado e mudado com uma rotina
saudável que refletirá em uma qualidade de vida melhor. Durante o processo de envelhecimento várias alterações fisiológicas acometem diferentes sistemas do
organismo, aos 24 anos atingimos o pico da massa muscular total e do tamanho do músculo, ressaltando-se que até os 50 anos ocorre uma diminuição de 10% do
seu tamanho e na faixa do 50 a 80 anos esta diminuição aumenta para 30%.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: O estudo conclui que a prática de atividade física ajuda a diminuir a velocidade do progresso da osteoporose assim mantendo idosos com menos
dores durante sua vida. Por fim, esta pesquisa constatou que é necessário incentivar a prática de atividade física durante toda a vida para que o país tenha idosos
saudáveis no futuro.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: BUCH, A. et al. Muscle function and fat content in relation to sarcopenia, obesity and frailty of old agean overview. Experimental Gerontology, v. 76, p.
25- 32, 2016. DEMONTIERO, O. et al. Clinical outcomes of impaired muscle and bone interactions. Clinical Reviews in Bone and Mineral Metabolism, v. 12, n. 2, p. 86-
92, 2014. WANG, Y. J. et al. Sarcoosteoporosis: prevalence and association with frailty in Chinese community-dwelling older adults. International Journal of
Endocrinology, v. 2.015, 2015
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TITULO Uso da Psicomotricidade no desenvolvimento escolar de crianças com Deficiência intelectual

INTRODUCAO

A Psicomotricidade está relacionada com o desenvolvimento global do indivíduo (motor, afetivo e cognitivo) em todas as fases do seu desenvolvimento psicomotor
e esse desenvolvimento possibilita o domínio do próprio corpo, de seus movimentos, dos aspectos emocionais e cognitivos, e geralmente é um processo que
acontece naturalmente conforme a criança cresce, mas no caso da criança com Deficiência Intelectual por ela apresentar um nível cognitivo abaixo do esperado para
a sua idade é necessário um tratamento adequado baseado nas suas habilidades e necessidades, que estimule através de atividades psicomotoras (jogos,
grafomotricidade, faz de conta, música, dança e muitas outras), tanto essas habilidades como as competências de aprendizagem e atividades de vida diária (comer,
se vestir, higiene e cuidado pessoal, aprendizagem de conteúdos escolares, linguagem receptiva e expressiva, leitura e escrita relacionamentos interpessoais,
responsabilidade, autoestima, acatar regras e leis e autonomia). Até mesmo em um ambiente escolar a psicomotricidade pode ser utilizada como recurso lúdico
para despertar o interesse e participação da criança com deficiência intelectual (DI), facilitando e auxiliando seu desenvolvimento escolar.

OBJETIVOS Analisar o resultado do uso da Psicomotricidade no desenvolvimento escolar de crianças que possuem Deficiência Intelectual.

METODOLOGIA
Revisão de literatura de artigos publicados desde 2010 a 2021, em bases de dados científicas usando o tema relacionado ao uso da Psicomotricidade no
desenvolvimento escolar de crianças com Deficiência Intelectual.

RESULTADOS

Após a coleta de dados foram encontrados 7 (sete) artigos cujo tema era relacionado com o uso da psicomotricidade no desenvolvimento escolar de crianças com
deficiência intelectual, incluídos na integra nesta revisão. Os autores evidenciaram técnicas como Jogos simbólicos; Jogos de exercícios; movimentos corporais,
consciência rítmica; reconhecimento de imagens, entre outras. Fica evidente que o uso da psicomotricidade em todas as técnicas utilizadas melhorou o
desenvolvimento das habilidades psicomotoras das crianças com deficiência intelectual.

CONCLUSOES
Observou-se que o uso da psicomotricidade em todas as suas técnicas pode e devem ser utilizadas para auxiliar no desenvolvimento escolar das crianças com
deficiência intelectual, visto os resultados benéficos da sua utilização no desenvolvimento psicomotor e no processo de ensino aprendizagem.

REFERENCIAS

1 Mendes AB. A Importância da Psicomotricidade para o Desenvolvimento de alunos com TDAH. Rev. Científica FESA. (2021 fev.); 1(1): 03-20. 2 Almeida NA, Souza
AR. A Importância da Psicomotricidade para o processo de aprendizagem. [trabalho de conclusão de curso]. Minas Gerais: FIC de Cataguases; 2019. 3 Ruiz KLCA.
Psicomotricidade e a Importância na Educação. Rev. Primeira Evolução. (2021 jan.); ano 2(12): 25-27. 4 Brasil. Lei13.146/2015. Lei Brasileira de inclusão da pessoa
com deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência. 2015 julho 6. 5 Instituto NeuroSaber [internet]. Paraná; 2020. O que é Deficiência Intelectual [acesso em 2021
julho 20]. Disponível em: https://institutoneurosaber.com.br/o-que-e-deficiencia-intelectual-2/
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Raquel Fernandes Batista

TITULO PSICOMOTRICIDADE E A EQUOTERAPIA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL

INTRODUCAO

A Paralisia Cerebral (PC) é um grupo de desordens motoras e posturais que inclui distúrbios sensitivos, perceptivos e cognitivos que afetam a comunicação e
comportamento. Causada por uma lesão não progressiva que afeta o sistema nervoso central durante a fase de maturação estrutural e funcional. A PC possui
diversas classificações de acordo com sua topografia ou quadro clínico, entre elas está a monoplegia com acometimento de apenas um membro, a diplegia
caracterizada por envolvimento com maior frequência em membros inferiores em relação aos superiores, a hemiplegia trata-se de do acometimento do hemicorpo,
direito ou esquerdo, a triplegia é responsável por acometimento dos membros inferiores e mais um membro superior, a quadriplegia é a forma mais grave e mais
comum de ocorrência, há o acometimento dos quatro membros tronco e cervical. Dentre as diversas terapias utilizadas para auxiliar no desenvolvimento desses
indivíduos, estão a Equoterapia, que utiliza o cavalo como principal instrumento de trabalho e a Pscicomotricidade, uma ciência que estuda o homem através de seu
movimento e de fatores relacionais. Ambas trabalham de forma integrada tendo como objetivo o desenvolvimento de cada um, mas também de forma integrada
tendo como objetivo o desenvolvimento de cada indivíduo de forma específica, de acordo com suas características.

OBJETIVOS Evidenciar os efeitos da Psicomotricidade e a equoterapia na reabilitação de crianças com paralisia cerebral.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo de revisão de literatura com busca pelos termos equoterapia, paralisia cerebral, psicomotricidade e fisioterapia, utilizando as bases de dados
LILACS, PubMed, SciELO, e PEDro, durante o período de 2011 a 2021, sem restrições de idiomas.

RESULTADOS
Foram considerados 8 artigos relevantes ao objetivo de estudo em questão, os quais apontaram evidencias quanto a ganhos em habilidades motoras, controle
postural, benefícios como melhora dos movimentos, influencia na postura, equilíbrio e coordenação motora, no desenvolvimento biopsicossocial da criança com
paralisia cerebral.

CONCLUSOES

Observou-se que a equoterapia promove estímulos benéficos junto a aspectos psicomotores ao paciente portador de paralisia cerebral, onde evidencia evolução
significativa no desenvolvimento global, contribuindo nas aprendizagens, desenvolvimento motor, organização espacial, equilíbrio, motricidade fina e alinhamento
corporal, melhora da função motora grossa aumento da atenção e melhores habilidades sociais através de práticas lúdicas melhorando a qualidade de vida do
indivíduo como um todo.

REFERENCIAS

1. Vargas L. P. J., Urbano S. C., José P. M. L., Irainis S. E. Aplicación de la hipoterapia en los niños con parálisis cerebral Hippotherapy application in children with
cerebral palsy. Rev. Arch Med Camagüey Vol20(5)2016. 2. Guindos L. S., Lucena D. A., Carmona I. B., The Effectiveness of Hippotherapy to Recover Gross Motor
Function in Children with Cerebral Palsy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Received: 27 July 2020; Accepted: 17 August 2020; Published: 19 August 2020
Children 2020, 7, 106; doi:10.3390/children7090106. 3. Dias K. C., A Psicomotricidade na Terapia com Cavalos e seus benefícios para minimizar Transtornos
Psicomotores. Repositório Institucional da Universidade Fernando Pessoa. Faculdade De Ciências Humanas E Sociais Porto, 2020.
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Raquel Fernandes Batista

TITULO A psicomotricidade na fisioterapia de crianças hospitalizadas.

INTRODUCAO

O desenvolvimento psicomotor refere-se à aquisição de habilidades observadas na criança de forma contínua ao longo da infância, e também está associado ao
aprendizado feito pelo bebê e pela criança nas suas interações consigo mesmo e com o entorno. A criança que está hospitalizada vive em um contexto de
vulnerabilidade, devido ao ambiente em que se encontra, nessa etapa sofrem, devido aos procedimentos invasivos dos tratamentos, que pode gerar alterações de
sono, humor, apetite, interferindo em sua imagem corporal e no seu desenvolvimento, psicomotor e cognitivo.

OBJETIVOS Verificar o impacto da hospitalização na primeira e segunda infância, e como as fisioterapia e a psicomotricidade influenciam na manutenção cognitiva e motora.

METODOLOGIA
Uma revisão integrativa embasada em 19 artigos encontrados, nas bases de dados PUBMED, SciELO, Associação Brasileira de Psicomotricidade(ABP), entre 2011 a
2021, sem restrição de idiomas. Descritores: Fisioterapia. Psicomotricidade. Pediatria. Hospitalização.

RESULTADOS

A revisão foi composta por 626 estudos primários; eliminados 609 artigos pelos critérios de inclusão, a amostra final ficou com 19 artigos com potencial para
inclusão; e 6 foram efetivamente incluídos. As estratégias psicomotoras evidenciadas foram: desenhos para estimulação e reconhecimento da imagem corporal,
brincadeiras adaptadas de acordo com os contextos das crianças, exercícios de filogênese em intervenção precoce, foram obtidas melhoras efetivas no
desenvolvimento psicomotor cognitivo das crianças além do aumento da percepção corporal pelas intervenções ofertadas.

CONCLUSOES

Verificou - se que a internação leva a conflitos da crianças com sua própria imagem corporal, causando distúrbios em seu desenvolvimento e pode influenciar até na
construção do seu próprio ser, ou seja como ele se enxerga e como se socializará após essa fase importante; através da psicomotricidade aliada a fisioterapia com
desenhos, jogos, brincadeiras e estimulação precoce do desenvolvimento psicomotor, há uma melhora significativa cognitiva e motora na primeira e segunda
infância dessas crianças; impactando não só no processo dessa internação como também em uma alta com menos sequelas.

REFERENCIAS

1 Franceschi CF, Rigon D, Maciel AB, Camera FD, Petry ALNC, Morsch ALC. Perfil epidemiológico de crianças em tratamento fisioterapêutico na enfermaria pediátrica
Hospital Santa Terezinha de Erechim. Revista cientifica nas áreas de envelhecimento humano e saúde [Internet]. 2013 [cited 2021 Oct 7];1(EDIÇÃO ESPECIAL) DOI
https://doi.org/10.22298/rfs.2013.v1.n0.1754. Available from: Perfil epidemiológico de crianças em tratamento fisioterapêutico na enfermaria pediátrica Hospital
Santa Terezinha de Erechim | Revista FisiSenectus (unochapeco.edu.br) 2 Vila TS. Una persictiva psicomotriz de intervención com niños y niñas portadores de cácer.
Associação brasileira de psicomotricidade [Internet]. 2019 [cited 2021 Oct 7]; Available from: https://psicomotricidade.com.br/una-perspectiva-psicomotriz-de-
intervencion-con-ninos-y-ninas-portadores-de-cancer/. 3 Juan C, Castell M. Acompanhamento da fisioterapia ao longo de 14 meses para uma criança com síndrome
de Sandifer. Revista de la sociedad española del dolor [Internet]. 2020 [cited 2021 Oct 7];27(5) DOI: 10.20986/resed.2020.3816/2020. Available from:
https://www.resed.es/seguimiento-fisioterapico-a-lo-largo-de-14-meses-a-nino-con-sindrome-de-sandifer1027
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Raphael Vieira Ramos Elizabeth Bohland

TITULO Giardíase em hamster-sírio (Mesocricetus auratus) - Relato de caso

INTRODUCAO
A giardíase é a doença causada pela ingestão de cistos do protozoário Giardia sp., sendo facilmente disseminada pela água e alimentos. O parasito apresenta dois
estágios, trofozoítos e cistos, causando sintomatologias clínicas inespecíficas, como diarreia, dores abdominais e inapetência, dificultando assim o seu diagnóstico.
Por ser uma zoonose, medidas sanitárias são necessárias, visando a diminuição da contaminação do ambiente e infecção dos animais.

OBJETIVOS Revisar a literatura sobre a giardíase e relatar um caso da doença em hamster-sírio, bem como ressaltar a importância do diagnóstico laboratorial da parasitose.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário UNISA no dia 12/05/2021, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um hamster-sírio (Mesocricetus auratus) de 4
meses, pesando 103g. Durante a anamnese, foi relatado que o animal apresentava a mucosa do ânus inflamada e quadros de diarreia intermitente há 1 semana. O
roedor se alimentava de mistura de sementes, ração extrusada da marca Nutrópica e cenoura, vivendo em gaiola própria para hamster com substrato de granulado
de madeira. Apresentava bom estado geral, estava ativo, com escore corporal 3/5 e sem alterações no exame físico. Devido ao quadro gastrointestinal, a suspeita
clínica inicial foi de giardíase. O diagnóstico pode ser realizado através da identificação de cistos ou trofozoítos em exames coproparasitológicos, principalmente
utilizando-se a técnica de Faust (flutuação em solução de sulfato de zinco). Foi solicitado coproparasitológico de 3 amostras seriadas, visto que a eliminação dos
cistos ocorre de forma intermitente, como recomendado por Ferraz et al. (2019). A princípio não foi prescrito tratamento e foi conversado com o tutor sobre
orientações de manejo alimentar e ambiental.

RESULTADOS

As 3 amostras foram positivas para cistos de Giardia sp., variando em moderada (primeira amostra) e discreta (duas últimas amostras) quantidade. Foi instituído o
tratamento com metronidazol 20mg/kg/q12h por 7 dias, junto a limpeza diária do ambiente com vinagre. Após ter finalizado o tratamento, foi solicitado um novo
coproparasitológico de três amostras seriadas para conferir a eficácia terapêutica, as três amostras dos exames foram negativas, sendo possível dar alta clínica
para o paciente.

CONCLUSOES
É de extrema importância a realização do exame coproparasitológico seriado em animais que apresentem sintomas gastrointestinais. O diagnóstico de giardíase
ressalta as várias responsabilidades sociais do profissional para elucidar a população quanto a propagação e manutenção da doença entre animais humanos e não
humanos.

REFERENCIAS

1. FERRAZ, A. et al. Frequência de Giardia sp. em amostras de fezes de cães e gatos, recebidas no laboratório de doenças parasitarias da UFPEL, entre os anos de
2015 e 2016. Revista Científica Rural. v. 21, n. 1, p. 158 – 164. 2019. 2. LYU, Z. et al. A new species of Giardia Künstler, 1882 (Sarcomastigophora: Hexamitidae) in
hamsters. Parasites (#38) Vectors. v. 11, n. 202. p. 1 – 8. 2018. 3. SANTANA, L. A. et al. Atualidades sobre giardíase. Jornal Brasileiro de Medicina. v. 102, n. 1, p. 7 –
10. 2014. 4. ARAUJO, M. D. et al. Giardíase: aspectos clínicos e epidemiológicos. IV Seminário Científico da FACIG. v. 1, n. 4, p. 1 - 8. 2018
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Raphael Vieira Ramos Elizabeth Bohland

TITULO Giardíase em hamster-sírio (Mesocricetus auratus) - Relato de caso

INTRODUCAO
A giardíase é a doença causada pela ingestão de cistos do protozoário Giardia sp., sendo facilmente disseminada pela água e alimentos. O parasito apresenta dois
estágios, trofozoítos e cistos, causando sintomatologias clínicas inespecíficas, como diarreia, dores abdominais e inapetência, dificultando assim o seu diagnóstico.
Por ser uma zoonose, medidas sanitárias são necessárias, visando a diminuição da contaminação do ambiente e infecção dos animais.

OBJETIVOS Revisar a literatura sobre a giardíase e relatar um caso da doença em hamster-sírio, bem como ressaltar a importância do diagnóstico laboratorial da parasitose.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário UNISA no dia 12/05/2021, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um hamster-sírio (Mesocricetus auratus) de 4
meses, pesando 103g. Durante a anamnese, foi relatado que o animal apresentava a mucosa do ânus inflamada e quadros de diarreia intermitente há 1 semana. O
roedor se alimentava de mistura de sementes, ração extrusada da marca Nutrópica e cenoura, vivendo em gaiola própria para hamster com substrato de granulado
de madeira. Apresentava bom estado geral, estava ativo, com escore corporal 3/5 e sem alterações no exame físico. Devido ao quadro gastrointestinal, a suspeita
clínica inicial foi de giardíase. O diagnóstico pode ser realizado através da identificação de cistos ou trofozoítos em exames coproparasitológicos, principalmente
utilizando-se a técnica de Faust (flutuação em solução de sulfato de zinco). Foi solicitado coproparasitológico de 3 amostras seriadas, visto que a eliminação dos
cistos ocorre de forma intermitente, como recomendado por Ferraz et al. (2019). A princípio não foi prescrito tratamento e foi conversado com o tutor sobre
orientações de manejo alimentar e ambiental.

RESULTADOS

As 3 amostras foram positivas para cistos de Giardia sp., variando em moderada (primeira amostra) e discreta (duas últimas amostras) quantidade. Foi instituído o
tratamento com metronidazol 20mg/kg/q12h por 7 dias, junto a limpeza diária do ambiente com vinagre. Após ter finalizado o tratamento, foi solicitado um novo
coproparasitológico de três amostras seriadas para conferir a eficácia terapêutica, as três amostras dos exames foram negativas, sendo possível dar alta clínica
para o paciente.

CONCLUSOES
É de extrema importância a realização do exame coproparasitológico seriado em animais que apresentem sintomas gastrointestinais. O diagnóstico de giardíase
ressalta as várias responsabilidades sociais do profissional para elucidar a população quanto a propagação e manutenção da doença entre animais humanos e não
humanos.

REFERENCIAS

1. FERRAZ, A. et al. Frequência de Giardia sp. em amostras de fezes de cães e gatos, recebidas no laboratório de doenças parasitarias da UFPEL, entre os anos de
2015 e 2016. Revista Científica Rural. v. 21, n. 1, p. 158 – 164. 2019. 2. LYU, Z. et al. A new species of Giardia Künstler, 1882 (Sarcomastigophora: Hexamitidae) in
hamsters. Parasites (#38) Vectors. v. 11, n. 202. p. 1 – 8. 2018. 3. SANTANA, L. A. et al. Atualidades sobre giardíase. Jornal Brasileiro de Medicina. v. 102, n. 1, p. 7 –
10. 2014. 4. ARAUJO, M. D. et al. Giardíase: aspectos clínicos e epidemiológicos. IV Seminário Científico da FACIG. v. 1, n. 4, p. 1 - 8. 2018
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Raphael Vieira Ramos Elizabeth Bohland

TITULO Giardíase em hamster-sírio (Mesocricetus auratus) - Relato de caso

INTRODUCAO
A giardíase é a doença causada pela ingestão de cistos do protozoário Giardia sp., sendo facilmente disseminada pela água e alimentos. O parasito apresenta dois
estágios, trofozoítos e cistos, causando sintomatologias clínicas inespecíficas, como diarreia, dores abdominais e inapetência, dificultando assim o seu diagnóstico.
Por ser uma zoonose, medidas sanitárias são necessárias, visando a diminuição da contaminação do ambiente e infecção dos animais.

OBJETIVOS Revisar a literatura sobre a giardíase e relatar um caso da doença em hamster-sírio, bem como ressaltar a importância do diagnóstico laboratorial da parasitose.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário UNISA no dia 12/05/2021, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um hamster-sírio (Mesocricetus auratus) de 4
meses, pesando 103g. Durante a anamnese, foi relatado que o animal apresentava a mucosa do ânus inflamada e quadros de diarreia intermitente há 1 semana. O
roedor se alimentava de mistura de sementes, ração extrusada da marca Nutrópica e cenoura, vivendo em gaiola própria para hamster com substrato de granulado
de madeira. Apresentava bom estado geral, estava ativo, com escore corporal 3/5 e sem alterações no exame físico. Devido ao quadro gastrointestinal, a suspeita
clínica inicial foi de giardíase. O diagnóstico pode ser realizado através da identificação de cistos ou trofozoítos em exames coproparasitológicos, principalmente
utilizando-se a técnica de Faust (flutuação em solução de sulfato de zinco). Foi solicitado coproparasitológico de 3 amostras seriadas, visto que a eliminação dos
cistos ocorre de forma intermitente, como recomendado por Ferraz et al. (2019). A princípio não foi prescrito tratamento e foi conversado com o tutor sobre
orientações de manejo alimentar e ambiental.

RESULTADOS

As 3 amostras foram positivas para cistos de Giardia sp., variando em moderada (primeira amostra) e discreta (duas últimas amostras) quantidade. Foi instituído o
tratamento com metronidazol 20mg/kg/q12h por 7 dias, junto a limpeza diária do ambiente com vinagre. Após ter finalizado o tratamento, foi solicitado um novo
coproparasitológico de três amostras seriadas para conferir a eficácia terapêutica, as três amostras dos exames foram negativas, sendo possível dar alta clínica
para o paciente.

CONCLUSOES
É de extrema importância a realização do exame coproparasitológico seriado em animais que apresentem sintomas gastrointestinais. O diagnóstico de giardíase
ressalta as várias responsabilidades sociais do profissional para elucidar a população quanto a propagação e manutenção da doença entre animais humanos e não
humanos.

REFERENCIAS

1. FERRAZ, A. et al. Frequência de Giardia sp. em amostras de fezes de cães e gatos, recebidas no laboratório de doenças parasitarias da UFPEL, entre os anos de
2015 e 2016. Revista Científica Rural. v. 21, n. 1, p. 158 – 164. 2019. 2. LYU, Z. et al. A new species of Giardia Künstler, 1882 (Sarcomastigophora: Hexamitidae) in
hamsters. Parasites (#38) Vectors. v. 11, n. 202. p. 1 – 8. 2018. 3. SANTANA, L. A. et al. Atualidades sobre giardíase. Jornal Brasileiro de Medicina. v. 102, n. 1, p. 7 –
10. 2014. 4. ARAUJO, M. D. et al. Giardíase: aspectos clínicos e epidemiológicos. IV Seminário Científico da FACIG. v. 1, n. 4, p. 1 - 8. 2018
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TITULO Giardíase em hamster-sírio (Mesocricetus auratus) - Relato de caso

INTRODUCAO
A giardíase é a doença causada pela ingestão de cistos do protozoário Giardia sp., sendo facilmente disseminada pela água e alimentos. O parasito apresenta dois
estágios, trofozoítos e cistos, causando sintomatologias clínicas inespecíficas, como diarreia, dores abdominais e inapetência, dificultando assim o seu diagnóstico.
Por ser uma zoonose, medidas sanitárias são necessárias, visando a diminuição da contaminação do ambiente e infecção dos animais.

OBJETIVOS Revisar a literatura sobre a giardíase e relatar um caso da doença em hamster-sírio, bem como ressaltar a importância do diagnóstico laboratorial da parasitose.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário UNISA no dia 12/05/2021, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um hamster-sírio (Mesocricetus auratus) de 4
meses, pesando 103g. Durante a anamnese, foi relatado que o animal apresentava a mucosa do ânus inflamada e quadros de diarreia intermitente há 1 semana. O
roedor se alimentava de mistura de sementes, ração extrusada da marca Nutrópica e cenoura, vivendo em gaiola própria para hamster com substrato de granulado
de madeira. Apresentava bom estado geral, estava ativo, com escore corporal 3/5 e sem alterações no exame físico. Devido ao quadro gastrointestinal, a suspeita
clínica inicial foi de giardíase. O diagnóstico pode ser realizado através da identificação de cistos ou trofozoítos em exames coproparasitológicos, principalmente
utilizando-se a técnica de Faust (flutuação em solução de sulfato de zinco). Foi solicitado coproparasitológico de 3 amostras seriadas, visto que a eliminação dos
cistos ocorre de forma intermitente, como recomendado por Ferraz et al. (2019). A princípio não foi prescrito tratamento e foi conversado com o tutor sobre
orientações de manejo alimentar e ambiental.

RESULTADOS

As 3 amostras foram positivas para cistos de Giardia sp., variando em moderada (primeira amostra) e discreta (duas últimas amostras) quantidade. Foi instituído o
tratamento com metronidazol 20mg/kg/q12h por 7 dias, junto a limpeza diária do ambiente com vinagre. Após ter finalizado o tratamento, foi solicitado um novo
coproparasitológico de três amostras seriadas para conferir a eficácia terapêutica, as três amostras dos exames foram negativas, sendo possível dar alta clínica
para o paciente.

CONCLUSOES
É de extrema importância a realização do exame coproparasitológico seriado em animais que apresentem sintomas gastrointestinais. O diagnóstico de giardíase
ressalta as várias responsabilidades sociais do profissional para elucidar a população quanto a propagação e manutenção da doença entre animais humanos e não
humanos.

REFERENCIAS

1. FERRAZ, A. et al. Frequência de Giardia sp. em amostras de fezes de cães e gatos, recebidas no laboratório de doenças parasitarias da UFPEL, entre os anos de
2015 e 2016. Revista Científica Rural. v. 21, n. 1, p. 158 – 164. 2019. 2. LYU, Z. et al. A new species of Giardia Künstler, 1882 (Sarcomastigophora: Hexamitidae) in
hamsters. Parasites (#38) Vectors. v. 11, n. 202. p. 1 – 8. 2018. 3. SANTANA, L. A. et al. Atualidades sobre giardíase. Jornal Brasileiro de Medicina. v. 102, n. 1, p. 7 –
10. 2014. 4. ARAUJO, M. D. et al. Giardíase: aspectos clínicos e epidemiológicos. IV Seminário Científico da FACIG. v. 1, n. 4, p. 1 - 8. 2018
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TITULO Giardíase em hamster-sírio (Mesocricetus auratus) - Relato de caso

INTRODUCAO
A giardíase é a doença causada pela ingestão de cistos do protozoário Giardia sp., sendo facilmente disseminada pela água e alimentos. O parasito apresenta dois
estágios, trofozoítos e cistos, causando sintomatologias clínicas inespecíficas, como diarreia, dores abdominais e inapetência, dificultando assim o seu diagnóstico.
Por ser uma zoonose, medidas sanitárias são necessárias, visando a diminuição da contaminação do ambiente e infecção dos animais.

OBJETIVOS Revisar a literatura sobre a giardíase e relatar um caso da doença em hamster-sírio, bem como ressaltar a importância do diagnóstico laboratorial da parasitose.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário UNISA no dia 12/05/2021, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um hamster-sírio (Mesocricetus auratus) de 4
meses, pesando 103g. Durante a anamnese, foi relatado que o animal apresentava a mucosa do ânus inflamada e quadros de diarreia intermitente há 1 semana. O
roedor se alimentava de mistura de sementes, ração extrusada da marca Nutrópica e cenoura, vivendo em gaiola própria para hamster com substrato de granulado
de madeira. Apresentava bom estado geral, estava ativo, com escore corporal 3/5 e sem alterações no exame físico. Devido ao quadro gastrointestinal, a suspeita
clínica inicial foi de giardíase. O diagnóstico pode ser realizado através da identificação de cistos ou trofozoítos em exames coproparasitológicos, principalmente
utilizando-se a técnica de Faust (flutuação em solução de sulfato de zinco). Foi solicitado coproparasitológico de 3 amostras seriadas, visto que a eliminação dos
cistos ocorre de forma intermitente, como recomendado por Ferraz et al. (2019). A princípio não foi prescrito tratamento e foi conversado com o tutor sobre
orientações de manejo alimentar e ambiental.

RESULTADOS

As 3 amostras foram positivas para cistos de Giardia sp., variando em moderada (primeira amostra) e discreta (duas últimas amostras) quantidade. Foi instituído o
tratamento com metronidazol 20mg/kg/q12h por 7 dias, junto a limpeza diária do ambiente com vinagre. Após ter finalizado o tratamento, foi solicitado um novo
coproparasitológico de três amostras seriadas para conferir a eficácia terapêutica, as três amostras dos exames foram negativas, sendo possível dar alta clínica
para o paciente.

CONCLUSOES
É de extrema importância a realização do exame coproparasitológico seriado em animais que apresentem sintomas gastrointestinais. O diagnóstico de giardíase
ressalta as várias responsabilidades sociais do profissional para elucidar a população quanto a propagação e manutenção da doença entre animais humanos e não
humanos.

REFERENCIAS

1. FERRAZ, A. et al. Frequência de Giardia sp. em amostras de fezes de cães e gatos, recebidas no laboratório de doenças parasitarias da UFPEL, entre os anos de
2015 e 2016. Revista Científica Rural. v. 21, n. 1, p. 158 – 164. 2019. 2. LYU, Z. et al. A new species of Giardia Künstler, 1882 (Sarcomastigophora: Hexamitidae) in
hamsters. Parasites (#38) Vectors. v. 11, n. 202. p. 1 – 8. 2018. 3. SANTANA, L. A. et al. Atualidades sobre giardíase. Jornal Brasileiro de Medicina. v. 102, n. 1, p. 7 –
10. 2014. 4. ARAUJO, M. D. et al. Giardíase: aspectos clínicos e epidemiológicos. IV Seminário Científico da FACIG. v. 1, n. 4, p. 1 - 8. 2018
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TITULO Pseudo-hermafroditismo em coelho (Oryctolagus cuniculus) – Relato de caso

INTRODUCAO

O hermafroditismo é uma anomalia congênita do sistema genital de indivíduos que apresentam características sexuais de ambos os sexos. Esta alteração ocorre
devido a algum tipo de modificação nas fases de diferenciação do desenvolvimento da formação das gônadas. São classificados como hermafroditas verdadeiros os
indivíduos que apresentam tecido testicular e ovariano, e pseudo-hermafroditas os que apresentam características genitais de um sexo e tecido gonadal do sexo
oposto, onde o sexo será classificado de acordo com as características morfológicas de suas gônadas, sendo diagnosticados através de análise histológica de
tecido gonadal. Trata-se de uma anomalia congênita rara em animais domésticos e os motivos desta alteração ainda não são totalmente estabelecidos em literatura.

OBJETIVOS Relatar caso de pseudo-hermafroditismo em coelho (Oryctolagus cuniculus) atendido no Hospital Veterinário UNISA.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário UNISA em 2021, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um coelho, fêmea, 1 ano e 4 meses de idade, sexado
através da análise da genitália externa, para a realização de ovariohisterectomia (OVH) eletiva. Durante o procedimento de OVH, não foi possível visualizar estruturas
do sistema reprodutor feminino, como útero e ovários, mas sim, 2 estruturas macroscopicamente semelhantes a testículos em cavidade abdominal. Foi realizada a
ressecção cirúrgica das estruturas e as amostras foram enviadas para o exame histopatológico.

RESULTADOS

O resultado do exame histopatológico confirmou que as amostras eram testículos e o animal possuía vulva. Não foram encontrados relatos de pseudo-
hermafroditismo em coelhos, sendo este o primeiro relato da anomalia na espécie. Nos relatos de pseudo-hermafroditismo em cães descritos por Rocha et. al
(2018) e Gonçalves et. al (2020), foram encontradas neoplasias, gonadoblastoma e tecoma, respectivamente, associadas ao sistema reprodutor dos animais, o que
não foi observado neste relato. O animal foi monitorado por 5 meses após o procedimento, sem alterações em exames físicos e nos parâmetros fisiológicos.

CONCLUSOES
Este é o primeiro relato de pseudo-hermafroditismo em coelho, ressaltando a necessidade de maiores estudos para compreender como esta rara anomalia congênita
se comporta na espécie.

REFERENCIAS

1. GONÇALVES, T. C.; GUSSO, A. B.; RODRIGUES, J. M.; LUBE, C.; FERMO, E. Pseudo-hermafroditismo feminino e tecoma: relato de caso. Arquivos Brasileiros de
Medicina Veterinária FAG. v. 3, n. 2, p. 200 – 208. 2020. 2. MENDES, D. B.; ARAÚJO, L. R. S.; OLIVEIRA, A. M. A.; EVANGELISTA, J. N. B. Pseudo-hermafroditismo
masculino na espécie suína - relato de caso. Revista Acadêmica Ciência Animal. v. 18, p. 1 - 5. 2020. 3. ROCHA, H. K. M.; PAIVA, M. G. A.; CAMPOS, S. N. Pseudo-
hermafroditismo masculino e neoplasia testicular em um cão: relato de caso. Investigação. v. 17, n. 1 p. 48 – 51. 2018.
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TITULO Pseudo-hermafroditismo em coelho (Oryctolagus cuniculus) – Relato de caso

INTRODUCAO

O hermafroditismo é uma anomalia congênita do sistema genital de indivíduos que apresentam características sexuais de ambos os sexos. Esta alteração ocorre
devido a algum tipo de modificação nas fases de diferenciação do desenvolvimento da formação das gônadas. São classificados como hermafroditas verdadeiros os
indivíduos que apresentam tecido testicular e ovariano, e pseudo-hermafroditas os que apresentam características genitais de um sexo e tecido gonadal do sexo
oposto, onde o sexo será classificado de acordo com as características morfológicas de suas gônadas, sendo diagnosticados através de análise histológica de
tecido gonadal. Trata-se de uma anomalia congênita rara em animais domésticos e os motivos desta alteração ainda não são totalmente estabelecidos em literatura.

OBJETIVOS Relatar caso de pseudo-hermafroditismo em coelho (Oryctolagus cuniculus) atendido no Hospital Veterinário UNISA.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário UNISA em 2021, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um coelho, fêmea, 1 ano e 4 meses de idade, sexado
através da análise da genitália externa, para a realização de ovariohisterectomia (OVH) eletiva. Durante o procedimento de OVH, não foi possível visualizar estruturas
do sistema reprodutor feminino, como útero e ovários, mas sim, 2 estruturas macroscopicamente semelhantes a testículos em cavidade abdominal. Foi realizada a
ressecção cirúrgica das estruturas e as amostras foram enviadas para o exame histopatológico.

RESULTADOS

O resultado do exame histopatológico confirmou que as amostras eram testículos e o animal possuía vulva. Não foram encontrados relatos de pseudo-
hermafroditismo em coelhos, sendo este o primeiro relato da anomalia na espécie. Nos relatos de pseudo-hermafroditismo em cães descritos por Rocha et. al
(2018) e Gonçalves et. al (2020), foram encontradas neoplasias, gonadoblastoma e tecoma, respectivamente, associadas ao sistema reprodutor dos animais, o que
não foi observado neste relato. O animal foi monitorado por 5 meses após o procedimento, sem alterações em exames físicos e nos parâmetros fisiológicos.

CONCLUSOES
Este é o primeiro relato de pseudo-hermafroditismo em coelho, ressaltando a necessidade de maiores estudos para compreender como esta rara anomalia congênita
se comporta na espécie.

REFERENCIAS

1. GONÇALVES, T. C.; GUSSO, A. B.; RODRIGUES, J. M.; LUBE, C.; FERMO, E. Pseudo-hermafroditismo feminino e tecoma: relato de caso. Arquivos Brasileiros de
Medicina Veterinária FAG. v. 3, n. 2, p. 200 – 208. 2020. 2. MENDES, D. B.; ARAÚJO, L. R. S.; OLIVEIRA, A. M. A.; EVANGELISTA, J. N. B. Pseudo-hermafroditismo
masculino na espécie suína - relato de caso. Revista Acadêmica Ciência Animal. v. 18, p. 1 - 5. 2020. 3. ROCHA, H. K. M.; PAIVA, M. G. A.; CAMPOS, S. N. Pseudo-
hermafroditismo masculino e neoplasia testicular em um cão: relato de caso. Investigação. v. 17, n. 1 p. 48 – 51. 2018.
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TITULO Pseudo-hermafroditismo em coelho (Oryctolagus cuniculus) – Relato de caso

INTRODUCAO

O hermafroditismo é uma anomalia congênita do sistema genital de indivíduos que apresentam características sexuais de ambos os sexos. Esta alteração ocorre
devido a algum tipo de modificação nas fases de diferenciação do desenvolvimento da formação das gônadas. São classificados como hermafroditas verdadeiros os
indivíduos que apresentam tecido testicular e ovariano, e pseudo-hermafroditas os que apresentam características genitais de um sexo e tecido gonadal do sexo
oposto, onde o sexo será classificado de acordo com as características morfológicas de suas gônadas, sendo diagnosticados através de análise histológica de
tecido gonadal. Trata-se de uma anomalia congênita rara em animais domésticos e os motivos desta alteração ainda não são totalmente estabelecidos em literatura.

OBJETIVOS Relatar caso de pseudo-hermafroditismo em coelho (Oryctolagus cuniculus) atendido no Hospital Veterinário UNISA.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário UNISA em 2021, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um coelho, fêmea, 1 ano e 4 meses de idade, sexado
através da análise da genitália externa, para a realização de ovariohisterectomia (OVH) eletiva. Durante o procedimento de OVH, não foi possível visualizar estruturas
do sistema reprodutor feminino, como útero e ovários, mas sim, 2 estruturas macroscopicamente semelhantes a testículos em cavidade abdominal. Foi realizada a
ressecção cirúrgica das estruturas e as amostras foram enviadas para o exame histopatológico.

RESULTADOS

O resultado do exame histopatológico confirmou que as amostras eram testículos e o animal possuía vulva. Não foram encontrados relatos de pseudo-
hermafroditismo em coelhos, sendo este o primeiro relato da anomalia na espécie. Nos relatos de pseudo-hermafroditismo em cães descritos por Rocha et. al
(2018) e Gonçalves et. al (2020), foram encontradas neoplasias, gonadoblastoma e tecoma, respectivamente, associadas ao sistema reprodutor dos animais, o que
não foi observado neste relato. O animal foi monitorado por 5 meses após o procedimento, sem alterações em exames físicos e nos parâmetros fisiológicos.

CONCLUSOES
Este é o primeiro relato de pseudo-hermafroditismo em coelho, ressaltando a necessidade de maiores estudos para compreender como esta rara anomalia congênita
se comporta na espécie.

REFERENCIAS

1. GONÇALVES, T. C.; GUSSO, A. B.; RODRIGUES, J. M.; LUBE, C.; FERMO, E. Pseudo-hermafroditismo feminino e tecoma: relato de caso. Arquivos Brasileiros de
Medicina Veterinária FAG. v. 3, n. 2, p. 200 – 208. 2020. 2. MENDES, D. B.; ARAÚJO, L. R. S.; OLIVEIRA, A. M. A.; EVANGELISTA, J. N. B. Pseudo-hermafroditismo
masculino na espécie suína - relato de caso. Revista Acadêmica Ciência Animal. v. 18, p. 1 - 5. 2020. 3. ROCHA, H. K. M.; PAIVA, M. G. A.; CAMPOS, S. N. Pseudo-
hermafroditismo masculino e neoplasia testicular em um cão: relato de caso. Investigação. v. 17, n. 1 p. 48 – 51. 2018.
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TITULO Pseudo-hermafroditismo em coelho (Oryctolagus cuniculus) – Relato de caso

INTRODUCAO

O hermafroditismo é uma anomalia congênita do sistema genital de indivíduos que apresentam características sexuais de ambos os sexos. Esta alteração ocorre
devido a algum tipo de modificação nas fases de diferenciação do desenvolvimento da formação das gônadas. São classificados como hermafroditas verdadeiros os
indivíduos que apresentam tecido testicular e ovariano, e pseudo-hermafroditas os que apresentam características genitais de um sexo e tecido gonadal do sexo
oposto, onde o sexo será classificado de acordo com as características morfológicas de suas gônadas, sendo diagnosticados através de análise histológica de
tecido gonadal. Trata-se de uma anomalia congênita rara em animais domésticos e os motivos desta alteração ainda não são totalmente estabelecidos em literatura.

OBJETIVOS Relatar caso de pseudo-hermafroditismo em coelho (Oryctolagus cuniculus) atendido no Hospital Veterinário UNISA.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário UNISA em 2021, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um coelho, fêmea, 1 ano e 4 meses de idade, sexado
através da análise da genitália externa, para a realização de ovariohisterectomia (OVH) eletiva. Durante o procedimento de OVH, não foi possível visualizar estruturas
do sistema reprodutor feminino, como útero e ovários, mas sim, 2 estruturas macroscopicamente semelhantes a testículos em cavidade abdominal. Foi realizada a
ressecção cirúrgica das estruturas e as amostras foram enviadas para o exame histopatológico.

RESULTADOS

O resultado do exame histopatológico confirmou que as amostras eram testículos e o animal possuía vulva. Não foram encontrados relatos de pseudo-
hermafroditismo em coelhos, sendo este o primeiro relato da anomalia na espécie. Nos relatos de pseudo-hermafroditismo em cães descritos por Rocha et. al
(2018) e Gonçalves et. al (2020), foram encontradas neoplasias, gonadoblastoma e tecoma, respectivamente, associadas ao sistema reprodutor dos animais, o que
não foi observado neste relato. O animal foi monitorado por 5 meses após o procedimento, sem alterações em exames físicos e nos parâmetros fisiológicos.

CONCLUSOES
Este é o primeiro relato de pseudo-hermafroditismo em coelho, ressaltando a necessidade de maiores estudos para compreender como esta rara anomalia congênita
se comporta na espécie.

REFERENCIAS

1. GONÇALVES, T. C.; GUSSO, A. B.; RODRIGUES, J. M.; LUBE, C.; FERMO, E. Pseudo-hermafroditismo feminino e tecoma: relato de caso. Arquivos Brasileiros de
Medicina Veterinária FAG. v. 3, n. 2, p. 200 – 208. 2020. 2. MENDES, D. B.; ARAÚJO, L. R. S.; OLIVEIRA, A. M. A.; EVANGELISTA, J. N. B. Pseudo-hermafroditismo
masculino na espécie suína - relato de caso. Revista Acadêmica Ciência Animal. v. 18, p. 1 - 5. 2020. 3. ROCHA, H. K. M.; PAIVA, M. G. A.; CAMPOS, S. N. Pseudo-
hermafroditismo masculino e neoplasia testicular em um cão: relato de caso. Investigação. v. 17, n. 1 p. 48 – 51. 2018.
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TITULO Pseudo-hermafroditismo em coelho (Oryctolagus cuniculus) – Relato de caso

INTRODUCAO

O hermafroditismo é uma anomalia congênita do sistema genital de indivíduos que apresentam características sexuais de ambos os sexos. Esta alteração ocorre
devido a algum tipo de modificação nas fases de diferenciação do desenvolvimento da formação das gônadas. São classificados como hermafroditas verdadeiros os
indivíduos que apresentam tecido testicular e ovariano, e pseudo-hermafroditas os que apresentam características genitais de um sexo e tecido gonadal do sexo
oposto, onde o sexo será classificado de acordo com as características morfológicas de suas gônadas, sendo diagnosticados através de análise histológica de
tecido gonadal. Trata-se de uma anomalia congênita rara em animais domésticos e os motivos desta alteração ainda não são totalmente estabelecidos em literatura.

OBJETIVOS Relatar caso de pseudo-hermafroditismo em coelho (Oryctolagus cuniculus) atendido no Hospital Veterinário UNISA.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário UNISA em 2021, no setor de Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, um coelho, fêmea, 1 ano e 4 meses de idade, sexado
através da análise da genitália externa, para a realização de ovariohisterectomia (OVH) eletiva. Durante o procedimento de OVH, não foi possível visualizar estruturas
do sistema reprodutor feminino, como útero e ovários, mas sim, 2 estruturas macroscopicamente semelhantes a testículos em cavidade abdominal. Foi realizada a
ressecção cirúrgica das estruturas e as amostras foram enviadas para o exame histopatológico.

RESULTADOS

O resultado do exame histopatológico confirmou que as amostras eram testículos e o animal possuía vulva. Não foram encontrados relatos de pseudo-
hermafroditismo em coelhos, sendo este o primeiro relato da anomalia na espécie. Nos relatos de pseudo-hermafroditismo em cães descritos por Rocha et. al
(2018) e Gonçalves et. al (2020), foram encontradas neoplasias, gonadoblastoma e tecoma, respectivamente, associadas ao sistema reprodutor dos animais, o que
não foi observado neste relato. O animal foi monitorado por 5 meses após o procedimento, sem alterações em exames físicos e nos parâmetros fisiológicos.

CONCLUSOES
Este é o primeiro relato de pseudo-hermafroditismo em coelho, ressaltando a necessidade de maiores estudos para compreender como esta rara anomalia congênita
se comporta na espécie.

REFERENCIAS

1. GONÇALVES, T. C.; GUSSO, A. B.; RODRIGUES, J. M.; LUBE, C.; FERMO, E. Pseudo-hermafroditismo feminino e tecoma: relato de caso. Arquivos Brasileiros de
Medicina Veterinária FAG. v. 3, n. 2, p. 200 – 208. 2020. 2. MENDES, D. B.; ARAÚJO, L. R. S.; OLIVEIRA, A. M. A.; EVANGELISTA, J. N. B. Pseudo-hermafroditismo
masculino na espécie suína - relato de caso. Revista Acadêmica Ciência Animal. v. 18, p. 1 - 5. 2020. 3. ROCHA, H. K. M.; PAIVA, M. G. A.; CAMPOS, S. N. Pseudo-
hermafroditismo masculino e neoplasia testicular em um cão: relato de caso. Investigação. v. 17, n. 1 p. 48 – 51. 2018.
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TITULO Práticas educacionais emergentes na Educação Física escolar: a Cultura Corporal do Movimento segundo a BNCC

INTRODUCAO

A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 ao colocar a disciplina de Educação Física nas mesmas condições das demais disciplinas curriculares, reconhece a necessidade
de que essa área seja organizada em aspectos teórico-didático-metodológicos que consolidem a educação escolar e, ainda, de estar centrada no ensino de
conhecimentos específicos, considerados fundamentais para a cidadania. Sendo assim, a partir de uma preocupação com o que se deve ensinar na disciplina de
Educação Física, surge a proposta de Cultura Corporal do Movimento, representando uma perspectiva que fundamenta a intervenção pedagógica do professor/a.

OBJETIVOS
Compreender como a Cultura Corporal do Movimento a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pode contribuir para a formação integral do aluno/a por
meio da disciplina de Educação Física nas escolas.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi uma pesquisa documental tendo como instrumento para análise a BNCC, especificamente na área de linguagens onde encontra-se a
disciplina de Educação Física.

RESULTADOS

Com base no que foi analisado nesse documento, foi possível tecer algumas considerações que apontam que a Educação Física estando integrada na área de
linguagens da BNCC, tem como especificidade a Cultura Corporal do Movimento. Esta cultura surge como uma alternativa de perspectiva pedagógica para a área,
objetivando transcender uma disciplina que não limita seu campo de conhecimento apenas aos esportes e a dimensão de seus conteúdos ao âmbito da objetividade
(da prática). Tal especificidade tem por interesse abranger várias dimensões dos conteúdos da disciplina de Educação Física e preocupa-se com o enraizamento
histórico e com as representações socioculturais das diferentes manifestações corporais que constituem o campo de conhecimento da Educação Física, propondo
desse modo uma didática integrativa para a formação do educando.

CONCLUSOES
Por fim, foi possível identificar que o foco principal da Educação Física escolar é integrar e introduzir o educando na Cultura Corporal do Movimento, formando o
cidadão que vai usufruir, partilhar, produzir, reproduzir e transformar as formas de movimento, como os jogos, esportes, danças, ginásticas, lutas, os exercícios
físicos e as atividades de natureza.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Versão final. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: (#60)
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf(#62). Acesso em: 25 set. 2021. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular/
Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, 2017. NÓBREGA, T. P. Uma fenomenologia do
corpo. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2010.
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TITULO GESTÃO DE PESSOAS E ENTREGADORES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICATIVOS

INTRODUCAO

A compreensão acerca de gestão de pessoas vem se modificando ao longo do tempo, para Chiavenato (2009) a integração dos colaboradores com a empresa não é
uma problemática nova, vem desde a organização industrial, enquanto Arellano e Coelho Cesar (2017) dizem que gestão de pessoas não se resume em planejar e
integrar ações para direcionar os funcionários no ambiente de trabalho, deve ultrapassar as noções de adaptação e se posicionar de maneira estratégica,
principalmente, em contextos de empresas contemporâneas que exigem mais flexibilidade e inovação. Antunes e Filgueiras (2020) afirmam que as reivindicadas
mudanças nas relações de trabalho são recorrentes, algumas dessas transformações levaram a perdas e ganhos, considerando esses pensamentos e empresas
inseridas na economia compartilhada, a insatisfação dos profissionais que prestam serviços de entregas pode gerar ativos trabalhistas, desta forma, vamos
investigar quais ações e políticas a IFood adota para mitigar possíveis insatisfações dos prestadores de serviços.

OBJETIVOS
Identificar ações e diretrizes que a empresa estabelece para gerar relacionamento de reciprocidade e a percepção dos entregadores em relação as políticas
adotadas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória. Para construir o eixo teórico utilizamos autores bases, artigos científicos e dados secundários encontrados em
textos jornalísticos e site da empresa.

RESULTADOS

Análise indica que a economia compartilhada introduziu outras relações empregatícias, assim como a necessidade de legislação para diminuir a precarização do
trabalho, assegurando direitos mínimos aos prestadores de serviços. Identificamos que a IFood tem se movimentado para melhorar sua relação com os
entregadores, embora a relação seja não-trabalhista, a empresa lançou o programa “Delivery de Vantagens”, onde oferece cursos de administração e finanças
pessoais, além de seguro de vida para acidentes de trabalho, evidenciando o que foi abordado por Arellano e Coelho Cesar (2017), flexibilidade e inovação, isto é, as
empresas contemporâneas exigem um novo posicionamento no modelo de gestão de pessoas.

CONCLUSOES
Conclui-se que esse modelo exige um novo comportamento da área de gestão de pessoas para se adaptar as novas necessidades do mercado. Outro aspecto
importante, o direito do trabalho brasileiro precisa repensar acerca das relações estabelecidas por empresas e prestadores de serviços para não permanecer
estagnado e se omitir em situações em que os trabalhadores podem estar com seus direitos violados.

REFERENCIAS

ANTUNES, R.; FILGUEIRAS, V. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação no Capitalismo contemporâneo. Revista Contracampo, Niterói, v. 39, n. 1, p.
27-43, abr./jul. 2020. Disponível em: https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38901/pdf Acesso em outubro de 2021. ARELLANO, E. B.; COELHO CESAR,
A. M. R. V. Gestão de Pessoas: nas Empresas Contemporâneas Brasileiras. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. CHIAVENATO, I. Administração de recursos
humanos: fundamentos básicos. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2009.
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Angela Divina de Oliveira Daniel Osorio Macedo

TITULO GESTÃO DE PESSOAS E ENTREGADORES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICATIVOS

INTRODUCAO

A compreensão acerca de gestão de pessoas vem se modificando ao longo do tempo, para Chiavenato (2009) a integração dos colaboradores com a empresa não é
uma problemática nova, vem desde a organização industrial, enquanto Arellano e Coelho Cesar (2017) dizem que gestão de pessoas não se resume em planejar e
integrar ações para direcionar os funcionários no ambiente de trabalho, deve ultrapassar as noções de adaptação e se posicionar de maneira estratégica,
principalmente, em contextos de empresas contemporâneas que exigem mais flexibilidade e inovação. Antunes e Filgueiras (2020) afirmam que as reivindicadas
mudanças nas relações de trabalho são recorrentes, algumas dessas transformações levaram a perdas e ganhos, considerando esses pensamentos e empresas
inseridas na economia compartilhada, a insatisfação dos profissionais que prestam serviços de entregas pode gerar ativos trabalhistas, desta forma, vamos
investigar quais ações e políticas a IFood adota para mitigar possíveis insatisfações dos prestadores de serviços.

OBJETIVOS
Identificar ações e diretrizes que a empresa estabelece para gerar relacionamento de reciprocidade e a percepção dos entregadores em relação as políticas
adotadas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória. Para construir o eixo teórico utilizamos autores bases, artigos científicos e dados secundários encontrados em
textos jornalísticos e site da empresa.

RESULTADOS

Análise indica que a economia compartilhada introduziu outras relações empregatícias, assim como a necessidade de legislação para diminuir a precarização do
trabalho, assegurando direitos mínimos aos prestadores de serviços. Identificamos que a IFood tem se movimentado para melhorar sua relação com os
entregadores, embora a relação seja não-trabalhista, a empresa lançou o programa “Delivery de Vantagens”, onde oferece cursos de administração e finanças
pessoais, além de seguro de vida para acidentes de trabalho, evidenciando o que foi abordado por Arellano e Coelho Cesar (2017), flexibilidade e inovação, isto é, as
empresas contemporâneas exigem um novo posicionamento no modelo de gestão de pessoas.

CONCLUSOES
Conclui-se que esse modelo exige um novo comportamento da área de gestão de pessoas para se adaptar as novas necessidades do mercado. Outro aspecto
importante, o direito do trabalho brasileiro precisa repensar acerca das relações estabelecidas por empresas e prestadores de serviços para não permanecer
estagnado e se omitir em situações em que os trabalhadores podem estar com seus direitos violados.

REFERENCIAS

ANTUNES, R.; FILGUEIRAS, V. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação no Capitalismo contemporâneo. Revista Contracampo, Niterói, v. 39, n. 1, p.
27-43, abr./jul. 2020. Disponível em: https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38901/pdf Acesso em outubro de 2021. ARELLANO, E. B.; COELHO CESAR,
A. M. R. V. Gestão de Pessoas: nas Empresas Contemporâneas Brasileiras. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. CHIAVENATO, I. Administração de recursos
humanos: fundamentos básicos. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2009.
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Angela Divina de Oliveira Daniel Osorio Macedo

TITULO GESTÃO DE PESSOAS E ENTREGADORES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICATIVOS

INTRODUCAO

A compreensão acerca de gestão de pessoas vem se modificando ao longo do tempo, para Chiavenato (2009) a integração dos colaboradores com a empresa não é
uma problemática nova, vem desde a organização industrial, enquanto Arellano e Coelho Cesar (2017) dizem que gestão de pessoas não se resume em planejar e
integrar ações para direcionar os funcionários no ambiente de trabalho, deve ultrapassar as noções de adaptação e se posicionar de maneira estratégica,
principalmente, em contextos de empresas contemporâneas que exigem mais flexibilidade e inovação. Antunes e Filgueiras (2020) afirmam que as reivindicadas
mudanças nas relações de trabalho são recorrentes, algumas dessas transformações levaram a perdas e ganhos, considerando esses pensamentos e empresas
inseridas na economia compartilhada, a insatisfação dos profissionais que prestam serviços de entregas pode gerar ativos trabalhistas, desta forma, vamos
investigar quais ações e políticas a IFood adota para mitigar possíveis insatisfações dos prestadores de serviços.

OBJETIVOS
Identificar ações e diretrizes que a empresa estabelece para gerar relacionamento de reciprocidade e a percepção dos entregadores em relação as políticas
adotadas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória. Para construir o eixo teórico utilizamos autores bases, artigos científicos e dados secundários encontrados em
textos jornalísticos e site da empresa.

RESULTADOS

Análise indica que a economia compartilhada introduziu outras relações empregatícias, assim como a necessidade de legislação para diminuir a precarização do
trabalho, assegurando direitos mínimos aos prestadores de serviços. Identificamos que a IFood tem se movimentado para melhorar sua relação com os
entregadores, embora a relação seja não-trabalhista, a empresa lançou o programa “Delivery de Vantagens”, onde oferece cursos de administração e finanças
pessoais, além de seguro de vida para acidentes de trabalho, evidenciando o que foi abordado por Arellano e Coelho Cesar (2017), flexibilidade e inovação, isto é, as
empresas contemporâneas exigem um novo posicionamento no modelo de gestão de pessoas.

CONCLUSOES
Conclui-se que esse modelo exige um novo comportamento da área de gestão de pessoas para se adaptar as novas necessidades do mercado. Outro aspecto
importante, o direito do trabalho brasileiro precisa repensar acerca das relações estabelecidas por empresas e prestadores de serviços para não permanecer
estagnado e se omitir em situações em que os trabalhadores podem estar com seus direitos violados.

REFERENCIAS

ANTUNES, R.; FILGUEIRAS, V. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação no Capitalismo contemporâneo. Revista Contracampo, Niterói, v. 39, n. 1, p.
27-43, abr./jul. 2020. Disponível em: https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38901/pdf Acesso em outubro de 2021. ARELLANO, E. B.; COELHO CESAR,
A. M. R. V. Gestão de Pessoas: nas Empresas Contemporâneas Brasileiras. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. CHIAVENATO, I. Administração de recursos
humanos: fundamentos básicos. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2009.
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Angela Divina de Oliveira Daniel Osorio Macedo

TITULO GESTÃO DE PESSOAS E ENTREGADORES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICATIVOS

INTRODUCAO

A compreensão acerca de gestão de pessoas vem se modificando ao longo do tempo, para Chiavenato (2009) a integração dos colaboradores com a empresa não é
uma problemática nova, vem desde a organização industrial, enquanto Arellano e Coelho Cesar (2017) dizem que gestão de pessoas não se resume em planejar e
integrar ações para direcionar os funcionários no ambiente de trabalho, deve ultrapassar as noções de adaptação e se posicionar de maneira estratégica,
principalmente, em contextos de empresas contemporâneas que exigem mais flexibilidade e inovação. Antunes e Filgueiras (2020) afirmam que as reivindicadas
mudanças nas relações de trabalho são recorrentes, algumas dessas transformações levaram a perdas e ganhos, considerando esses pensamentos e empresas
inseridas na economia compartilhada, a insatisfação dos profissionais que prestam serviços de entregas pode gerar ativos trabalhistas, desta forma, vamos
investigar quais ações e políticas a IFood adota para mitigar possíveis insatisfações dos prestadores de serviços.

OBJETIVOS
Identificar ações e diretrizes que a empresa estabelece para gerar relacionamento de reciprocidade e a percepção dos entregadores em relação as políticas
adotadas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória. Para construir o eixo teórico utilizamos autores bases, artigos científicos e dados secundários encontrados em
textos jornalísticos e site da empresa.

RESULTADOS

Análise indica que a economia compartilhada introduziu outras relações empregatícias, assim como a necessidade de legislação para diminuir a precarização do
trabalho, assegurando direitos mínimos aos prestadores de serviços. Identificamos que a IFood tem se movimentado para melhorar sua relação com os
entregadores, embora a relação seja não-trabalhista, a empresa lançou o programa “Delivery de Vantagens”, onde oferece cursos de administração e finanças
pessoais, além de seguro de vida para acidentes de trabalho, evidenciando o que foi abordado por Arellano e Coelho Cesar (2017), flexibilidade e inovação, isto é, as
empresas contemporâneas exigem um novo posicionamento no modelo de gestão de pessoas.

CONCLUSOES
Conclui-se que esse modelo exige um novo comportamento da área de gestão de pessoas para se adaptar as novas necessidades do mercado. Outro aspecto
importante, o direito do trabalho brasileiro precisa repensar acerca das relações estabelecidas por empresas e prestadores de serviços para não permanecer
estagnado e se omitir em situações em que os trabalhadores podem estar com seus direitos violados.

REFERENCIAS

ANTUNES, R.; FILGUEIRAS, V. Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação no Capitalismo contemporâneo. Revista Contracampo, Niterói, v. 39, n. 1, p.
27-43, abr./jul. 2020. Disponível em: https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38901/pdf Acesso em outubro de 2021. ARELLANO, E. B.; COELHO CESAR,
A. M. R. V. Gestão de Pessoas: nas Empresas Contemporâneas Brasileiras. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. CHIAVENATO, I. Administração de recursos
humanos: fundamentos básicos. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2009.
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Angela Divina de Oliveira Daniel Osorio Macedo

TITULO ABSENTEISMO: PRINCIPAIS CAUSAS EM UMA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

O absenteísmo também denominado “ausentismo” é um método que mensura as ausências no trabalho, para Chiavenato (2008) é o tempo de trabalho perdido,
mediante os períodos em que os colaboradores se encontram ausentes do trabalho, seja por falta, atraso ou outro motivo. Siqueira (2013) acrescenta que o índice
de absenteísmo espelha a percentagem do tempo não trabalhado em consequência das ausências em relação ao volume de atividade esperada ou projetada.
Milkovich e Boudreau (2018) afirmam que os estudos sobre as causas e consequências do absenteísmo, demonstram que depende da capacidade e da motivação
do colaborador em ir para o trabalho, essa motivação é influenciada por práticas organizacionais - penalidades e recompensas - cultura organizacional e por atitudes.
O alto índice de absenteísmo pode ser em decorrência de diversos fatores o que exige da gestão de recursos humanos mais controles das ausências dos
colaboradores, fato esse que iremos investigar se a empresa tem esse processo de monitoramento.

OBJETIVOS
Identificar se a empresa aplica ações de monitoramento das ausências, obter dados referentes as principais causas de faltas justificadas e não justificadas, assim
como o impacto nos resultados organizacionais.

METODOLOGIA
A fundamentação teórica foi construída a partir de pesquisa bibliográfica qualitativa que seguiu a linha comparativa entre o embasamento teórico e o que é praticado
na organização. Como fonte de pesquisa utilizamos capítulos de livros, artigos científicos, site da empresa e matérias jornalísticas.

RESULTADOS

Ausências dos colaboradores representam um custo considerável para empresa, pois provoca uma ruptura no fluxo operacional refletindo na diminuição da
produtividade e consequentemente na sobrecarrega de outros membros da equipe, A empresa apresenta os tipos de absenteísmo mais conhecidos: 1) voluntário,
engloba as ausências programadas, folgas, compensações, licenças e outros. 2) involuntário, inclui as ausências que não foram programadas, logo, não planejado, o
que afeta negativamente toda a rotina de trabalho. Há ainda, o absenteísmo mental, isto é, ocorre quando o trabalhador não falta, mas se encontra disperso,
comportamento influenciado pelo clima organizacional. Identificamos a ausência de controles efetivos que monitore a taxa de absenteísmo, para identificar
situações que, em primeira análise, são complexas e tem caráter multifatorial.

CONCLUSOES
Concluímos que existem necessidades emergentes referente a melhoria do bem-estar dos trabalhadores que atuam no transporte urbano, visto que estão sujeitos
as contingências do tipo de trabalho. Além disso, evidenciou o despreparo da área de recursos humanos para lidar com o absenteísmo como fator de impacto
financeiro.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas e o Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. MILKOVICH, G. T.; BOUDREAU,
M. J. W.; tradução Reynaldo C. Marcondes. Administração de recursos humanos. 1. ed. 13. reimpr. São Paulo: Atlas, 2018. SIQUEIRA, M. M. M. Novas Medidas do
Comportamento Organizacional: Ferramentas de diagnóstico e de Gestão. São Paulo: Artmed, 2013.
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4642759 - CRISTHIANE SILVESTRE BARROSO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Angela Divina de Oliveira Daniel Osorio Macedo

TITULO ABSENTEISMO: PRINCIPAIS CAUSAS EM UMA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

O absenteísmo também denominado “ausentismo” é um método que mensura as ausências no trabalho, para Chiavenato (2008) é o tempo de trabalho perdido,
mediante os períodos em que os colaboradores se encontram ausentes do trabalho, seja por falta, atraso ou outro motivo. Siqueira (2013) acrescenta que o índice
de absenteísmo espelha a percentagem do tempo não trabalhado em consequência das ausências em relação ao volume de atividade esperada ou projetada.
Milkovich e Boudreau (2018) afirmam que os estudos sobre as causas e consequências do absenteísmo, demonstram que depende da capacidade e da motivação
do colaborador em ir para o trabalho, essa motivação é influenciada por práticas organizacionais - penalidades e recompensas - cultura organizacional e por atitudes.
O alto índice de absenteísmo pode ser em decorrência de diversos fatores o que exige da gestão de recursos humanos mais controles das ausências dos
colaboradores, fato esse que iremos investigar se a empresa tem esse processo de monitoramento.

OBJETIVOS
Identificar se a empresa aplica ações de monitoramento das ausências, obter dados referentes as principais causas de faltas justificadas e não justificadas, assim
como o impacto nos resultados organizacionais.

METODOLOGIA
A fundamentação teórica foi construída a partir de pesquisa bibliográfica qualitativa que seguiu a linha comparativa entre o embasamento teórico e o que é praticado
na organização. Como fonte de pesquisa utilizamos capítulos de livros, artigos científicos, site da empresa e matérias jornalísticas.

RESULTADOS

Ausências dos colaboradores representam um custo considerável para empresa, pois provoca uma ruptura no fluxo operacional refletindo na diminuição da
produtividade e consequentemente na sobrecarrega de outros membros da equipe, A empresa apresenta os tipos de absenteísmo mais conhecidos: 1) voluntário,
engloba as ausências programadas, folgas, compensações, licenças e outros. 2) involuntário, inclui as ausências que não foram programadas, logo, não planejado, o
que afeta negativamente toda a rotina de trabalho. Há ainda, o absenteísmo mental, isto é, ocorre quando o trabalhador não falta, mas se encontra disperso,
comportamento influenciado pelo clima organizacional. Identificamos a ausência de controles efetivos que monitore a taxa de absenteísmo, para identificar
situações que, em primeira análise, são complexas e tem caráter multifatorial.

CONCLUSOES
Concluímos que existem necessidades emergentes referente a melhoria do bem-estar dos trabalhadores que atuam no transporte urbano, visto que estão sujeitos
as contingências do tipo de trabalho. Além disso, evidenciou o despreparo da área de recursos humanos para lidar com o absenteísmo como fator de impacto
financeiro.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas e o Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. MILKOVICH, G. T.; BOUDREAU,
M. J. W.; tradução Reynaldo C. Marcondes. Administração de recursos humanos. 1. ed. 13. reimpr. São Paulo: Atlas, 2018. SIQUEIRA, M. M. M. Novas Medidas do
Comportamento Organizacional: Ferramentas de diagnóstico e de Gestão. São Paulo: Artmed, 2013.
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Claudia Cristina Peixoto Guimaraes Ana Lucia Franco Ricardo

TITULO Revascularização Pulpar: uma revisão de literatura

INTRODUCAO

A revascularização pulpar é um procedimento que vem inovando cada dia mais o tratamento para dentes portadores de necrose pulpar com rizogênese incompleta.
Esses dentes, são os permanentes jovens com cujo ápice radicular não apresenta, histologicamente, dentina apical revestida por cemento. Além disso,
radiograficamente, não é possível visualizar o fechamento da raiz, ou seja, o desenvolvimento radicular não atinge o estágio 10 de Nolla. (SEIBEL.et al. (2006). A
outra forma de tratamento seria a apificação que consiste em diversas trocas de hidróxido de cálcio, até o fechamento completo do forame apical

OBJETIVOS O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre a revascularização pulpar.

METODOLOGIA
Para esse estudo foram realizadas buscas sobre revascularização pulpar e os artigos foram selecionados na base de dados do Google Acadêmico, Pubmed entre os
anos 2006 a 2019.

RESULTADOS

Vários estudos mostraram que o desenvolvimento contínuo da raiz pode ser alcançado após a desinfecção do sistema de canal radicular, sangramento provocado
dentro do canal radicular e selamento coronal adequado (LOVELACE et al., 2011) A revascularização consiste em um tratamento que visa o fechamento apical e a
formação radicular, para que possa ser realizado com sucesso, desde sua abertura até o selamento final, na desinfecções dos canais radiculares a maioria dos
estudos indica como uso de soluções irrigadoras, o NaOCL a 2,5%, mas também citam outras concentrações. A medicação intracanal mais citada é a pasta
triantibiotica (ciprofloxacina, metronidazol minociclina), mas alguns autores citam a remoção da minociclina, pois ela causa escurecimento na coroa, a outra
medicação indicada é o hidróxido de cálcio, sendo o intervalo de uso delas variando de 7 a 21 dias. Após a remoção da medicação deve-se promover o sangramento,
com os autores indicando a utilização de uma lima tipo K de fino calibre. O selamento final tem como predominância entre os autores a utilização do MTA mais o
selamento provisório, após 7 a 21 dias a remoção do selamento provisório para colocação do material restaurador e acompanhamento radiográfico periódico.

CONCLUSOES
A revascularização pulpar mostrou ser uma terapia promissora para os casos de necrose pulpar em dentes com rizogênese incompleta, apresentando resultados
clínicos satisfatórios em inúmeros estudos. Por meio desta revisão de literatura verificou-se que há uma variedade de protocolos de tratamentos utilizando a
revascularização pulpar, mas ainda não existe um protocolo ideal sendo mais estudos necessários.

REFERENCIAS

Carnaúba, RKLV. et al. Revascularização pulpar: Revisão de Literatura. RvAcBO, v. 8, n 1, p25-32, 2019 Lima et al, Protocolos de revascularização pulpar em dentes
com necrose pulpar e rizogênese incompleta: uma revisão de literatura. Rev. UNINGÁ, Maringá, v. 56, n. 4, p. 132-144, out./dez. 2019 Lovelace TW et al. Evaluation of
the Delivery of Msenchymal Stem Cells into the Root Canal Space of Necrotic Immature Teeth After Clinical Regenerative Endodontic Procedure. J of Endod. v. 37, n.2;
p.133-138, 2011. Seibel et al. Histomorfologia do reparo após tratamento endodôntico em dentes com rizogênese incompleta: Revisão de literatura, RSBO v. 3, n. 2,
2006
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Claudia Cristina Peixoto Guimaraes Ana Lucia Franco Ricardo

TITULO Revascularização Pulpar: uma revisão de literatura

INTRODUCAO

A revascularização pulpar é um procedimento que vem inovando cada dia mais o tratamento para dentes portadores de necrose pulpar com rizogênese incompleta.
Esses dentes, são os permanentes jovens com cujo ápice radicular não apresenta, histologicamente, dentina apical revestida por cemento. Além disso,
radiograficamente, não é possível visualizar o fechamento da raiz, ou seja, o desenvolvimento radicular não atinge o estágio 10 de Nolla. (SEIBEL.et al. (2006). A
outra forma de tratamento seria a apificação que consiste em diversas trocas de hidróxido de cálcio, até o fechamento completo do forame apical

OBJETIVOS O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre a revascularização pulpar.

METODOLOGIA
Para esse estudo foram realizadas buscas sobre revascularização pulpar e os artigos foram selecionados na base de dados do Google Acadêmico, Pubmed entre os
anos 2006 a 2019.

RESULTADOS

Vários estudos mostraram que o desenvolvimento contínuo da raiz pode ser alcançado após a desinfecção do sistema de canal radicular, sangramento provocado
dentro do canal radicular e selamento coronal adequado (LOVELACE et al., 2011) A revascularização consiste em um tratamento que visa o fechamento apical e a
formação radicular, para que possa ser realizado com sucesso, desde sua abertura até o selamento final, na desinfecções dos canais radiculares a maioria dos
estudos indica como uso de soluções irrigadoras, o NaOCL a 2,5%, mas também citam outras concentrações. A medicação intracanal mais citada é a pasta
triantibiotica (ciprofloxacina, metronidazol minociclina), mas alguns autores citam a remoção da minociclina, pois ela causa escurecimento na coroa, a outra
medicação indicada é o hidróxido de cálcio, sendo o intervalo de uso delas variando de 7 a 21 dias. Após a remoção da medicação deve-se promover o sangramento,
com os autores indicando a utilização de uma lima tipo K de fino calibre. O selamento final tem como predominância entre os autores a utilização do MTA mais o
selamento provisório, após 7 a 21 dias a remoção do selamento provisório para colocação do material restaurador e acompanhamento radiográfico periódico.

CONCLUSOES
A revascularização pulpar mostrou ser uma terapia promissora para os casos de necrose pulpar em dentes com rizogênese incompleta, apresentando resultados
clínicos satisfatórios em inúmeros estudos. Por meio desta revisão de literatura verificou-se que há uma variedade de protocolos de tratamentos utilizando a
revascularização pulpar, mas ainda não existe um protocolo ideal sendo mais estudos necessários.

REFERENCIAS

Carnaúba, RKLV. et al. Revascularização pulpar: Revisão de Literatura. RvAcBO, v. 8, n 1, p25-32, 2019 Lima et al, Protocolos de revascularização pulpar em dentes
com necrose pulpar e rizogênese incompleta: uma revisão de literatura. Rev. UNINGÁ, Maringá, v. 56, n. 4, p. 132-144, out./dez. 2019 Lovelace TW et al. Evaluation of
the Delivery of Msenchymal Stem Cells into the Root Canal Space of Necrotic Immature Teeth After Clinical Regenerative Endodontic Procedure. J of Endod. v. 37, n.2;
p.133-138, 2011. Seibel et al. Histomorfologia do reparo após tratamento endodôntico em dentes com rizogênese incompleta: Revisão de literatura, RSBO v. 3, n. 2,
2006
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Carla Regiani Conde Jaqueline Sousa Leite

TITULO A incidência da violência obstétrica no Brasil: breve revisão de literatura

INTRODUCAO

A segunda metade do século XX teve um marco caracterizado pela transição entre o parto domiciliar, normalmente com a ajuda de uma parteira, para o nascimento
no ambiente hospitalar, com auxílio médico. Essa transição foi uma grande evolução tanto na medicina quanto para a natalidade, já que, até então, o parto que era
visto como “coisa de mulher” passou a ser estudado na medicina como procedimento médico. No entanto, na atualidade, surge uma “nova” maneira de nascer,
como por exemplo, o parto humanizado em domicílio, e com ajuda de profissionais como doula, médico e enfermeiro. Com a hospitalização a mulher ficou
submetida a práticas desnecessárias, abuso, constrangimento e vivenciar sentimentos como medo da experiencia do parto, trauma psicológico e físico, resultando
em violência obstétrica.

OBJETIVOS Identificar a incidência da violência obstétrica no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, método importante da prática baseada em evidências, que permite uma síntese dos resultados de pesquisa relacionados com
um problema específico. Consultou-se para a busca o portal da Biblioteca Virtual de Saúde e as bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). A partir da combinação dos descritores Violência Obstétrica, Trabalho de Parto, Parto,
Enfermagem. A amostra foi composta por seis artigos artigos. A análise dos dados foram realizadas por meio da utilização de um instrumento de coleta de dados
composto por título, autores, ano de publicação, tipo de estudo, resultados e a conclusão.

RESULTADOS

Depois de analisar os artigos evidenciou-se que o termo violência obstétrico é relativamente novo e sua definição ainda é muito abrangente, podendo entrar violência
física e emocional e que no Brasil isso ocorre com mais frequência do que é relatado. A incidência de partos cesáreas foi de 56,9% em 2015, tendo uma elevação
significativa, uso abusivo de ocitocina e da episiotomia, entre outros. Sendo um agravante na saúde pública no país, pois o pós-parto se torna um momento difícil na
vida da mulher, onde elas desenvolvem depressão pós-parto, rejeição do filho entre outros.

CONCLUSOES
A melhor forma de buscar minimizar a violência manter a mulher informada sobre as suas opções quanto a via de parto, bem como, tomar conhecimento dos tipos
de intervenções que podem ser necessárias e deve ser submetida no momento do parto. A comunicação entre a equipe de saúde e a parturiente é importância para
que seu desejo seja respeitado. O “plano de parto” é necessário para que a paciente registre suas escolhas sobre o parto.

REFERENCIAS
Lansky S, Souza K, Morais E, Oliveira B, Diniz S, Vieira N, et al. Violência obstétrica: influência da Exposição Sentidos do Nascer na vivência das gestantes. Cien Saude
Colet. 2018;24(8):2811–23. Organização Mundial da Saúde (OMS). Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de
saúde Genebra: Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa/OMS; 2014. Vicenzi, Ãngela Baratto. Violência obstétrica no Brasil. Curitiba, 2018
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carla Regiani Conde Jaqueline Sousa Leite

TITULO A incidência da violência obstétrica no Brasil: breve revisão de literatura

INTRODUCAO

A segunda metade do século XX teve um marco caracterizado pela transição entre o parto domiciliar, normalmente com a ajuda de uma parteira, para o nascimento
no ambiente hospitalar, com auxílio médico. Essa transição foi uma grande evolução tanto na medicina quanto para a natalidade, já que, até então, o parto que era
visto como “coisa de mulher” passou a ser estudado na medicina como procedimento médico. No entanto, na atualidade, surge uma “nova” maneira de nascer,
como por exemplo, o parto humanizado em domicílio, e com ajuda de profissionais como doula, médico e enfermeiro. Com a hospitalização a mulher ficou
submetida a práticas desnecessárias, abuso, constrangimento e vivenciar sentimentos como medo da experiencia do parto, trauma psicológico e físico, resultando
em violência obstétrica.

OBJETIVOS Identificar a incidência da violência obstétrica no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, método importante da prática baseada em evidências, que permite uma síntese dos resultados de pesquisa relacionados com
um problema específico. Consultou-se para a busca o portal da Biblioteca Virtual de Saúde e as bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). A partir da combinação dos descritores Violência Obstétrica, Trabalho de Parto, Parto,
Enfermagem. A amostra foi composta por seis artigos artigos. A análise dos dados foram realizadas por meio da utilização de um instrumento de coleta de dados
composto por título, autores, ano de publicação, tipo de estudo, resultados e a conclusão.

RESULTADOS

Depois de analisar os artigos evidenciou-se que o termo violência obstétrico é relativamente novo e sua definição ainda é muito abrangente, podendo entrar violência
física e emocional e que no Brasil isso ocorre com mais frequência do que é relatado. A incidência de partos cesáreas foi de 56,9% em 2015, tendo uma elevação
significativa, uso abusivo de ocitocina e da episiotomia, entre outros. Sendo um agravante na saúde pública no país, pois o pós-parto se torna um momento difícil na
vida da mulher, onde elas desenvolvem depressão pós-parto, rejeição do filho entre outros.

CONCLUSOES
A melhor forma de buscar minimizar a violência manter a mulher informada sobre as suas opções quanto a via de parto, bem como, tomar conhecimento dos tipos
de intervenções que podem ser necessárias e deve ser submetida no momento do parto. A comunicação entre a equipe de saúde e a parturiente é importância para
que seu desejo seja respeitado. O “plano de parto” é necessário para que a paciente registre suas escolhas sobre o parto.

REFERENCIAS
Lansky S, Souza K, Morais E, Oliveira B, Diniz S, Vieira N, et al. Violência obstétrica: influência da Exposição Sentidos do Nascer na vivência das gestantes. Cien Saude
Colet. 2018;24(8):2811–23. Organização Mundial da Saúde (OMS). Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de
saúde Genebra: Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa/OMS; 2014. Vicenzi, Ãngela Baratto. Violência obstétrica no Brasil. Curitiba, 2018
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cinara Brito de Oliveira

TITULO O impacto da violência racial na infância : microtraumas e o processo de ensino e aprendizagem

INTRODUCAO

A infância é dividida em diversas fases ou estágios de acordo com algumas teorias do desenvolvimento humano, sendo um momento rico de vivências que
influenciam de diversas formas a construção do desenvolvimento biopsicossocial. Um ambiente seguro e acolhedor que oferte estímulos saudáveis é o cenário ideal
para que a criança inicie uma relação de conhecimento consigo. O ambiente escolar e o núcleo familiar são referências diretas na formação de conceitos e valores
sobre o mundo . Segundo Silva (2018) o melhor tempo para desconstruir conceitos ruins é quando o ser humano ainda está sendo moldado. O racismo no Brasil é
identificado facilmente em uma breve leitura comparativa, quantitativa e qualitativa, das desigualdades sociais e de suas consequências na vida das populações
negra e branca (CAVALLEIRO, 2014)

OBJETIVOS
OBJETIVO O objetivo deste é revisar a literatura e discutir a maneira que a violência racial vivenciada por crianças negras influência no processo de ensino e
aprendizagem no ambiente escolar

METODOLOGIA
Segundo Fernandes (2000) a revisão integrativa é uma ferramenta para a construção de uma análise criteriosa da literatura científica, contribuindo para ampliar
debates sobre métodos e resultados de pesquisa, assim como propiciar reflexões e apontamentos necessários para a realização de futuras pesquisas.

RESULTADOS

As vulnerabilidades vivenciadas pela população negra são produtos da história criminosa da escravidão. Nos dias de hoje, está ainda sobrevive pagando uma conta
dos seus ancestrais que não escolheram esse, caminho violento que gerou acúmulos de desvantagens. (MADEIRA, GOMES,2018). A aprendizagem infantil na fase
escolar está atrelada ao desenvolvimento da criança, os professores, a própria escola o ambiente de aprendizagem formal, condições orgânicas, emocionais e
estrutura familiar. (Paula et al., 2006) A possibilidade de crianças negras receberem uma educação de fato igualitária, desde os primeiros anos escolares, representa
um dever dos profissionais da escola, pois a crianças dessa faixa etária ainda são desprovidas de autonomia para aceitar ou negar o aprendizado proporcionado pelo
professor. (CAVALLEIRO, 2014).

CONCLUSOES

O racismo estrutural tem um grande impacto no desempenho escolar de crianças negras, um corpo negro em uma sociedade eurocentrada perde todo privilégio do
encantamento que a infância concebe ao indivíduo. Os primeiros passos inseguros de uma criança negra não é apenas uma nova habilidade motora adquirida, mas
também é simbolização do adentrar em caminhos nos quais se exige precocemente criar mecanismos de sobrevivência, aos microtraumas físicos, psicológicos e
sociais.

REFERENCIAS

CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar, racismo, preconceito e discriminação na educação infantil. São Paulo: Contexto, 2010. MADEIRA, Zelma;
GOMES, Daiane de Oliveira. Pinheiro.(#38)#8239;Persistentes desigualdades raciais e resistências negras no Brasil contemporâneo(#38)#8239;,São Paulo,
09/12/2018 2007. PAULA, Giovana Romero et al. Neuropsicologia e Aprendizagem. Rev. psicopedagogia, [S. l.], p. 224,231, 26 maio 2006. SILVA, Rita de Cássia. O
preconceito étnico: problemática no cotidiano escolar da educação infantil. 2018. TCC (Pedagogia) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2018.
SILVA, Samia Paula dos Santos et al. A AUTOESTIMA DA CRIANÇA NEGRA E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. Realize editora, Campina
Grande, 2015.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O distanciamento social e seus efeitos nos relacionamentos interpessoais na pandemia

INTRODUCAO

A pandemia decorrente da Covid-19, trouxe consigo o isolamento social, afetando as relações interpessoais e psicologicamente a população como um todo. Estudos
apontam que boa parte da população pode vir a apresentar consequências psicológicas e psiquiátricas, caso não recebam ajuda adequada. Com o distanciamento
social o teleatendimento se tornou uma ótima opção, sendo oferecidos por universidades, grupos de terapeutas voluntários, de forma gratuita, proporcionando apoio
e ajuda para quem precisa, visando melhorar os problemas decorrentes da pandemia. Além disso, os hábitos de autocuidado são essenciais para a saúde de todos,
minimizando os riscos de adoecimento mental.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é compreender as consequências do isolamento social e como isso afeta os relacionamentos interpessoais em um cenário de pandemia.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários padronizados e autoaplicáveis por intermédio da Internet na plataforma Google Forms. Os formulários contêm questões relacionadas
ao tema abordado. A amostragem foi feita por conveniência entre os meses de abril e maio de 2020. Estes dados foram analisados pelo programa de análise
estatística SPSS.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da plataforma Google Forms resultou em 377 respostas, sendo 302 do sexo feminino e 75 do sexo masculino, e as idades variaram
entre 18 a 77 anos, o publico atingido variou entre estudantes e pessoas de diversas áreas profissionais mostram que 59,9% das pessoas se sentem menos
produtivos na quarentena, 78,8% dos entrevistados tem medo de encontrar outras pessoas, 53,6% negam ter desenvolvido transtorno psicológico, 96,8% sentem
falta de reencontrar amigos ou familiares, 56% concordam que se sentem menos comunicativo, 84,4% afirmam passar mais tempo nas redes sociais, 76,1% tem
receio de frequentar locais públicos, 51,7% se sentem mais confortável em estar sozinho, 73,5% acreditam que a relação familiar mudou com o distanciamento e
66,8% das pessoas sentem que as redes sociais afetou a proximidade nos relacionamentos interpessoais. Esse tema é relevante, uma vez que mexe com a saúde
psicológica da população, com os relacionamentos interpessoais, acarretando efeitos muitas vezes prolongados, decorrentes de um isolamento social.

CONCLUSOES
As medidas preventivas contra o vírus da Covid-19, como o distanciamento social e o uso de máscaras, afetaram as relações interpessoais, mudando o convívio
pessoal e a área profissional para o ambiente virtual. Na era pós-pandemia, a saúde mental da população será merecedora de atenção maior por parte da sociedade
e dos profissionais de saúde.

REFERENCIAS

LIMA, R. C. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid-19 no Brasil: impactos na saúde mental. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 30, n. 2, 2020.
VASCONCELOS BEZERRA, A. C. et al. Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciência (#38)
Saúde Coletiva, v. 25, n. suppl 1, p. 2411–2421, jun. 2020. A. MATTEDI, M. et al. Epidemia e contenção: cenários emergentes do pós-Covid-19. Estudos Avançados, v.
34, n. 99, p. 283–302, ago. 2020.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O distanciamento social e seus efeitos nos relacionamentos interpessoais na pandemia

INTRODUCAO

A pandemia decorrente da Covid-19, trouxe consigo o isolamento social, afetando as relações interpessoais e psicologicamente a população como um todo. Estudos
apontam que boa parte da população pode vir a apresentar consequências psicológicas e psiquiátricas, caso não recebam ajuda adequada. Com o distanciamento
social o teleatendimento se tornou uma ótima opção, sendo oferecidos por universidades, grupos de terapeutas voluntários, de forma gratuita, proporcionando apoio
e ajuda para quem precisa, visando melhorar os problemas decorrentes da pandemia. Além disso, os hábitos de autocuidado são essenciais para a saúde de todos,
minimizando os riscos de adoecimento mental.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é compreender as consequências do isolamento social e como isso afeta os relacionamentos interpessoais em um cenário de pandemia.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários padronizados e autoaplicáveis por intermédio da Internet na plataforma Google Forms. Os formulários contêm questões relacionadas
ao tema abordado. A amostragem foi feita por conveniência entre os meses de abril e maio de 2020. Estes dados foram analisados pelo programa de análise
estatística SPSS.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da plataforma Google Forms resultou em 377 respostas, sendo 302 do sexo feminino e 75 do sexo masculino, e as idades variaram
entre 18 a 77 anos, o publico atingido variou entre estudantes e pessoas de diversas áreas profissionais mostram que 59,9% das pessoas se sentem menos
produtivos na quarentena, 78,8% dos entrevistados tem medo de encontrar outras pessoas, 53,6% negam ter desenvolvido transtorno psicológico, 96,8% sentem
falta de reencontrar amigos ou familiares, 56% concordam que se sentem menos comunicativo, 84,4% afirmam passar mais tempo nas redes sociais, 76,1% tem
receio de frequentar locais públicos, 51,7% se sentem mais confortável em estar sozinho, 73,5% acreditam que a relação familiar mudou com o distanciamento e
66,8% das pessoas sentem que as redes sociais afetou a proximidade nos relacionamentos interpessoais. Esse tema é relevante, uma vez que mexe com a saúde
psicológica da população, com os relacionamentos interpessoais, acarretando efeitos muitas vezes prolongados, decorrentes de um isolamento social.

CONCLUSOES
As medidas preventivas contra o vírus da Covid-19, como o distanciamento social e o uso de máscaras, afetaram as relações interpessoais, mudando o convívio
pessoal e a área profissional para o ambiente virtual. Na era pós-pandemia, a saúde mental da população será merecedora de atenção maior por parte da sociedade
e dos profissionais de saúde.

REFERENCIAS

LIMA, R. C. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid-19 no Brasil: impactos na saúde mental. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 30, n. 2, 2020.
VASCONCELOS BEZERRA, A. C. et al. Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciência (#38)
Saúde Coletiva, v. 25, n. suppl 1, p. 2411–2421, jun. 2020. A. MATTEDI, M. et al. Epidemia e contenção: cenários emergentes do pós-Covid-19. Estudos Avançados, v.
34, n. 99, p. 283–302, ago. 2020.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O distanciamento social e seus efeitos nos relacionamentos interpessoais na pandemia

INTRODUCAO

A pandemia decorrente da Covid-19, trouxe consigo o isolamento social, afetando as relações interpessoais e psicologicamente a população como um todo. Estudos
apontam que boa parte da população pode vir a apresentar consequências psicológicas e psiquiátricas, caso não recebam ajuda adequada. Com o distanciamento
social o teleatendimento se tornou uma ótima opção, sendo oferecidos por universidades, grupos de terapeutas voluntários, de forma gratuita, proporcionando apoio
e ajuda para quem precisa, visando melhorar os problemas decorrentes da pandemia. Além disso, os hábitos de autocuidado são essenciais para a saúde de todos,
minimizando os riscos de adoecimento mental.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é compreender as consequências do isolamento social e como isso afeta os relacionamentos interpessoais em um cenário de pandemia.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários padronizados e autoaplicáveis por intermédio da Internet na plataforma Google Forms. Os formulários contêm questões relacionadas
ao tema abordado. A amostragem foi feita por conveniência entre os meses de abril e maio de 2020. Estes dados foram analisados pelo programa de análise
estatística SPSS.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da plataforma Google Forms resultou em 377 respostas, sendo 302 do sexo feminino e 75 do sexo masculino, e as idades variaram
entre 18 a 77 anos, o publico atingido variou entre estudantes e pessoas de diversas áreas profissionais mostram que 59,9% das pessoas se sentem menos
produtivos na quarentena, 78,8% dos entrevistados tem medo de encontrar outras pessoas, 53,6% negam ter desenvolvido transtorno psicológico, 96,8% sentem
falta de reencontrar amigos ou familiares, 56% concordam que se sentem menos comunicativo, 84,4% afirmam passar mais tempo nas redes sociais, 76,1% tem
receio de frequentar locais públicos, 51,7% se sentem mais confortável em estar sozinho, 73,5% acreditam que a relação familiar mudou com o distanciamento e
66,8% das pessoas sentem que as redes sociais afetou a proximidade nos relacionamentos interpessoais. Esse tema é relevante, uma vez que mexe com a saúde
psicológica da população, com os relacionamentos interpessoais, acarretando efeitos muitas vezes prolongados, decorrentes de um isolamento social.

CONCLUSOES
As medidas preventivas contra o vírus da Covid-19, como o distanciamento social e o uso de máscaras, afetaram as relações interpessoais, mudando o convívio
pessoal e a área profissional para o ambiente virtual. Na era pós-pandemia, a saúde mental da população será merecedora de atenção maior por parte da sociedade
e dos profissionais de saúde.

REFERENCIAS

LIMA, R. C. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid-19 no Brasil: impactos na saúde mental. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 30, n. 2, 2020.
VASCONCELOS BEZERRA, A. C. et al. Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciência (#38)
Saúde Coletiva, v. 25, n. suppl 1, p. 2411–2421, jun. 2020. A. MATTEDI, M. et al. Epidemia e contenção: cenários emergentes do pós-Covid-19. Estudos Avançados, v.
34, n. 99, p. 283–302, ago. 2020.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O distanciamento social e seus efeitos nos relacionamentos interpessoais na pandemia

INTRODUCAO

A pandemia decorrente da Covid-19, trouxe consigo o isolamento social, afetando as relações interpessoais e psicologicamente a população como um todo. Estudos
apontam que boa parte da população pode vir a apresentar consequências psicológicas e psiquiátricas, caso não recebam ajuda adequada. Com o distanciamento
social o teleatendimento se tornou uma ótima opção, sendo oferecidos por universidades, grupos de terapeutas voluntários, de forma gratuita, proporcionando apoio
e ajuda para quem precisa, visando melhorar os problemas decorrentes da pandemia. Além disso, os hábitos de autocuidado são essenciais para a saúde de todos,
minimizando os riscos de adoecimento mental.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é compreender as consequências do isolamento social e como isso afeta os relacionamentos interpessoais em um cenário de pandemia.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários padronizados e autoaplicáveis por intermédio da Internet na plataforma Google Forms. Os formulários contêm questões relacionadas
ao tema abordado. A amostragem foi feita por conveniência entre os meses de abril e maio de 2020. Estes dados foram analisados pelo programa de análise
estatística SPSS.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da plataforma Google Forms resultou em 377 respostas, sendo 302 do sexo feminino e 75 do sexo masculino, e as idades variaram
entre 18 a 77 anos, o publico atingido variou entre estudantes e pessoas de diversas áreas profissionais mostram que 59,9% das pessoas se sentem menos
produtivos na quarentena, 78,8% dos entrevistados tem medo de encontrar outras pessoas, 53,6% negam ter desenvolvido transtorno psicológico, 96,8% sentem
falta de reencontrar amigos ou familiares, 56% concordam que se sentem menos comunicativo, 84,4% afirmam passar mais tempo nas redes sociais, 76,1% tem
receio de frequentar locais públicos, 51,7% se sentem mais confortável em estar sozinho, 73,5% acreditam que a relação familiar mudou com o distanciamento e
66,8% das pessoas sentem que as redes sociais afetou a proximidade nos relacionamentos interpessoais. Esse tema é relevante, uma vez que mexe com a saúde
psicológica da população, com os relacionamentos interpessoais, acarretando efeitos muitas vezes prolongados, decorrentes de um isolamento social.

CONCLUSOES
As medidas preventivas contra o vírus da Covid-19, como o distanciamento social e o uso de máscaras, afetaram as relações interpessoais, mudando o convívio
pessoal e a área profissional para o ambiente virtual. Na era pós-pandemia, a saúde mental da população será merecedora de atenção maior por parte da sociedade
e dos profissionais de saúde.

REFERENCIAS

LIMA, R. C. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid-19 no Brasil: impactos na saúde mental. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 30, n. 2, 2020.
VASCONCELOS BEZERRA, A. C. et al. Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciência (#38)
Saúde Coletiva, v. 25, n. suppl 1, p. 2411–2421, jun. 2020. A. MATTEDI, M. et al. Epidemia e contenção: cenários emergentes do pós-Covid-19. Estudos Avançados, v.
34, n. 99, p. 283–302, ago. 2020.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O distanciamento social e seus efeitos nos relacionamentos interpessoais na pandemia

INTRODUCAO

A pandemia decorrente da Covid-19, trouxe consigo o isolamento social, afetando as relações interpessoais e psicologicamente a população como um todo. Estudos
apontam que boa parte da população pode vir a apresentar consequências psicológicas e psiquiátricas, caso não recebam ajuda adequada. Com o distanciamento
social o teleatendimento se tornou uma ótima opção, sendo oferecidos por universidades, grupos de terapeutas voluntários, de forma gratuita, proporcionando apoio
e ajuda para quem precisa, visando melhorar os problemas decorrentes da pandemia. Além disso, os hábitos de autocuidado são essenciais para a saúde de todos,
minimizando os riscos de adoecimento mental.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é compreender as consequências do isolamento social e como isso afeta os relacionamentos interpessoais em um cenário de pandemia.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários padronizados e autoaplicáveis por intermédio da Internet na plataforma Google Forms. Os formulários contêm questões relacionadas
ao tema abordado. A amostragem foi feita por conveniência entre os meses de abril e maio de 2020. Estes dados foram analisados pelo programa de análise
estatística SPSS.

RESULTADOS

Os resultados obtidos através da plataforma Google Forms resultou em 377 respostas, sendo 302 do sexo feminino e 75 do sexo masculino, e as idades variaram
entre 18 a 77 anos, o publico atingido variou entre estudantes e pessoas de diversas áreas profissionais mostram que 59,9% das pessoas se sentem menos
produtivos na quarentena, 78,8% dos entrevistados tem medo de encontrar outras pessoas, 53,6% negam ter desenvolvido transtorno psicológico, 96,8% sentem
falta de reencontrar amigos ou familiares, 56% concordam que se sentem menos comunicativo, 84,4% afirmam passar mais tempo nas redes sociais, 76,1% tem
receio de frequentar locais públicos, 51,7% se sentem mais confortável em estar sozinho, 73,5% acreditam que a relação familiar mudou com o distanciamento e
66,8% das pessoas sentem que as redes sociais afetou a proximidade nos relacionamentos interpessoais. Esse tema é relevante, uma vez que mexe com a saúde
psicológica da população, com os relacionamentos interpessoais, acarretando efeitos muitas vezes prolongados, decorrentes de um isolamento social.

CONCLUSOES
As medidas preventivas contra o vírus da Covid-19, como o distanciamento social e o uso de máscaras, afetaram as relações interpessoais, mudando o convívio
pessoal e a área profissional para o ambiente virtual. Na era pós-pandemia, a saúde mental da população será merecedora de atenção maior por parte da sociedade
e dos profissionais de saúde.

REFERENCIAS

LIMA, R. C. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid-19 no Brasil: impactos na saúde mental. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 30, n. 2, 2020.
VASCONCELOS BEZERRA, A. C. et al. Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciência (#38)
Saúde Coletiva, v. 25, n. suppl 1, p. 2411–2421, jun. 2020. A. MATTEDI, M. et al. Epidemia e contenção: cenários emergentes do pós-Covid-19. Estudos Avançados, v.
34, n. 99, p. 283–302, ago. 2020.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO Persistência de sintomas após recuperação de COVID-19

INTRODUCAO
A infecção pelo SARS-CoV-2 afeta principalmente o sistema cardiovascular e respiratório. Alguns sintomas comuns são a perda de olfato, fadiga, perda de paladar,
tosse e febre. A maioria dos pacientes recupera-se da doença, embora outros continuem manifestando sintomas ou mesmo evoluem para óbito.

OBJETIVOS Avaliar a frequência de persistência de sintomas em pessoas que se recuperaram da COVID-19 bem como o impacto da doença na qualidade de vida destas pessoas

METODOLOGIA
Foi utilizado um questionário auto-aplicável por meio digital contendo perguntas sobre se havia tido infecção confirmada ou suspeita por COVID-19, se havia ainda
persistência de sintomas desde o período da doença, quais eram estes sintomas, como a doença afetou de uma maneira geral a qualidade de vida, se houve
necessidade de internação em enfermaria, UTI ou intubação.

RESULTADOS

Foram obtidas 137 respostas que mostraram um impacto negativo na qualidade de vida mesmo após a recuperação da doença. A qualidade de vida auto-relatada
caiu de 90 ± 13,71 pontos para 80 ± 18,67, p(#60)0,001. Considerando uma queda de 10 pontos como uma piora na qualidade de vida, 53% dos voluntários
manifestaram queda da qualidade de vida. Os principais sintomas que persistiram foram: fadiga, anosmia e perda de paladar. Interessante notar que apenas 9,48%
dos voluntários necessitaram de internação em enfermaria e nenhum precisou ser internado em UTI nem receber intubação orotraqueal, mostrando que a coorte foi
composta de pacientes leves de COVID e que mesmo assim tiveram perda da qualidade de vida pós-covid.

CONCLUSOES
A infecção pelo SARS-CoV-2 pode deixar sequelas mesmo naqueles pacientes que desenvolveram quadros leves da doença, levando para uma diminuição da
qualidade de vida.

REFERENCIAS

Halpin SJ, McIvor C, Whyatt G, et al. Postdischarge symptoms and rehabilitation needs in survivors of COVID-19 infection: A cross-sectional evaluation. J Med Virol.
2020;93(2):1013-22 Carfì A, Bernabei R, Landi F; for the Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Persistent symptoms in patients after acute COVID-
19. JAMA. 2020;324(6):603-5 COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Available from:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html Accessed in 2020 (Dec 13).
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO Persistência de sintomas após recuperação de COVID-19

INTRODUCAO
A infecção pelo SARS-CoV-2 afeta principalmente o sistema cardiovascular e respiratório. Alguns sintomas comuns são a perda de olfato, fadiga, perda de paladar,
tosse e febre. A maioria dos pacientes recupera-se da doença, embora outros continuem manifestando sintomas ou mesmo evoluem para óbito.

OBJETIVOS Avaliar a frequência de persistência de sintomas em pessoas que se recuperaram da COVID-19 bem como o impacto da doença na qualidade de vida destas pessoas

METODOLOGIA
Foi utilizado um questionário auto-aplicável por meio digital contendo perguntas sobre se havia tido infecção confirmada ou suspeita por COVID-19, se havia ainda
persistência de sintomas desde o período da doença, quais eram estes sintomas, como a doença afetou de uma maneira geral a qualidade de vida, se houve
necessidade de internação em enfermaria, UTI ou intubação.

RESULTADOS

Foram obtidas 137 respostas que mostraram um impacto negativo na qualidade de vida mesmo após a recuperação da doença. A qualidade de vida auto-relatada
caiu de 90 ± 13,71 pontos para 80 ± 18,67, p(#60)0,001. Considerando uma queda de 10 pontos como uma piora na qualidade de vida, 53% dos voluntários
manifestaram queda da qualidade de vida. Os principais sintomas que persistiram foram: fadiga, anosmia e perda de paladar. Interessante notar que apenas 9,48%
dos voluntários necessitaram de internação em enfermaria e nenhum precisou ser internado em UTI nem receber intubação orotraqueal, mostrando que a coorte foi
composta de pacientes leves de COVID e que mesmo assim tiveram perda da qualidade de vida pós-covid.

CONCLUSOES
A infecção pelo SARS-CoV-2 pode deixar sequelas mesmo naqueles pacientes que desenvolveram quadros leves da doença, levando para uma diminuição da
qualidade de vida.

REFERENCIAS

Halpin SJ, McIvor C, Whyatt G, et al. Postdischarge symptoms and rehabilitation needs in survivors of COVID-19 infection: A cross-sectional evaluation. J Med Virol.
2020;93(2):1013-22 Carfì A, Bernabei R, Landi F; for the Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Persistent symptoms in patients after acute COVID-
19. JAMA. 2020;324(6):603-5 COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Available from:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html Accessed in 2020 (Dec 13).
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Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO Utilização da metodologia 5’s na organização do estoque

INTRODUCAO

O gerenciamento de estoque passa a ser um importante elemento estratégico nas organizações, onde a falta deste ocasiona custos elevados e reclamação dos
clientes, principalmente pela falta de disponibilidade dos produtos (Ballou, 2009). O artigo tem como foco apresentar a ferramenta 5’s para a organização e redução
de desperdícios bem como evitar a falta de produtos gerados pela má gestão do estoque. O conceito de 5’s apresenta como base as cinco palavras japonesas cujas
iniciais acabam formando o próprio nome do programa. São as palavras: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, (Lapa, 1998).

OBJETIVOS Objetivo principal esta na apresentação e utilização da ferramenta 5’s para organização do estoque e reclamação de seus clientes.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema cujo objetivo segundo Gil (2008) é esclarecer conceitos para possíveis estudos posteriores com a coleção,
redução, categorização, e interpretação de dados.

RESULTADOS

Manter a empresa organizada é imprescindível em qualquer negócio, o programa 5s, é um conjunto de normas que são aplicadas nas organizações, cujas exigências
é buscar atender a qualquer cliente e a favorecer as questões de qualidade nas empresas. Foram aplicados todos os senso, o Seiri, senso de utilização, aplicado no
descarte ou recolocando o que é considerado dispensável para realização das atividades. Seiton, o senso de organização importante aplicação para as coisas
disponíveis de forma que possam ser acessadas e usadas imediatamente, permitindo a economia de tempo, redução de pontos inseguros e facilidade na localização
dos produtos. Seiso, o terceiro senso define a relevância de eliminar resíduos, sujeira ou mesmo objetos desnecessários ou estranhos ao ambiente. Seiktsu, senso
de padronização permitindo uma melhora na localização dos itens a serem manuseados promovendo uma maior agilidade aos processos. Shitsuke, senso de
disciplina é definida pelo cumprimento e pelo comprometimento pessoal com todas as etapas. Diante de um ambiente autodisciplinado, é possível que se tenha
otimização dos processos, potencializando as ações na organização.

CONCLUSOES
A utilização da técnica 5’s na gestão do estoque apresentou-se como uma ferramenta eficiente em sua utilização com vistas ao processo de organização da
empresa, promovendo uma maior agilidade e confiança nos processos organizacionais agregando valor as operações e reduzindo desperdícios e custos
desnecessários, proporcionando resultados positivos atendendo as necessidades da empresa.

REFERENCIAS
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-: Logística Empresarial. Bookman Editora, 2009., 2. GIL, Carlos Antônio. Métodos e Técnicas de
Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 3 LAPA, Reginaldo Pedreira. Programa 5S. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998.
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Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO Utilização da metodologia 5’s na organização do estoque

INTRODUCAO

O gerenciamento de estoque passa a ser um importante elemento estratégico nas organizações, onde a falta deste ocasiona custos elevados e reclamação dos
clientes, principalmente pela falta de disponibilidade dos produtos (Ballou, 2009). O artigo tem como foco apresentar a ferramenta 5’s para a organização e redução
de desperdícios bem como evitar a falta de produtos gerados pela má gestão do estoque. O conceito de 5’s apresenta como base as cinco palavras japonesas cujas
iniciais acabam formando o próprio nome do programa. São as palavras: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, (Lapa, 1998).

OBJETIVOS Objetivo principal esta na apresentação e utilização da ferramenta 5’s para organização do estoque e reclamação de seus clientes.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema cujo objetivo segundo Gil (2008) é esclarecer conceitos para possíveis estudos posteriores com a coleção,
redução, categorização, e interpretação de dados.

RESULTADOS

Manter a empresa organizada é imprescindível em qualquer negócio, o programa 5s, é um conjunto de normas que são aplicadas nas organizações, cujas exigências
é buscar atender a qualquer cliente e a favorecer as questões de qualidade nas empresas. Foram aplicados todos os senso, o Seiri, senso de utilização, aplicado no
descarte ou recolocando o que é considerado dispensável para realização das atividades. Seiton, o senso de organização importante aplicação para as coisas
disponíveis de forma que possam ser acessadas e usadas imediatamente, permitindo a economia de tempo, redução de pontos inseguros e facilidade na localização
dos produtos. Seiso, o terceiro senso define a relevância de eliminar resíduos, sujeira ou mesmo objetos desnecessários ou estranhos ao ambiente. Seiktsu, senso
de padronização permitindo uma melhora na localização dos itens a serem manuseados promovendo uma maior agilidade aos processos. Shitsuke, senso de
disciplina é definida pelo cumprimento e pelo comprometimento pessoal com todas as etapas. Diante de um ambiente autodisciplinado, é possível que se tenha
otimização dos processos, potencializando as ações na organização.

CONCLUSOES
A utilização da técnica 5’s na gestão do estoque apresentou-se como uma ferramenta eficiente em sua utilização com vistas ao processo de organização da
empresa, promovendo uma maior agilidade e confiança nos processos organizacionais agregando valor as operações e reduzindo desperdícios e custos
desnecessários, proporcionando resultados positivos atendendo as necessidades da empresa.

REFERENCIAS
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-: Logística Empresarial. Bookman Editora, 2009., 2. GIL, Carlos Antônio. Métodos e Técnicas de
Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 3 LAPA, Reginaldo Pedreira. Programa 5S. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO Utilização da metodologia 5’s na organização do estoque

INTRODUCAO

O gerenciamento de estoque passa a ser um importante elemento estratégico nas organizações, onde a falta deste ocasiona custos elevados e reclamação dos
clientes, principalmente pela falta de disponibilidade dos produtos (Ballou, 2009). O artigo tem como foco apresentar a ferramenta 5’s para a organização e redução
de desperdícios bem como evitar a falta de produtos gerados pela má gestão do estoque. O conceito de 5’s apresenta como base as cinco palavras japonesas cujas
iniciais acabam formando o próprio nome do programa. São as palavras: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, (Lapa, 1998).

OBJETIVOS Objetivo principal esta na apresentação e utilização da ferramenta 5’s para organização do estoque e reclamação de seus clientes.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema cujo objetivo segundo Gil (2008) é esclarecer conceitos para possíveis estudos posteriores com a coleção,
redução, categorização, e interpretação de dados.

RESULTADOS

Manter a empresa organizada é imprescindível em qualquer negócio, o programa 5s, é um conjunto de normas que são aplicadas nas organizações, cujas exigências
é buscar atender a qualquer cliente e a favorecer as questões de qualidade nas empresas. Foram aplicados todos os senso, o Seiri, senso de utilização, aplicado no
descarte ou recolocando o que é considerado dispensável para realização das atividades. Seiton, o senso de organização importante aplicação para as coisas
disponíveis de forma que possam ser acessadas e usadas imediatamente, permitindo a economia de tempo, redução de pontos inseguros e facilidade na localização
dos produtos. Seiso, o terceiro senso define a relevância de eliminar resíduos, sujeira ou mesmo objetos desnecessários ou estranhos ao ambiente. Seiktsu, senso
de padronização permitindo uma melhora na localização dos itens a serem manuseados promovendo uma maior agilidade aos processos. Shitsuke, senso de
disciplina é definida pelo cumprimento e pelo comprometimento pessoal com todas as etapas. Diante de um ambiente autodisciplinado, é possível que se tenha
otimização dos processos, potencializando as ações na organização.

CONCLUSOES
A utilização da técnica 5’s na gestão do estoque apresentou-se como uma ferramenta eficiente em sua utilização com vistas ao processo de organização da
empresa, promovendo uma maior agilidade e confiança nos processos organizacionais agregando valor as operações e reduzindo desperdícios e custos
desnecessários, proporcionando resultados positivos atendendo as necessidades da empresa.

REFERENCIAS
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-: Logística Empresarial. Bookman Editora, 2009., 2. GIL, Carlos Antônio. Métodos e Técnicas de
Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 3 LAPA, Reginaldo Pedreira. Programa 5S. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998.
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4402928 - ISABELA FERREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO Utilização da metodologia 5’s na organização do estoque

INTRODUCAO

O gerenciamento de estoque passa a ser um importante elemento estratégico nas organizações, onde a falta deste ocasiona custos elevados e reclamação dos
clientes, principalmente pela falta de disponibilidade dos produtos (Ballou, 2009). O artigo tem como foco apresentar a ferramenta 5’s para a organização e redução
de desperdícios bem como evitar a falta de produtos gerados pela má gestão do estoque. O conceito de 5’s apresenta como base as cinco palavras japonesas cujas
iniciais acabam formando o próprio nome do programa. São as palavras: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, (Lapa, 1998).

OBJETIVOS Objetivo principal esta na apresentação e utilização da ferramenta 5’s para organização do estoque e reclamação de seus clientes.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema cujo objetivo segundo Gil (2008) é esclarecer conceitos para possíveis estudos posteriores com a coleção,
redução, categorização, e interpretação de dados.

RESULTADOS

Manter a empresa organizada é imprescindível em qualquer negócio, o programa 5s, é um conjunto de normas que são aplicadas nas organizações, cujas exigências
é buscar atender a qualquer cliente e a favorecer as questões de qualidade nas empresas. Foram aplicados todos os senso, o Seiri, senso de utilização, aplicado no
descarte ou recolocando o que é considerado dispensável para realização das atividades. Seiton, o senso de organização importante aplicação para as coisas
disponíveis de forma que possam ser acessadas e usadas imediatamente, permitindo a economia de tempo, redução de pontos inseguros e facilidade na localização
dos produtos. Seiso, o terceiro senso define a relevância de eliminar resíduos, sujeira ou mesmo objetos desnecessários ou estranhos ao ambiente. Seiktsu, senso
de padronização permitindo uma melhora na localização dos itens a serem manuseados promovendo uma maior agilidade aos processos. Shitsuke, senso de
disciplina é definida pelo cumprimento e pelo comprometimento pessoal com todas as etapas. Diante de um ambiente autodisciplinado, é possível que se tenha
otimização dos processos, potencializando as ações na organização.

CONCLUSOES
A utilização da técnica 5’s na gestão do estoque apresentou-se como uma ferramenta eficiente em sua utilização com vistas ao processo de organização da
empresa, promovendo uma maior agilidade e confiança nos processos organizacionais agregando valor as operações e reduzindo desperdícios e custos
desnecessários, proporcionando resultados positivos atendendo as necessidades da empresa.

REFERENCIAS
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-: Logística Empresarial. Bookman Editora, 2009., 2. GIL, Carlos Antônio. Métodos e Técnicas de
Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 3 LAPA, Reginaldo Pedreira. Programa 5S. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998.
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4440579 - KAIO RODRIGUES DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO Utilização da metodologia 5’s na organização do estoque

INTRODUCAO

O gerenciamento de estoque passa a ser um importante elemento estratégico nas organizações, onde a falta deste ocasiona custos elevados e reclamação dos
clientes, principalmente pela falta de disponibilidade dos produtos (Ballou, 2009). O artigo tem como foco apresentar a ferramenta 5’s para a organização e redução
de desperdícios bem como evitar a falta de produtos gerados pela má gestão do estoque. O conceito de 5’s apresenta como base as cinco palavras japonesas cujas
iniciais acabam formando o próprio nome do programa. São as palavras: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, (Lapa, 1998).

OBJETIVOS Objetivo principal esta na apresentação e utilização da ferramenta 5’s para organização do estoque e reclamação de seus clientes.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema cujo objetivo segundo Gil (2008) é esclarecer conceitos para possíveis estudos posteriores com a coleção,
redução, categorização, e interpretação de dados.

RESULTADOS

Manter a empresa organizada é imprescindível em qualquer negócio, o programa 5s, é um conjunto de normas que são aplicadas nas organizações, cujas exigências
é buscar atender a qualquer cliente e a favorecer as questões de qualidade nas empresas. Foram aplicados todos os senso, o Seiri, senso de utilização, aplicado no
descarte ou recolocando o que é considerado dispensável para realização das atividades. Seiton, o senso de organização importante aplicação para as coisas
disponíveis de forma que possam ser acessadas e usadas imediatamente, permitindo a economia de tempo, redução de pontos inseguros e facilidade na localização
dos produtos. Seiso, o terceiro senso define a relevância de eliminar resíduos, sujeira ou mesmo objetos desnecessários ou estranhos ao ambiente. Seiktsu, senso
de padronização permitindo uma melhora na localização dos itens a serem manuseados promovendo uma maior agilidade aos processos. Shitsuke, senso de
disciplina é definida pelo cumprimento e pelo comprometimento pessoal com todas as etapas. Diante de um ambiente autodisciplinado, é possível que se tenha
otimização dos processos, potencializando as ações na organização.

CONCLUSOES
A utilização da técnica 5’s na gestão do estoque apresentou-se como uma ferramenta eficiente em sua utilização com vistas ao processo de organização da
empresa, promovendo uma maior agilidade e confiança nos processos organizacionais agregando valor as operações e reduzindo desperdícios e custos
desnecessários, proporcionando resultados positivos atendendo as necessidades da empresa.

REFERENCIAS
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-: Logística Empresarial. Bookman Editora, 2009., 2. GIL, Carlos Antônio. Métodos e Técnicas de
Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 3 LAPA, Reginaldo Pedreira. Programa 5S. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO FRAUDE ELEITORAL: ANÁLISE DE ARTIGOS REFERENTES À SEGURANÇA DAS URNAS ELETRÔNICAS

INTRODUCAO

As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil vêm sofrendo ataques em relação à segurança. As indagações do povo são algo comum pois, este debate faz parte do
modelo governamental democrático. Entretanto as urnas eletrônicas vêm sendo atualizadas seja no hardware ou software e já foram consideradas como o meio
mais seguro de votação em 2012. O atual presidente eleito Jair Messias Bolsonaro apoia as reclamações referente a segurança das urnas eletrônicas brasileiras de
2018 (ano da sua eleição), até o presente momento (2021).

OBJETIVOS Pesquisar e analisar três artigos científicos sobre Segurança em Urnas Eletrônicas, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Utilizando das ferramentas de busca, google acadêmico e scielo , procuramos por artigos científicos relacionado as palavras-chaves: Urnas eletrônicas, Segurança
da informação e fraude eleitoral. Três artigos foram selecionados e analisados: Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira; O recadastramento
biométrico como instrumento de violação do direito constitucional ao voto secreto e Urnas eletrônicas no brasil: Linha do tempo, evolução e falhas e desafios de
segurança. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem
(REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise correspondências e divergências entre os três artigos. Do ponto de vista técnico existem diversas semelhanças, pois
todos os artigos passaram por revisão e dificilmente não atenderiam a um dos critérios selecionados, mas são apresentados diferentes estilos de abordar um tema
em comum, o primeiro dos artigos foca em demonstrar a maneira como os autores dentro de um ambiente controlado conseguiram violar os softwares utilizados
nas urnas eletrônicas; o segundo dos artigos foca na história do voto no Brasil, a sua importância e o impacto causado pelo recadastramento biométrico e a sua
possível violação, enquanto o terceiro e último artigo conta a história da tecnologia das urnas eletrônicas, porquê ela surgiu, a sua importância, as falhas conhecidas
e algumas possíveis soluções.

CONCLUSOES É possível concluir que, as urnas eletrônicas possuem falhas na sua segurança, mas nada que indique a possibilidade de fraude durante o processo eleitoral.

REFERENCIAS

ARANHA, D.F. et al. Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/326261911_Execucao_de_codigo_arbitrario_na_urna_eletronica_brasileira. Acesso em: 10/09/2021. FERRÃO, I., et Al.
Urnas eletrônicas no Brasil: linha do tempo, evolução e falhas e desafios de segurança. 2019. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/334622318_Urnas_Eletronicas_no_Brasil_linha_do_tempo_evolucao_e_falhas_e_desafios_de_seguranca. Acesso em:
10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em:
10/09/2021. ROHRMANN, C.A, CUNHA, I.L. O recadastramento biométrico como instrumento de violação do direito constitucional ao voto secreto. v. 24 n. 2 (2019):
Revista Direitos Fundamentais (#38) Democracia. Disponível em: https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/1216. Acesso em:
10/09/2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO FRAUDE ELEITORAL: ANÁLISE DE ARTIGOS REFERENTES À SEGURANÇA DAS URNAS ELETRÔNICAS

INTRODUCAO

As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil vêm sofrendo ataques em relação à segurança. As indagações do povo são algo comum pois, este debate faz parte do
modelo governamental democrático. Entretanto as urnas eletrônicas vêm sendo atualizadas seja no hardware ou software e já foram consideradas como o meio
mais seguro de votação em 2012. O atual presidente eleito Jair Messias Bolsonaro apoia as reclamações referente a segurança das urnas eletrônicas brasileiras de
2018 (ano da sua eleição), até o presente momento (2021).

OBJETIVOS Pesquisar e analisar três artigos científicos sobre Segurança em Urnas Eletrônicas, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Utilizando das ferramentas de busca, google acadêmico e scielo , procuramos por artigos científicos relacionado as palavras-chaves: Urnas eletrônicas, Segurança
da informação e fraude eleitoral. Três artigos foram selecionados e analisados: Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira; O recadastramento
biométrico como instrumento de violação do direito constitucional ao voto secreto e Urnas eletrônicas no brasil: Linha do tempo, evolução e falhas e desafios de
segurança. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem
(REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise correspondências e divergências entre os três artigos. Do ponto de vista técnico existem diversas semelhanças, pois
todos os artigos passaram por revisão e dificilmente não atenderiam a um dos critérios selecionados, mas são apresentados diferentes estilos de abordar um tema
em comum, o primeiro dos artigos foca em demonstrar a maneira como os autores dentro de um ambiente controlado conseguiram violar os softwares utilizados
nas urnas eletrônicas; o segundo dos artigos foca na história do voto no Brasil, a sua importância e o impacto causado pelo recadastramento biométrico e a sua
possível violação, enquanto o terceiro e último artigo conta a história da tecnologia das urnas eletrônicas, porquê ela surgiu, a sua importância, as falhas conhecidas
e algumas possíveis soluções.

CONCLUSOES É possível concluir que, as urnas eletrônicas possuem falhas na sua segurança, mas nada que indique a possibilidade de fraude durante o processo eleitoral.

REFERENCIAS

ARANHA, D.F. et al. Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/326261911_Execucao_de_codigo_arbitrario_na_urna_eletronica_brasileira. Acesso em: 10/09/2021. FERRÃO, I., et Al.
Urnas eletrônicas no Brasil: linha do tempo, evolução e falhas e desafios de segurança. 2019. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/334622318_Urnas_Eletronicas_no_Brasil_linha_do_tempo_evolucao_e_falhas_e_desafios_de_seguranca. Acesso em:
10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em:
10/09/2021. ROHRMANN, C.A, CUNHA, I.L. O recadastramento biométrico como instrumento de violação do direito constitucional ao voto secreto. v. 24 n. 2 (2019):
Revista Direitos Fundamentais (#38) Democracia. Disponível em: https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/1216. Acesso em:
10/09/2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO FRAUDE ELEITORAL: ANÁLISE DE ARTIGOS REFERENTES À SEGURANÇA DAS URNAS ELETRÔNICAS

INTRODUCAO

As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil vêm sofrendo ataques em relação à segurança. As indagações do povo são algo comum pois, este debate faz parte do
modelo governamental democrático. Entretanto as urnas eletrônicas vêm sendo atualizadas seja no hardware ou software e já foram consideradas como o meio
mais seguro de votação em 2012. O atual presidente eleito Jair Messias Bolsonaro apoia as reclamações referente a segurança das urnas eletrônicas brasileiras de
2018 (ano da sua eleição), até o presente momento (2021).

OBJETIVOS Pesquisar e analisar três artigos científicos sobre Segurança em Urnas Eletrônicas, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Utilizando das ferramentas de busca, google acadêmico e scielo , procuramos por artigos científicos relacionado as palavras-chaves: Urnas eletrônicas, Segurança
da informação e fraude eleitoral. Três artigos foram selecionados e analisados: Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira; O recadastramento
biométrico como instrumento de violação do direito constitucional ao voto secreto e Urnas eletrônicas no brasil: Linha do tempo, evolução e falhas e desafios de
segurança. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem
(REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise correspondências e divergências entre os três artigos. Do ponto de vista técnico existem diversas semelhanças, pois
todos os artigos passaram por revisão e dificilmente não atenderiam a um dos critérios selecionados, mas são apresentados diferentes estilos de abordar um tema
em comum, o primeiro dos artigos foca em demonstrar a maneira como os autores dentro de um ambiente controlado conseguiram violar os softwares utilizados
nas urnas eletrônicas; o segundo dos artigos foca na história do voto no Brasil, a sua importância e o impacto causado pelo recadastramento biométrico e a sua
possível violação, enquanto o terceiro e último artigo conta a história da tecnologia das urnas eletrônicas, porquê ela surgiu, a sua importância, as falhas conhecidas
e algumas possíveis soluções.

CONCLUSOES É possível concluir que, as urnas eletrônicas possuem falhas na sua segurança, mas nada que indique a possibilidade de fraude durante o processo eleitoral.

REFERENCIAS

ARANHA, D.F. et al. Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/326261911_Execucao_de_codigo_arbitrario_na_urna_eletronica_brasileira. Acesso em: 10/09/2021. FERRÃO, I., et Al.
Urnas eletrônicas no Brasil: linha do tempo, evolução e falhas e desafios de segurança. 2019. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/334622318_Urnas_Eletronicas_no_Brasil_linha_do_tempo_evolucao_e_falhas_e_desafios_de_seguranca. Acesso em:
10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em:
10/09/2021. ROHRMANN, C.A, CUNHA, I.L. O recadastramento biométrico como instrumento de violação do direito constitucional ao voto secreto. v. 24 n. 2 (2019):
Revista Direitos Fundamentais (#38) Democracia. Disponível em: https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/1216. Acesso em:
10/09/2021.
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Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO FRAUDE ELEITORAL: ANÁLISE DE ARTIGOS REFERENTES À SEGURANÇA DAS URNAS ELETRÔNICAS

INTRODUCAO

As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil vêm sofrendo ataques em relação à segurança. As indagações do povo são algo comum pois, este debate faz parte do
modelo governamental democrático. Entretanto as urnas eletrônicas vêm sendo atualizadas seja no hardware ou software e já foram consideradas como o meio
mais seguro de votação em 2012. O atual presidente eleito Jair Messias Bolsonaro apoia as reclamações referente a segurança das urnas eletrônicas brasileiras de
2018 (ano da sua eleição), até o presente momento (2021).

OBJETIVOS Pesquisar e analisar três artigos científicos sobre Segurança em Urnas Eletrônicas, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Utilizando das ferramentas de busca, google acadêmico e scielo , procuramos por artigos científicos relacionado as palavras-chaves: Urnas eletrônicas, Segurança
da informação e fraude eleitoral. Três artigos foram selecionados e analisados: Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira; O recadastramento
biométrico como instrumento de violação do direito constitucional ao voto secreto e Urnas eletrônicas no brasil: Linha do tempo, evolução e falhas e desafios de
segurança. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem
(REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise correspondências e divergências entre os três artigos. Do ponto de vista técnico existem diversas semelhanças, pois
todos os artigos passaram por revisão e dificilmente não atenderiam a um dos critérios selecionados, mas são apresentados diferentes estilos de abordar um tema
em comum, o primeiro dos artigos foca em demonstrar a maneira como os autores dentro de um ambiente controlado conseguiram violar os softwares utilizados
nas urnas eletrônicas; o segundo dos artigos foca na história do voto no Brasil, a sua importância e o impacto causado pelo recadastramento biométrico e a sua
possível violação, enquanto o terceiro e último artigo conta a história da tecnologia das urnas eletrônicas, porquê ela surgiu, a sua importância, as falhas conhecidas
e algumas possíveis soluções.

CONCLUSOES É possível concluir que, as urnas eletrônicas possuem falhas na sua segurança, mas nada que indique a possibilidade de fraude durante o processo eleitoral.

REFERENCIAS

ARANHA, D.F. et al. Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/326261911_Execucao_de_codigo_arbitrario_na_urna_eletronica_brasileira. Acesso em: 10/09/2021. FERRÃO, I., et Al.
Urnas eletrônicas no Brasil: linha do tempo, evolução e falhas e desafios de segurança. 2019. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/334622318_Urnas_Eletronicas_no_Brasil_linha_do_tempo_evolucao_e_falhas_e_desafios_de_seguranca. Acesso em:
10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em:
10/09/2021. ROHRMANN, C.A, CUNHA, I.L. O recadastramento biométrico como instrumento de violação do direito constitucional ao voto secreto. v. 24 n. 2 (2019):
Revista Direitos Fundamentais (#38) Democracia. Disponível em: https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/1216. Acesso em:
10/09/2021.
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4692373 - GABRIEL HENRIQUE BARBOSA DE MELO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO FRAUDE ELEITORAL: ANÁLISE DE ARTIGOS REFERENTES À SEGURANÇA DAS URNAS ELETRÔNICAS

INTRODUCAO

As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil vêm sofrendo ataques em relação à segurança. As indagações do povo são algo comum pois, este debate faz parte do
modelo governamental democrático. Entretanto as urnas eletrônicas vêm sendo atualizadas seja no hardware ou software e já foram consideradas como o meio
mais seguro de votação em 2012. O atual presidente eleito Jair Messias Bolsonaro apoia as reclamações referente a segurança das urnas eletrônicas brasileiras de
2018 (ano da sua eleição), até o presente momento (2021).

OBJETIVOS Pesquisar e analisar três artigos científicos sobre Segurança em Urnas Eletrônicas, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA

Utilizando das ferramentas de busca, google acadêmico e scielo , procuramos por artigos científicos relacionado as palavras-chaves: Urnas eletrônicas, Segurança
da informação e fraude eleitoral. Três artigos foram selecionados e analisados: Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira; O recadastramento
biométrico como instrumento de violação do direito constitucional ao voto secreto e Urnas eletrônicas no brasil: Linha do tempo, evolução e falhas e desafios de
segurança. A análise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem
(REBEn).

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise correspondências e divergências entre os três artigos. Do ponto de vista técnico existem diversas semelhanças, pois
todos os artigos passaram por revisão e dificilmente não atenderiam a um dos critérios selecionados, mas são apresentados diferentes estilos de abordar um tema
em comum, o primeiro dos artigos foca em demonstrar a maneira como os autores dentro de um ambiente controlado conseguiram violar os softwares utilizados
nas urnas eletrônicas; o segundo dos artigos foca na história do voto no Brasil, a sua importância e o impacto causado pelo recadastramento biométrico e a sua
possível violação, enquanto o terceiro e último artigo conta a história da tecnologia das urnas eletrônicas, porquê ela surgiu, a sua importância, as falhas conhecidas
e algumas possíveis soluções.

CONCLUSOES É possível concluir que, as urnas eletrônicas possuem falhas na sua segurança, mas nada que indique a possibilidade de fraude durante o processo eleitoral.

REFERENCIAS

ARANHA, D.F. et al. Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/326261911_Execucao_de_codigo_arbitrario_na_urna_eletronica_brasileira. Acesso em: 10/09/2021. FERRÃO, I., et Al.
Urnas eletrônicas no Brasil: linha do tempo, evolução e falhas e desafios de segurança. 2019. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/334622318_Urnas_Eletronicas_no_Brasil_linha_do_tempo_evolucao_e_falhas_e_desafios_de_seguranca. Acesso em:
10/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em:
10/09/2021. ROHRMANN, C.A, CUNHA, I.L. O recadastramento biométrico como instrumento de violação do direito constitucional ao voto secreto. v. 24 n. 2 (2019):
Revista Direitos Fundamentais (#38) Democracia. Disponível em: https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/1216. Acesso em:
10/09/2021.
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4727011 - LUCAS DANIEL FERREIRA VIANA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: HACKERS E ETHICAL HACKERS

INTRODUCAO

Atualmente, registrados diariamente inúmeros ataques ou tentativas de invasões em sistemas ao redor do mundo justificando a importância do tema na agenda
mundial, com países e organizações internacionais preocupados com a implantação de estruturas e estratégias de defesa e segurança cibernética. O Ethical
Hacking, aqui considerado como meio de legítima defesa, representa uma opção para a contenção dos efeitos das práticas criminosas em meio eletrônico e foi
objeto deste estudo.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados quatro artigos científicos abordando o tema da Segurança em SI, com subtemas, ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers. A análise
baseou-se em um quinto artigo para estabelecer os critérios que foram usados como roteiro de avaliação, contendo tópicos importantes de cada parte de todos os
artigos, analisando de cada ponto chave que é necessário para a criação de um trabalho científico, desde a morfologia e estrutura do estudo realizado, até a
importância do conteúdo abordado.

RESULTADOS
A tecnologia norteia o mundo contemporâneo, a necessidade do uso de computadores, da internet tornou-se cada vez mais significativo, mas a internet tem um lado
obscuro e criminoso, já que pessoas (denominadas Hackers), invadem sistemas de terceiros para roubar dados ou informações. Em contrapartida, pessoas
(denominadas Hackers Éticos), usam seus conhecimentos para aumentar a segurança de determinados sistemas.

CONCLUSOES

Em vista da contínua evolução tecnológica, a relação do usuário com máquinas e sistemas, se tornou cada vez maior e mais necessária. Mas mesmo a internet se
tornando uma forte aliada nas relações interpessoais, ela também esconde perigos, uma vez que os ataques cibernéticos ou crimes virtuais, podem acontecer com
qualquer pessoa ou instituição e muito mais fácil do que imaginamos. Para conter esses ataques, é de suma importância a criação de novas medidas e atitudes para
inibir ataques mais severos.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em 29/09/2021. GOMES,
M.G.F, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. Guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C²). Revista
militar de ciência e tecnologia, vol.33, n.22. Brasília. 2016. Disponível em: http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em
29/09/2021. NETO, I.R.R. Ethical Hacking e legítima defesa eletrônica, v. 7 n. 3 (2017): O comunicante. Disponível em:
http://ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/1654. Acesso em: 29/09/2021. ROCHA, J.V. Hackers e suas características. Novo Hamburgo–RS. 2016. Disponível em:
https://url.gratis/cEyZCO. Acesso em 29/09/2021. SILVA, W.R., NOGUEIRA, J.M. Ataques cibernéticos e medidas governamentais para combatê-los, Brasília. Revista
O Comunicante, v.19, n.1, 2019. Disponível em: http://www.ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/2127/1720. Acesso em 29/09/2021.
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4742834 - DANIEL RICHARD DE BRITO SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: HACKERS E ETHICAL HACKERS

INTRODUCAO

Atualmente, registrados diariamente inúmeros ataques ou tentativas de invasões em sistemas ao redor do mundo justificando a importância do tema na agenda
mundial, com países e organizações internacionais preocupados com a implantação de estruturas e estratégias de defesa e segurança cibernética. O Ethical
Hacking, aqui considerado como meio de legítima defesa, representa uma opção para a contenção dos efeitos das práticas criminosas em meio eletrônico e foi
objeto deste estudo.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados quatro artigos científicos abordando o tema da Segurança em SI, com subtemas, ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers. A análise
baseou-se em um quinto artigo para estabelecer os critérios que foram usados como roteiro de avaliação, contendo tópicos importantes de cada parte de todos os
artigos, analisando de cada ponto chave que é necessário para a criação de um trabalho científico, desde a morfologia e estrutura do estudo realizado, até a
importância do conteúdo abordado.

RESULTADOS
A tecnologia norteia o mundo contemporâneo, a necessidade do uso de computadores, da internet tornou-se cada vez mais significativo, mas a internet tem um lado
obscuro e criminoso, já que pessoas (denominadas Hackers), invadem sistemas de terceiros para roubar dados ou informações. Em contrapartida, pessoas
(denominadas Hackers Éticos), usam seus conhecimentos para aumentar a segurança de determinados sistemas.

CONCLUSOES

Em vista da contínua evolução tecnológica, a relação do usuário com máquinas e sistemas, se tornou cada vez maior e mais necessária. Mas mesmo a internet se
tornando uma forte aliada nas relações interpessoais, ela também esconde perigos, uma vez que os ataques cibernéticos ou crimes virtuais, podem acontecer com
qualquer pessoa ou instituição e muito mais fácil do que imaginamos. Para conter esses ataques, é de suma importância a criação de novas medidas e atitudes para
inibir ataques mais severos.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em 29/09/2021. GOMES,
M.G.F, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. Guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C²). Revista
militar de ciência e tecnologia, vol.33, n.22. Brasília. 2016. Disponível em: http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em
29/09/2021. NETO, I.R.R. Ethical Hacking e legítima defesa eletrônica, v. 7 n. 3 (2017): O comunicante. Disponível em:
http://ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/1654. Acesso em: 29/09/2021. ROCHA, J.V. Hackers e suas características. Novo Hamburgo–RS. 2016. Disponível em:
https://url.gratis/cEyZCO. Acesso em 29/09/2021. SILVA, W.R., NOGUEIRA, J.M. Ataques cibernéticos e medidas governamentais para combatê-los, Brasília. Revista
O Comunicante, v.19, n.1, 2019. Disponível em: http://www.ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/2127/1720. Acesso em 29/09/2021.
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4755022 - CALES JUNES RODRIGUES DE LANA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: HACKERS E ETHICAL HACKERS

INTRODUCAO

Atualmente, registrados diariamente inúmeros ataques ou tentativas de invasões em sistemas ao redor do mundo justificando a importância do tema na agenda
mundial, com países e organizações internacionais preocupados com a implantação de estruturas e estratégias de defesa e segurança cibernética. O Ethical
Hacking, aqui considerado como meio de legítima defesa, representa uma opção para a contenção dos efeitos das práticas criminosas em meio eletrônico e foi
objeto deste estudo.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados quatro artigos científicos abordando o tema da Segurança em SI, com subtemas, ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers. A análise
baseou-se em um quinto artigo para estabelecer os critérios que foram usados como roteiro de avaliação, contendo tópicos importantes de cada parte de todos os
artigos, analisando de cada ponto chave que é necessário para a criação de um trabalho científico, desde a morfologia e estrutura do estudo realizado, até a
importância do conteúdo abordado.

RESULTADOS
A tecnologia norteia o mundo contemporâneo, a necessidade do uso de computadores, da internet tornou-se cada vez mais significativo, mas a internet tem um lado
obscuro e criminoso, já que pessoas (denominadas Hackers), invadem sistemas de terceiros para roubar dados ou informações. Em contrapartida, pessoas
(denominadas Hackers Éticos), usam seus conhecimentos para aumentar a segurança de determinados sistemas.

CONCLUSOES

Em vista da contínua evolução tecnológica, a relação do usuário com máquinas e sistemas, se tornou cada vez maior e mais necessária. Mas mesmo a internet se
tornando uma forte aliada nas relações interpessoais, ela também esconde perigos, uma vez que os ataques cibernéticos ou crimes virtuais, podem acontecer com
qualquer pessoa ou instituição e muito mais fácil do que imaginamos. Para conter esses ataques, é de suma importância a criação de novas medidas e atitudes para
inibir ataques mais severos.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em 29/09/2021. GOMES,
M.G.F, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. Guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C²). Revista
militar de ciência e tecnologia, vol.33, n.22. Brasília. 2016. Disponível em: http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em
29/09/2021. NETO, I.R.R. Ethical Hacking e legítima defesa eletrônica, v. 7 n. 3 (2017): O comunicante. Disponível em:
http://ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/1654. Acesso em: 29/09/2021. ROCHA, J.V. Hackers e suas características. Novo Hamburgo–RS. 2016. Disponível em:
https://url.gratis/cEyZCO. Acesso em 29/09/2021. SILVA, W.R., NOGUEIRA, J.M. Ataques cibernéticos e medidas governamentais para combatê-los, Brasília. Revista
O Comunicante, v.19, n.1, 2019. Disponível em: http://www.ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/2127/1720. Acesso em 29/09/2021.
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4765508 - AMANDA DA GAMA LUZ 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: HACKERS E ETHICAL HACKERS

INTRODUCAO

Atualmente, registrados diariamente inúmeros ataques ou tentativas de invasões em sistemas ao redor do mundo justificando a importância do tema na agenda
mundial, com países e organizações internacionais preocupados com a implantação de estruturas e estratégias de defesa e segurança cibernética. O Ethical
Hacking, aqui considerado como meio de legítima defesa, representa uma opção para a contenção dos efeitos das práticas criminosas em meio eletrônico e foi
objeto deste estudo.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados quatro artigos científicos abordando o tema da Segurança em SI, com subtemas, ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers. A análise
baseou-se em um quinto artigo para estabelecer os critérios que foram usados como roteiro de avaliação, contendo tópicos importantes de cada parte de todos os
artigos, analisando de cada ponto chave que é necessário para a criação de um trabalho científico, desde a morfologia e estrutura do estudo realizado, até a
importância do conteúdo abordado.

RESULTADOS
A tecnologia norteia o mundo contemporâneo, a necessidade do uso de computadores, da internet tornou-se cada vez mais significativo, mas a internet tem um lado
obscuro e criminoso, já que pessoas (denominadas Hackers), invadem sistemas de terceiros para roubar dados ou informações. Em contrapartida, pessoas
(denominadas Hackers Éticos), usam seus conhecimentos para aumentar a segurança de determinados sistemas.

CONCLUSOES

Em vista da contínua evolução tecnológica, a relação do usuário com máquinas e sistemas, se tornou cada vez maior e mais necessária. Mas mesmo a internet se
tornando uma forte aliada nas relações interpessoais, ela também esconde perigos, uma vez que os ataques cibernéticos ou crimes virtuais, podem acontecer com
qualquer pessoa ou instituição e muito mais fácil do que imaginamos. Para conter esses ataques, é de suma importância a criação de novas medidas e atitudes para
inibir ataques mais severos.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em 29/09/2021. GOMES,
M.G.F, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. Guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C²). Revista
militar de ciência e tecnologia, vol.33, n.22. Brasília. 2016. Disponível em: http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em
29/09/2021. NETO, I.R.R. Ethical Hacking e legítima defesa eletrônica, v. 7 n. 3 (2017): O comunicante. Disponível em:
http://ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/1654. Acesso em: 29/09/2021. ROCHA, J.V. Hackers e suas características. Novo Hamburgo–RS. 2016. Disponível em:
https://url.gratis/cEyZCO. Acesso em 29/09/2021. SILVA, W.R., NOGUEIRA, J.M. Ataques cibernéticos e medidas governamentais para combatê-los, Brasília. Revista
O Comunicante, v.19, n.1, 2019. Disponível em: http://www.ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/2127/1720. Acesso em 29/09/2021.

Página 773



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12603 Sistemas de Informação 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4767811 - VITORIA OLIVEIRA SOUSA 2 - Aprovado 1 - Poster
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Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: HACKERS E ETHICAL HACKERS

INTRODUCAO

Atualmente, registrados diariamente inúmeros ataques ou tentativas de invasões em sistemas ao redor do mundo justificando a importância do tema na agenda
mundial, com países e organizações internacionais preocupados com a implantação de estruturas e estratégias de defesa e segurança cibernética. O Ethical
Hacking, aqui considerado como meio de legítima defesa, representa uma opção para a contenção dos efeitos das práticas criminosas em meio eletrônico e foi
objeto deste estudo.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados quatro artigos científicos abordando o tema da Segurança em SI, com subtemas, ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers. A análise
baseou-se em um quinto artigo para estabelecer os critérios que foram usados como roteiro de avaliação, contendo tópicos importantes de cada parte de todos os
artigos, analisando de cada ponto chave que é necessário para a criação de um trabalho científico, desde a morfologia e estrutura do estudo realizado, até a
importância do conteúdo abordado.

RESULTADOS
A tecnologia norteia o mundo contemporâneo, a necessidade do uso de computadores, da internet tornou-se cada vez mais significativo, mas a internet tem um lado
obscuro e criminoso, já que pessoas (denominadas Hackers), invadem sistemas de terceiros para roubar dados ou informações. Em contrapartida, pessoas
(denominadas Hackers Éticos), usam seus conhecimentos para aumentar a segurança de determinados sistemas.

CONCLUSOES

Em vista da contínua evolução tecnológica, a relação do usuário com máquinas e sistemas, se tornou cada vez maior e mais necessária. Mas mesmo a internet se
tornando uma forte aliada nas relações interpessoais, ela também esconde perigos, uma vez que os ataques cibernéticos ou crimes virtuais, podem acontecer com
qualquer pessoa ou instituição e muito mais fácil do que imaginamos. Para conter esses ataques, é de suma importância a criação de novas medidas e atitudes para
inibir ataques mais severos.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em 29/09/2021. GOMES,
M.G.F, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. Guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C²). Revista
militar de ciência e tecnologia, vol.33, n.22. Brasília. 2016. Disponível em: http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em
29/09/2021. NETO, I.R.R. Ethical Hacking e legítima defesa eletrônica, v. 7 n. 3 (2017): O comunicante. Disponível em:
http://ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/1654. Acesso em: 29/09/2021. ROCHA, J.V. Hackers e suas características. Novo Hamburgo–RS. 2016. Disponível em:
https://url.gratis/cEyZCO. Acesso em 29/09/2021. SILVA, W.R., NOGUEIRA, J.M. Ataques cibernéticos e medidas governamentais para combatê-los, Brasília. Revista
O Comunicante, v.19, n.1, 2019. Disponível em: http://www.ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/2127/1720. Acesso em 29/09/2021.
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4769601 - MARCOS VINICIUS BASTOS DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO ATAQUES CIBERNÉTICOS: HACKERS E ETHICAL HACKERS

INTRODUCAO

Atualmente, registrados diariamente inúmeros ataques ou tentativas de invasões em sistemas ao redor do mundo justificando a importância do tema na agenda
mundial, com países e organizações internacionais preocupados com a implantação de estruturas e estratégias de defesa e segurança cibernética. O Ethical
Hacking, aqui considerado como meio de legítima defesa, representa uma opção para a contenção dos efeitos das práticas criminosas em meio eletrônico e foi
objeto deste estudo.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA

Foram selecionados quatro artigos científicos abordando o tema da Segurança em SI, com subtemas, ataques cibernéticos, hackers e ethical hackers. A análise
baseou-se em um quinto artigo para estabelecer os critérios que foram usados como roteiro de avaliação, contendo tópicos importantes de cada parte de todos os
artigos, analisando de cada ponto chave que é necessário para a criação de um trabalho científico, desde a morfologia e estrutura do estudo realizado, até a
importância do conteúdo abordado.

RESULTADOS
A tecnologia norteia o mundo contemporâneo, a necessidade do uso de computadores, da internet tornou-se cada vez mais significativo, mas a internet tem um lado
obscuro e criminoso, já que pessoas (denominadas Hackers), invadem sistemas de terceiros para roubar dados ou informações. Em contrapartida, pessoas
(denominadas Hackers Éticos), usam seus conhecimentos para aumentar a segurança de determinados sistemas.

CONCLUSOES

Em vista da contínua evolução tecnológica, a relação do usuário com máquinas e sistemas, se tornou cada vez maior e mais necessária. Mas mesmo a internet se
tornando uma forte aliada nas relações interpessoais, ela também esconde perigos, uma vez que os ataques cibernéticos ou crimes virtuais, podem acontecer com
qualquer pessoa ou instituição e muito mais fácil do que imaginamos. Para conter esses ataques, é de suma importância a criação de novas medidas e atitudes para
inibir ataques mais severos.

REFERENCIAS

FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em 29/09/2021. GOMES,
M.G.F, CORDEIRO, S.S., PINHEIRO, W.A. Guerra Cibernética: exploração, ataque e proteção cibernética no contexto dos sistemas de Comando e Controle (C²). Revista
militar de ciência e tecnologia, vol.33, n.22. Brasília. 2016. Disponível em: http://rmct.ime.eb.br/arquivos/RMCT_3_tri_2016_web/RMCT_275.pdf. Acesso em
29/09/2021. NETO, I.R.R. Ethical Hacking e legítima defesa eletrônica, v. 7 n. 3 (2017): O comunicante. Disponível em:
http://ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/1654. Acesso em: 29/09/2021. ROCHA, J.V. Hackers e suas características. Novo Hamburgo–RS. 2016. Disponível em:
https://url.gratis/cEyZCO. Acesso em 29/09/2021. SILVA, W.R., NOGUEIRA, J.M. Ataques cibernéticos e medidas governamentais para combatê-los, Brasília. Revista
O Comunicante, v.19, n.1, 2019. Disponível em: http://www.ebrevistas.eb.mil.br/OC/article/view/2127/1720. Acesso em 29/09/2021.
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4060962 - LUCAS RAMOS DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marco Antonio Amadeu

TITULO OS BENEFÍCIOS BIOPSICOSSOCIAIS RELACIONADOS A PRÁTICA DO JIU JITSU

INTRODUCAO
Os esportes mais comuns como o futebol, basquete, voleibol e handebol, estão sempre presentes nas aulas de educação física escolar. Torna-se necessário se
desvencilhar do método engessado de se trabalhar sempre os mesmos esportes. Dentro disso, observando a Base Nacional Comum Curricular identifica-se a
possibilidade de apresentar aos alunos outras unidades temáticas e explorar inúmeros objetos de conhecimento, como por exemplo o judô.

OBJETIVOS Debater sobre os desafios e as possibilidades de trabalhar com o judô na escola.

METODOLOGIA
Utilizamos a revisão literária. Foram pesquisados artigos em periódicos de referência com o tema Educação Física escolar, Lutas, esporte de combate e Jogos de
oposição. Foram investigados vários artigos, cuja seleção foi feita a partir de: ano de publicação, metodologia aplicada e critérios. A investigação teve o propósito de
entender e criar possibilidades entre esporte de combate e educação física escolar.

RESULTADOS

A ludicidade e a criatividade, podem ser aliados para que os docentes não deixem de trabalhar com as crianças as lutas e especificamente o judô. A importância do
lúdico e da criatividade, na elaboração das aulas, possibilita uma educação de qualidade, motivando os alunos. Os professores podem trabalhar com o judô por meio
de jogos, pois ao sair do método tradicional e possibilitar uma vivência sem ênfase na repetição de gestos e técnicas, portanto, utilizando o jogo como auxiliador do
desenvolvimento da criatividade, possibilita-se ao aluno uma emancipação, devido a necessidade da tomada de decisões durante sua vivência.

CONCLUSOES
É importante dizer que faltam estudos na relação entre o ensino do judô e os jogos de oposição dentro do contexto escolar, houve uma dificuldade para achar
documentos que falam desse assunto.

REFERENCIAS

ARAÚJO, Pablo Rennan Miranda de; NETO, José Mapurunga. Benefícios do judô na Educação Física e sua regulamentação. Revista Uni-RN, Natal, v.16 v.17,
suplemento, p. 43-69, jan./dez. 2017.Disponível em: http://revistas.unirn.edu.br/index.php/revistaunirn/article/view/382/327. Acesso em: 21 de abr. 2021. BAHIA,
Cristiano de Sant'Anna; et al. Ações pedagógicas da diretoria regional de educação de ilhéus. Phys. Educv 29e2961 2018. Disponível em:
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/article/view/37733. Acesso em: 19 de abr. 2021. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum
Curricular. Brasília, 2018 OLIVEIRA, V. M. O que é Educação Física?. São Paulo – SP: Editora Brasiliense, 2006.
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3757331 - AMANDA MESQUITA PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiana Martins e Martins de Oliveira PAULO BRAZ-SILVA

TITULO Alterações citomorfométricas da mucosa oral relacionadas ao uso de inibidores de mTOR em pacientes transplantados renais

INTRODUCAO

A doença renal crônica (DRC) é uma doença crônico-degenerativa, que é definida como uma lesão renal que é causada por múltiplos fatores, que acabam levando a
perda gradual da função dos rins. Pacientes que são submetidos ao transplante de órgãos sólidos, fazem o uso de imunossupressores, que tem como finalidade
diminuir o risco do órgão ser rejeitado, entre eles esta o inibidor da mammalian target of rapamycin (imTOR), que tem como função inibir o mTOR que é uma proteína
conhecida por múltiplas funções, modulando síntese proteica, crescimento celular, progressão do ciclo celular metabolismo, anti-apoptose, angioge(#38)#770;nesse
e sistema imunológico.

OBJETIVOS
analisar possi(#38)#769;veis alterac(#38)#807;o(#38)#771;es citomorfome(#38)#769;tricas em esfregac(#38)#807;os oriundos de pacientes transplantados renais,
que fazem uso de inibidores de mTOR, sendo estes comparados a indivíduos sadios. As alterac(#38)#807;o(#38)#771;es citológicas encontradas sera(#38)#771;o
correlacionadas a alterac(#38)#807;o(#38)#771;es orais, drogas utilizadas e condições sistêmicas dos participantes.

METODOLOGIA

No estudo foram avaliados pacientes do Departamento de transplante renal do Hospital das Cli(#38)#769;nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP). Foram incluídos todos os pacientes submetidos à transplantes renais (po(#38)#769;s-tx), com idades acima dos 18 anos. Os pacientes foram
divididos em 2 grupos: Grupo G1 - Composto por pacientes pós transplante renal que façam uso de imTOR (Everolimo; Sirolimo) como imunossupressor,
independente de terem feito ou não conversão e que desenvolveram ou não a estomatite associada ao uso de imTOR. Grupo G2 - Composto por 20 pacientes
normorreativos, pareados pela idade média do G1

RESULTADOS
No começo do trabalho foi realizada uma coleta de dados quatro meses através do prontuário eletrônico do serviço e foram realizadas coletas de sangue e saliva, um
mês após a introdução de imTOR. Foram analisados 32 pacientes (G1=16; G2=16). 15,62% dos pacientes exibiram estomatites. Adicionalmente, foram observados 4
casos de candidíase oral. No mês de junho de 2021 foram processadas 28 lâminas com a utilização da técnica de Papanicolau no Unisa Research Center (URC).

CONCLUSOES
Nossas atividades foram interrompidas em dois momentos durante a pandemia pelo COVID-19 com as amostras acondicionadas no URC (UNISA Research Center),
em 2020 (março-setembro) e 2021 (maio e abril Retornamos nossas atividades em junho de 2021, foi realizado o processamento de 28 lâminas com a utilização da
técnica de Papanicolau no URC. Dentro do nosso cronograma, haverá a análise das lâminas processadas.

REFERENCIAS

1. Sociedade brasileira de nefrologia, [acessado em Maio 2019] disponível em URL: https://sbn.org.br/categoria/sbn/ 2. Alberti S, Spadella CT, Francischone TR,
Assis GF, Cestari TM, Taveira LA. Exfoliative cytology of the oral mucosa in type II diabetic patients: Morphology and cytomorphometry. J Oral Pathol Med. 2003;
32:538–43. 3. 3. Kaplan B, Qazi Y, Wellen JR. Strategies for the management of adverse events associated with mTOR inhibitors. Transplant Rev (Orlando). 2014
Jul;28(3):126-33.
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4036344 - MARCELO FRANCO DO NASCIMENTO E SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Celso Candido Rebecca Bignardi Arambasic Rebelo da Silva

TITULO Algoritmo para Cadastro de Pessoas do Grupo de Risco (COVID-19)

INTRODUCAO

A pandemia originada pelo vírus do COVID-19 e suas mortes está demonstrando um cenário caótico, impondo diversas restrições as pessoas e as empresas, privada
e pública. Após análise das causas pelo vírus e as dificuldades impostas a população originou-se a ideia de desenvolver um algoritmo que pudesse auxiliar
instituições de pequeno porte no cadastro de seus pacientes considerados como grupos de risco. A princípio a ferramenta foi implementada em instituições de
bairros e municípios para análise e teste de sua utilização, e considerar o uso do software como de fácil acesso aos pacientes como auxílio ao agendamento e a
agilidade nas entregas de exames e ao acesso às vacinas para os grupos de risco. O algoritmo foi projetado no formato de uma linguagem de programação Web,
para que todas as instituições e pacientes pudessem ter acesso de qualquer local, por ser uma ferramenta equipada com um kit de funcionalidades didáticas e de
fácil compreensão focando as pessoas de média idade, avançadas ou portadoras de algum tipo de deficiência física ou que necessite de um atendimento
preferencial.

OBJETIVOS Elaborar um projeto de software para a modelagem dos dados ao sistema de triagem do grupo de risco da COVID-19 e ao acesso antecipado a uma vacina.

METODOLOGIA
O modelo de pesquisa será o modelo qualitativo de caráter exploratório, com pesquisas bibliográficas, analisando, comparando e concluindo os comentários
apresentados por seus autores, na forma de: tabelas, quadros ou imagens, com o objetivo de ilustrar informações aprofundadas para a solução do assunto
apresentado.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Devido as facilidade de acesso, o desenvolvimento de uma página Web facilitaria o acesso e comum aos requisitos necessários e possibilitar avaliar a usabilidade da
plataforma e criar um aplicativo simples, prático e acessível a todos tipos de públicos e centros médicos de pequeno porte. A hipótese de elaboração de um banco
de dados oferece segurança a baixo custo e, ao mesmo tempo viesse a atender as normas de segurança exigidas pela Lei de Proteção de Dados (LGPD), protocolo
HTTPs, necessário ao informações de DB, garantindo segurança as inserções das informações cadastrais de pacientes e instituições.

REFERENCIAS

VASCONCELOS, Ivana et al. Abordagem aos pacientes idosos durante a pandemia de COVID-19. GRUBER, Arthur et al. COVID-19: o que se sabe sobre a origem da
doença. MYSQL. Documentação Banco de Dados. ALBERTO, Paulo et al. Ferramenta Web para Modelagem Lógica em Projetos de Bancos de Dados Relacionais.
CANDIDO, Carlos et al. Implantação de Ferramentas de Modelagem E.R. OFICINA, REDAÇÂO et al. O que é MySql? SCRUM. O que é scrum? ESCUDERO, Erick et al. Os
10 principais SGBDs do mercado mundial. NÚCLEO DE TELESSAÚDE MATO GROSSO DO SUL. Quais são os grupos de riscos para agravamento do COVID-19?
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Resposta nacional e internacional de enfrentamento ao novo coronavírus. MIRANDA, Bruno et al. Sistema de gerenciamento eletrônico de
documentos C#. DIAS, Érico et al. Tecnologia em Sistemas para Internet. GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. Tire suas Dúvidas – COVID19.
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4067983 - DIEGO BATISTA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Celso Candido Rebecca Bignardi Arambasic Rebelo da Silva

TITULO Algoritmo para Cadastro de Pessoas do Grupo de Risco (COVID-19)

INTRODUCAO

A pandemia originada pelo vírus do COVID-19 e suas mortes está demonstrando um cenário caótico, impondo diversas restrições as pessoas e as empresas, privada
e pública. Após análise das causas pelo vírus e as dificuldades impostas a população originou-se a ideia de desenvolver um algoritmo que pudesse auxiliar
instituições de pequeno porte no cadastro de seus pacientes considerados como grupos de risco. A princípio a ferramenta foi implementada em instituições de
bairros e municípios para análise e teste de sua utilização, e considerar o uso do software como de fácil acesso aos pacientes como auxílio ao agendamento e a
agilidade nas entregas de exames e ao acesso às vacinas para os grupos de risco. O algoritmo foi projetado no formato de uma linguagem de programação Web,
para que todas as instituições e pacientes pudessem ter acesso de qualquer local, por ser uma ferramenta equipada com um kit de funcionalidades didáticas e de
fácil compreensão focando as pessoas de média idade, avançadas ou portadoras de algum tipo de deficiência física ou que necessite de um atendimento
preferencial.

OBJETIVOS Elaborar um projeto de software para a modelagem dos dados ao sistema de triagem do grupo de risco da COVID-19 e ao acesso antecipado a uma vacina.

METODOLOGIA
O modelo de pesquisa será o modelo qualitativo de caráter exploratório, com pesquisas bibliográficas, analisando, comparando e concluindo os comentários
apresentados por seus autores, na forma de: tabelas, quadros ou imagens, com o objetivo de ilustrar informações aprofundadas para a solução do assunto
apresentado.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Devido as facilidade de acesso, o desenvolvimento de uma página Web facilitaria o acesso e comum aos requisitos necessários e possibilitar avaliar a usabilidade da
plataforma e criar um aplicativo simples, prático e acessível a todos tipos de públicos e centros médicos de pequeno porte. A hipótese de elaboração de um banco
de dados oferece segurança a baixo custo e, ao mesmo tempo viesse a atender as normas de segurança exigidas pela Lei de Proteção de Dados (LGPD), protocolo
HTTPs, necessário ao informações de DB, garantindo segurança as inserções das informações cadastrais de pacientes e instituições.

REFERENCIAS

VASCONCELOS, Ivana et al. Abordagem aos pacientes idosos durante a pandemia de COVID-19. GRUBER, Arthur et al. COVID-19: o que se sabe sobre a origem da
doença. MYSQL. Documentação Banco de Dados. ALBERTO, Paulo et al. Ferramenta Web para Modelagem Lógica em Projetos de Bancos de Dados Relacionais.
CANDIDO, Carlos et al. Implantação de Ferramentas de Modelagem E.R. OFICINA, REDAÇÂO et al. O que é MySql? SCRUM. O que é scrum? ESCUDERO, Erick et al. Os
10 principais SGBDs do mercado mundial. NÚCLEO DE TELESSAÚDE MATO GROSSO DO SUL. Quais são os grupos de riscos para agravamento do COVID-19?
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Resposta nacional e internacional de enfrentamento ao novo coronavírus. MIRANDA, Bruno et al. Sistema de gerenciamento eletrônico de
documentos C#. DIAS, Érico et al. Tecnologia em Sistemas para Internet. GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. Tire suas Dúvidas – COVID19.
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4240987 - CAYQUE CARMO RODRIGUES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Celso Candido Rebecca Bignardi Arambasic Rebelo da Silva

TITULO Algoritmo para Cadastro de Pessoas do Grupo de Risco (COVID-19)

INTRODUCAO

A pandemia originada pelo vírus do COVID-19 e suas mortes está demonstrando um cenário caótico, impondo diversas restrições as pessoas e as empresas, privada
e pública. Após análise das causas pelo vírus e as dificuldades impostas a população originou-se a ideia de desenvolver um algoritmo que pudesse auxiliar
instituições de pequeno porte no cadastro de seus pacientes considerados como grupos de risco. A princípio a ferramenta foi implementada em instituições de
bairros e municípios para análise e teste de sua utilização, e considerar o uso do software como de fácil acesso aos pacientes como auxílio ao agendamento e a
agilidade nas entregas de exames e ao acesso às vacinas para os grupos de risco. O algoritmo foi projetado no formato de uma linguagem de programação Web,
para que todas as instituições e pacientes pudessem ter acesso de qualquer local, por ser uma ferramenta equipada com um kit de funcionalidades didáticas e de
fácil compreensão focando as pessoas de média idade, avançadas ou portadoras de algum tipo de deficiência física ou que necessite de um atendimento
preferencial.

OBJETIVOS Elaborar um projeto de software para a modelagem dos dados ao sistema de triagem do grupo de risco da COVID-19 e ao acesso antecipado a uma vacina.

METODOLOGIA
O modelo de pesquisa será o modelo qualitativo de caráter exploratório, com pesquisas bibliográficas, analisando, comparando e concluindo os comentários
apresentados por seus autores, na forma de: tabelas, quadros ou imagens, com o objetivo de ilustrar informações aprofundadas para a solução do assunto
apresentado.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Devido as facilidade de acesso, o desenvolvimento de uma página Web facilitaria o acesso e comum aos requisitos necessários e possibilitar avaliar a usabilidade da
plataforma e criar um aplicativo simples, prático e acessível a todos tipos de públicos e centros médicos de pequeno porte. A hipótese de elaboração de um banco
de dados oferece segurança a baixo custo e, ao mesmo tempo viesse a atender as normas de segurança exigidas pela Lei de Proteção de Dados (LGPD), protocolo
HTTPs, necessário ao informações de DB, garantindo segurança as inserções das informações cadastrais de pacientes e instituições.

REFERENCIAS

VASCONCELOS, Ivana et al. Abordagem aos pacientes idosos durante a pandemia de COVID-19. GRUBER, Arthur et al. COVID-19: o que se sabe sobre a origem da
doença. MYSQL. Documentação Banco de Dados. ALBERTO, Paulo et al. Ferramenta Web para Modelagem Lógica em Projetos de Bancos de Dados Relacionais.
CANDIDO, Carlos et al. Implantação de Ferramentas de Modelagem E.R. OFICINA, REDAÇÂO et al. O que é MySql? SCRUM. O que é scrum? ESCUDERO, Erick et al. Os
10 principais SGBDs do mercado mundial. NÚCLEO DE TELESSAÚDE MATO GROSSO DO SUL. Quais são os grupos de riscos para agravamento do COVID-19?
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Resposta nacional e internacional de enfrentamento ao novo coronavírus. MIRANDA, Bruno et al. Sistema de gerenciamento eletrônico de
documentos C#. DIAS, Érico et al. Tecnologia em Sistemas para Internet. GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. Tire suas Dúvidas – COVID19.
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3777243 - TATIANE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Estudo transversal sobre a evolução da COVID-19 entre gestantes pretas e pardas

INTRODUCAO
Mulheres pretas grávidas e puérperas têm um risco de morte por COVID-19 quase duas vezes maior que o de mulheres brancas, onde 15% das mulheres grávidas
que morreram de COVID-19 não receberam assistência ventilatória, 28% não tiveram acesso a Unidade de Terapia Intensiva, 36% não foram intubadas nem
receberam ventilação mecânica.

OBJETIVOS Identificar se a cor da pele de gestantes com COVID-19 influencia a necessidade de hospitalização em UTI e evolução para óbito.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal de base populacional, realizado através do banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe), o período de coleta de dados foi entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Selecionaram-se os casos com cor branca, preta e parda, com uma
amostra de 939 e 858 casos. As variáveis foram: hospitalização por COVID-19, internação em UTI e óbito por COVID-19. Entre as covariáveis estão: idade (anos),
raça/cor (branca, parda, preta), zona de residência e comorbidades na gestação. Realizou-se análise descritiva e análise bivariada pelo teste qui-quadrado. Na
análise final, associações foram consideradas estatisticamente significativas se p(#60)0,05. Análises foram realizadas com o software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) v.21.

RESULTADOS

Nas análises entre as semanas 33-53 as variáveis de: febre, tosse, dispneia, distúrbio respiratório, saturação de O2 inferior a 95%, número de sintomas principais e
fadiga relacionaram-se à hospitalização em UTI em nível de p(#60)0,20. No segundo período analisado, a variável idade, febre, dispneia, distúrbios respiratórios,
saturação de O2(#60) 95%, diarreia, sintomas principais e fadiga associaram-se ao óbito (p(#60) 0,20). No período final, gestantes com cor da pele preta tiveram
risco aproximadamente cinco vezes maior de evoluírem para óbito quando comparadas com gestantes brancas.

CONCLUSOES
Conclui-se que não houve possibilidade de firmar relação entre a cor da pele das gestantes com COVID-19, este assunto e compreensão da sua gravidade são
importantes, pois o gênero, raça e classe social, são eixos essenciais para melhor domínio e solução das disparidades raciais no âmbito da saúde.

REFERENCIAS

1. de SOUZA SANTOS, Débora; de OLIVEIRA MENEZES, Mariane; ANDREUCCI, Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; KNOBEL, Roxane; KATZ, Leila et al.
Disproportionate impact of COVID-19 among pregnant and postpartum Black Women in Brazil through structural racism lens. Clin Infect Dis. 2020;72(11):2068-9.
DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 2. MENEZES, Mariane Oliveira et al. Risk factors for adverse outcomes among pregnant and postpartum women with acute
respiratory distress syndrome due to COVID-19 in Brazil. Int J Gynaecol Obstet. 2020;151(3):415-23. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13407 3. SANTOS, Gustavo
Gonçalves dos; ANDRADE, Luis Henrique de; MAGATON, Anna Paula Frassom da Silva; PARADA, Cristina Maria Garcia de Lima. Effects of COVID-19 among black and
mulatto pregnant women: Integrative literature review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e6710615531, 2021. DOI:
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15531 4. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. The tragedy of COVID(#38)#8208;19 in Brazil: 124 maternal deaths and
counting. Int J Gynecol Obstet. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300 5. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. Maternal mortality and COVID-19. The
Journal of Maternal-Fetal (#38) Neonatal Medicine, p. 1-7, 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1786056
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3829499 - MARIA CRISTINA SOUZA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Estudo transversal sobre a evolução da COVID-19 entre gestantes pretas e pardas

INTRODUCAO
Mulheres pretas grávidas e puérperas têm um risco de morte por COVID-19 quase duas vezes maior que o de mulheres brancas, onde 15% das mulheres grávidas
que morreram de COVID-19 não receberam assistência ventilatória, 28% não tiveram acesso a Unidade de Terapia Intensiva, 36% não foram intubadas nem
receberam ventilação mecânica.

OBJETIVOS Identificar se a cor da pele de gestantes com COVID-19 influencia a necessidade de hospitalização em UTI e evolução para óbito.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal de base populacional, realizado através do banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe), o período de coleta de dados foi entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Selecionaram-se os casos com cor branca, preta e parda, com uma
amostra de 939 e 858 casos. As variáveis foram: hospitalização por COVID-19, internação em UTI e óbito por COVID-19. Entre as covariáveis estão: idade (anos),
raça/cor (branca, parda, preta), zona de residência e comorbidades na gestação. Realizou-se análise descritiva e análise bivariada pelo teste qui-quadrado. Na
análise final, associações foram consideradas estatisticamente significativas se p(#60)0,05. Análises foram realizadas com o software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) v.21.

RESULTADOS

Nas análises entre as semanas 33-53 as variáveis de: febre, tosse, dispneia, distúrbio respiratório, saturação de O2 inferior a 95%, número de sintomas principais e
fadiga relacionaram-se à hospitalização em UTI em nível de p(#60)0,20. No segundo período analisado, a variável idade, febre, dispneia, distúrbios respiratórios,
saturação de O2(#60) 95%, diarreia, sintomas principais e fadiga associaram-se ao óbito (p(#60) 0,20). No período final, gestantes com cor da pele preta tiveram
risco aproximadamente cinco vezes maior de evoluírem para óbito quando comparadas com gestantes brancas.

CONCLUSOES
Conclui-se que não houve possibilidade de firmar relação entre a cor da pele das gestantes com COVID-19, este assunto e compreensão da sua gravidade são
importantes, pois o gênero, raça e classe social, são eixos essenciais para melhor domínio e solução das disparidades raciais no âmbito da saúde.

REFERENCIAS

1. de SOUZA SANTOS, Débora; de OLIVEIRA MENEZES, Mariane; ANDREUCCI, Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; KNOBEL, Roxane; KATZ, Leila et al.
Disproportionate impact of COVID-19 among pregnant and postpartum Black Women in Brazil through structural racism lens. Clin Infect Dis. 2020;72(11):2068-9.
DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 2. MENEZES, Mariane Oliveira et al. Risk factors for adverse outcomes among pregnant and postpartum women with acute
respiratory distress syndrome due to COVID-19 in Brazil. Int J Gynaecol Obstet. 2020;151(3):415-23. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13407 3. SANTOS, Gustavo
Gonçalves dos; ANDRADE, Luis Henrique de; MAGATON, Anna Paula Frassom da Silva; PARADA, Cristina Maria Garcia de Lima. Effects of COVID-19 among black and
mulatto pregnant women: Integrative literature review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e6710615531, 2021. DOI:
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15531 4. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. The tragedy of COVID(#38)#8208;19 in Brazil: 124 maternal deaths and
counting. Int J Gynecol Obstet. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300 5. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. Maternal mortality and COVID-19. The
Journal of Maternal-Fetal (#38) Neonatal Medicine, p. 1-7, 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1786056
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3848078 - GABRIELLE SILVA CAVALCANTE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Estudo transversal sobre a evolução da COVID-19 entre gestantes pretas e pardas

INTRODUCAO
Mulheres pretas grávidas e puérperas têm um risco de morte por COVID-19 quase duas vezes maior que o de mulheres brancas, onde 15% das mulheres grávidas
que morreram de COVID-19 não receberam assistência ventilatória, 28% não tiveram acesso a Unidade de Terapia Intensiva, 36% não foram intubadas nem
receberam ventilação mecânica.

OBJETIVOS Identificar se a cor da pele de gestantes com COVID-19 influencia a necessidade de hospitalização em UTI e evolução para óbito.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal de base populacional, realizado através do banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe), o período de coleta de dados foi entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Selecionaram-se os casos com cor branca, preta e parda, com uma
amostra de 939 e 858 casos. As variáveis foram: hospitalização por COVID-19, internação em UTI e óbito por COVID-19. Entre as covariáveis estão: idade (anos),
raça/cor (branca, parda, preta), zona de residência e comorbidades na gestação. Realizou-se análise descritiva e análise bivariada pelo teste qui-quadrado. Na
análise final, associações foram consideradas estatisticamente significativas se p(#60)0,05. Análises foram realizadas com o software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) v.21.

RESULTADOS

Nas análises entre as semanas 33-53 as variáveis de: febre, tosse, dispneia, distúrbio respiratório, saturação de O2 inferior a 95%, número de sintomas principais e
fadiga relacionaram-se à hospitalização em UTI em nível de p(#60)0,20. No segundo período analisado, a variável idade, febre, dispneia, distúrbios respiratórios,
saturação de O2(#60) 95%, diarreia, sintomas principais e fadiga associaram-se ao óbito (p(#60) 0,20). No período final, gestantes com cor da pele preta tiveram
risco aproximadamente cinco vezes maior de evoluírem para óbito quando comparadas com gestantes brancas.

CONCLUSOES
Conclui-se que não houve possibilidade de firmar relação entre a cor da pele das gestantes com COVID-19, este assunto e compreensão da sua gravidade são
importantes, pois o gênero, raça e classe social, são eixos essenciais para melhor domínio e solução das disparidades raciais no âmbito da saúde.

REFERENCIAS

1. de SOUZA SANTOS, Débora; de OLIVEIRA MENEZES, Mariane; ANDREUCCI, Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; KNOBEL, Roxane; KATZ, Leila et al.
Disproportionate impact of COVID-19 among pregnant and postpartum Black Women in Brazil through structural racism lens. Clin Infect Dis. 2020;72(11):2068-9.
DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 2. MENEZES, Mariane Oliveira et al. Risk factors for adverse outcomes among pregnant and postpartum women with acute
respiratory distress syndrome due to COVID-19 in Brazil. Int J Gynaecol Obstet. 2020;151(3):415-23. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13407 3. SANTOS, Gustavo
Gonçalves dos; ANDRADE, Luis Henrique de; MAGATON, Anna Paula Frassom da Silva; PARADA, Cristina Maria Garcia de Lima. Effects of COVID-19 among black and
mulatto pregnant women: Integrative literature review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e6710615531, 2021. DOI:
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15531 4. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. The tragedy of COVID(#38)#8208;19 in Brazil: 124 maternal deaths and
counting. Int J Gynecol Obstet. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300 5. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. Maternal mortality and COVID-19. The
Journal of Maternal-Fetal (#38) Neonatal Medicine, p. 1-7, 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1786056
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3850153 - RAFAELA BEZERRA DE MELO GONZAGA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Estudo transversal sobre a evolução da COVID-19 entre gestantes pretas e pardas

INTRODUCAO
Mulheres pretas grávidas e puérperas têm um risco de morte por COVID-19 quase duas vezes maior que o de mulheres brancas, onde 15% das mulheres grávidas
que morreram de COVID-19 não receberam assistência ventilatória, 28% não tiveram acesso a Unidade de Terapia Intensiva, 36% não foram intubadas nem
receberam ventilação mecânica.

OBJETIVOS Identificar se a cor da pele de gestantes com COVID-19 influencia a necessidade de hospitalização em UTI e evolução para óbito.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal de base populacional, realizado através do banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe), o período de coleta de dados foi entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Selecionaram-se os casos com cor branca, preta e parda, com uma
amostra de 939 e 858 casos. As variáveis foram: hospitalização por COVID-19, internação em UTI e óbito por COVID-19. Entre as covariáveis estão: idade (anos),
raça/cor (branca, parda, preta), zona de residência e comorbidades na gestação. Realizou-se análise descritiva e análise bivariada pelo teste qui-quadrado. Na
análise final, associações foram consideradas estatisticamente significativas se p(#60)0,05. Análises foram realizadas com o software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) v.21.

RESULTADOS

Nas análises entre as semanas 33-53 as variáveis de: febre, tosse, dispneia, distúrbio respiratório, saturação de O2 inferior a 95%, número de sintomas principais e
fadiga relacionaram-se à hospitalização em UTI em nível de p(#60)0,20. No segundo período analisado, a variável idade, febre, dispneia, distúrbios respiratórios,
saturação de O2(#60) 95%, diarreia, sintomas principais e fadiga associaram-se ao óbito (p(#60) 0,20). No período final, gestantes com cor da pele preta tiveram
risco aproximadamente cinco vezes maior de evoluírem para óbito quando comparadas com gestantes brancas.

CONCLUSOES
Conclui-se que não houve possibilidade de firmar relação entre a cor da pele das gestantes com COVID-19, este assunto e compreensão da sua gravidade são
importantes, pois o gênero, raça e classe social, são eixos essenciais para melhor domínio e solução das disparidades raciais no âmbito da saúde.

REFERENCIAS

1. de SOUZA SANTOS, Débora; de OLIVEIRA MENEZES, Mariane; ANDREUCCI, Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; KNOBEL, Roxane; KATZ, Leila et al.
Disproportionate impact of COVID-19 among pregnant and postpartum Black Women in Brazil through structural racism lens. Clin Infect Dis. 2020;72(11):2068-9.
DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 2. MENEZES, Mariane Oliveira et al. Risk factors for adverse outcomes among pregnant and postpartum women with acute
respiratory distress syndrome due to COVID-19 in Brazil. Int J Gynaecol Obstet. 2020;151(3):415-23. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13407 3. SANTOS, Gustavo
Gonçalves dos; ANDRADE, Luis Henrique de; MAGATON, Anna Paula Frassom da Silva; PARADA, Cristina Maria Garcia de Lima. Effects of COVID-19 among black and
mulatto pregnant women: Integrative literature review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e6710615531, 2021. DOI:
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15531 4. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. The tragedy of COVID(#38)#8208;19 in Brazil: 124 maternal deaths and
counting. Int J Gynecol Obstet. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300 5. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. Maternal mortality and COVID-19. The
Journal of Maternal-Fetal (#38) Neonatal Medicine, p. 1-7, 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1786056
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3906281 - MICHELE MONTEIRO DE ANDRADE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Estudo transversal sobre a evolução da COVID-19 entre gestantes pretas e pardas

INTRODUCAO
Mulheres pretas grávidas e puérperas têm um risco de morte por COVID-19 quase duas vezes maior que o de mulheres brancas, onde 15% das mulheres grávidas
que morreram de COVID-19 não receberam assistência ventilatória, 28% não tiveram acesso a Unidade de Terapia Intensiva, 36% não foram intubadas nem
receberam ventilação mecânica.

OBJETIVOS Identificar se a cor da pele de gestantes com COVID-19 influencia a necessidade de hospitalização em UTI e evolução para óbito.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal de base populacional, realizado através do banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe), o período de coleta de dados foi entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Selecionaram-se os casos com cor branca, preta e parda, com uma
amostra de 939 e 858 casos. As variáveis foram: hospitalização por COVID-19, internação em UTI e óbito por COVID-19. Entre as covariáveis estão: idade (anos),
raça/cor (branca, parda, preta), zona de residência e comorbidades na gestação. Realizou-se análise descritiva e análise bivariada pelo teste qui-quadrado. Na
análise final, associações foram consideradas estatisticamente significativas se p(#60)0,05. Análises foram realizadas com o software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) v.21.

RESULTADOS

Nas análises entre as semanas 33-53 as variáveis de: febre, tosse, dispneia, distúrbio respiratório, saturação de O2 inferior a 95%, número de sintomas principais e
fadiga relacionaram-se à hospitalização em UTI em nível de p(#60)0,20. No segundo período analisado, a variável idade, febre, dispneia, distúrbios respiratórios,
saturação de O2(#60) 95%, diarreia, sintomas principais e fadiga associaram-se ao óbito (p(#60) 0,20). No período final, gestantes com cor da pele preta tiveram
risco aproximadamente cinco vezes maior de evoluírem para óbito quando comparadas com gestantes brancas.

CONCLUSOES
Conclui-se que não houve possibilidade de firmar relação entre a cor da pele das gestantes com COVID-19, este assunto e compreensão da sua gravidade são
importantes, pois o gênero, raça e classe social, são eixos essenciais para melhor domínio e solução das disparidades raciais no âmbito da saúde.

REFERENCIAS

1. de SOUZA SANTOS, Débora; de OLIVEIRA MENEZES, Mariane; ANDREUCCI, Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; KNOBEL, Roxane; KATZ, Leila et al.
Disproportionate impact of COVID-19 among pregnant and postpartum Black Women in Brazil through structural racism lens. Clin Infect Dis. 2020;72(11):2068-9.
DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 2. MENEZES, Mariane Oliveira et al. Risk factors for adverse outcomes among pregnant and postpartum women with acute
respiratory distress syndrome due to COVID-19 in Brazil. Int J Gynaecol Obstet. 2020;151(3):415-23. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13407 3. SANTOS, Gustavo
Gonçalves dos; ANDRADE, Luis Henrique de; MAGATON, Anna Paula Frassom da Silva; PARADA, Cristina Maria Garcia de Lima. Effects of COVID-19 among black and
mulatto pregnant women: Integrative literature review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e6710615531, 2021. DOI:
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15531 4. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. The tragedy of COVID(#38)#8208;19 in Brazil: 124 maternal deaths and
counting. Int J Gynecol Obstet. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300 5. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. Maternal mortality and COVID-19. The
Journal of Maternal-Fetal (#38) Neonatal Medicine, p. 1-7, 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1786056
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3756599 - LETICIA GOMES LEAL 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Estudo transversal sobre os desfechos da COVID-19 entre puérperas pretas e pardas

INTRODUCAO
Os desfechos da pandemia frente à COVID-19 refletem o racismo estrutural no Brasil e no mundo, onde as conseqüências de desigualdades implicam nas puérperas
pretas/pardas.

OBJETIVOS
Avaliar a evolução da COVID-19 em função da raça/cor, entre puérperas brasileiras notificadas no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, de base populacional. O estudo incluiu mulheres pós-parto com confirmação para COVID-19 e confirmação da evolução dos
casos em dois períodos diferentes: de 22 de março a 8 de agosto de 2020 e de 9 de agosto de 2020 a 2 de janeiro de 2021. Foram selecionadas puérperas, mulheres
de 10 a 49 anos (649 e 391 casos) e, finalmente, foram selecionados casos com um resultado final notável (540 e 329 casos). Os fatores investigados foram:
variáveis sociodemográficas, idade, cor da pele/raça e área de residência; variáveis relacionadas à contaminação e gravidade da doença: necessidade de internação
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e necessidade de suporte ventilatório; sinais e sintomas clínicos. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis
relacionadas à sociodemografia e aos sinais e sintomas clínicos. A análise bivariada foi então realizada usando o teste qui-quadrado entre os covariáveis de
interesse e o resultado, calculando o valor do odds ratio e o intervalo de confiança de 95%, considerado estatisticamente significativo se p(#60)0,05. As análises
foram realizadas com o software Epidemiology Information (EpiInfo) v.7.1.5.2.

RESULTADOS

As características sociodemográficas das mulheres pós-parto mostraram que a maioria eram mulheres adultas, de pele/raça não branca, vivendo em áreas urbanas
ou peri-urbanas, sem admissão em UTI e sem receber suporte ventilatório. Mais de 5% das mulheres pós-parto apresentaram tosse, febre, dispnéia, dificuldade
respiratória, saturação abaixo de 95%, dor de cabeça e diarréia. Em ambos os grupos, os seguintes sinais e sintomas aumentaram a probabilidade da puérpera
progredir para óbito: dispnéia, desconforto respiratório e saturação de oxigênio abaixo de 95%, necessidade de suporte ventilatório e UTI também se associaram a
probabilidade de progredir para desfecho negativo. A proporção de mortes entre puérperas foi alta, apesar da redução encontrada no segundo período, mas em
geral, considerando ambos os períodos, os fatores associados à morte estavam relacionados aos sinais e sintomas respiratórios: dispnéia, desconforto respiratório
e saturação de oxigênio abaixo de 95%, com uma associação com a necessidade de ventilação mecânica e UTI.

CONCLUSOES
Conclui-se que a mortalidade materna em mulheres negras devido à COVID-19 é quase o dobro da observada em mulheres brancas. No Brasil, a interseção de
gênero, raça e classe social aprofunda a tragédia das mortes maternas da COVID-19, especialmente quando o país não está tomando medidas para conter a
pandemia com estratégias diretas e claras.

REFERENCIAS

1. SANTOS, Gustavo Gonçalves dos; ANDRADE, Luis Henrique de; MAGATON, Anna Paula Frassom da Silva; PARADA, Cristina Maria Garcia de Lima. Effects of
COVID-19 among black and mulatto pregnant women: Integrative literature review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e6710615531, 2021. DOI:
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15531 2. SOUZA SANTOS, Debora et al. Disproportionate Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Among Pregnant and
Postpartum Black Women in Brazil Through Structural Racism Lens. Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America
vol. 72,11 (2021): 2068-2069. DOI:https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 3. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. Maternal mortality and COVID-19, The Journal of
Maternal-Fetal (#38) Neonatal Medicine, 2020a. DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1786056 4. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo; Menezes, Mariane de
Oliveira; ANDRUECCI, Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; AMORIM, Melania Maria de Amorim Ramos; KATZ, Leila (#38) KNOBEL, Roxana. The tragedy of
COVID(#38)#8208;19 in Brazil: 124 maternal deaths and counting. Int J Gynecol Obstet. 2020b. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300
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TITULO Estudo transversal sobre os desfechos da COVID-19 entre puérperas pretas e pardas

INTRODUCAO
Os desfechos da pandemia frente à COVID-19 refletem o racismo estrutural no Brasil e no mundo, onde as conseqüências de desigualdades implicam nas puérperas
pretas/pardas.

OBJETIVOS
Avaliar a evolução da COVID-19 em função da raça/cor, entre puérperas brasileiras notificadas no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, de base populacional. O estudo incluiu mulheres pós-parto com confirmação para COVID-19 e confirmação da evolução dos
casos em dois períodos diferentes: de 22 de março a 8 de agosto de 2020 e de 9 de agosto de 2020 a 2 de janeiro de 2021. Foram selecionadas puérperas, mulheres
de 10 a 49 anos (649 e 391 casos) e, finalmente, foram selecionados casos com um resultado final notável (540 e 329 casos). Os fatores investigados foram:
variáveis sociodemográficas, idade, cor da pele/raça e área de residência; variáveis relacionadas à contaminação e gravidade da doença: necessidade de internação
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e necessidade de suporte ventilatório; sinais e sintomas clínicos. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis
relacionadas à sociodemografia e aos sinais e sintomas clínicos. A análise bivariada foi então realizada usando o teste qui-quadrado entre os covariáveis de
interesse e o resultado, calculando o valor do odds ratio e o intervalo de confiança de 95%, considerado estatisticamente significativo se p(#60)0,05. As análises
foram realizadas com o software Epidemiology Information (EpiInfo) v.7.1.5.2.

RESULTADOS

As características sociodemográficas das mulheres pós-parto mostraram que a maioria eram mulheres adultas, de pele/raça não branca, vivendo em áreas urbanas
ou peri-urbanas, sem admissão em UTI e sem receber suporte ventilatório. Mais de 5% das mulheres pós-parto apresentaram tosse, febre, dispnéia, dificuldade
respiratória, saturação abaixo de 95%, dor de cabeça e diarréia. Em ambos os grupos, os seguintes sinais e sintomas aumentaram a probabilidade da puérpera
progredir para óbito: dispnéia, desconforto respiratório e saturação de oxigênio abaixo de 95%, necessidade de suporte ventilatório e UTI também se associaram a
probabilidade de progredir para desfecho negativo. A proporção de mortes entre puérperas foi alta, apesar da redução encontrada no segundo período, mas em
geral, considerando ambos os períodos, os fatores associados à morte estavam relacionados aos sinais e sintomas respiratórios: dispnéia, desconforto respiratório
e saturação de oxigênio abaixo de 95%, com uma associação com a necessidade de ventilação mecânica e UTI.

CONCLUSOES
Conclui-se que a mortalidade materna em mulheres negras devido à COVID-19 é quase o dobro da observada em mulheres brancas. No Brasil, a interseção de
gênero, raça e classe social aprofunda a tragédia das mortes maternas da COVID-19, especialmente quando o país não está tomando medidas para conter a
pandemia com estratégias diretas e claras.

REFERENCIAS

1. SANTOS, Gustavo Gonçalves dos; ANDRADE, Luis Henrique de; MAGATON, Anna Paula Frassom da Silva; PARADA, Cristina Maria Garcia de Lima. Effects of
COVID-19 among black and mulatto pregnant women: Integrative literature review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e6710615531, 2021. DOI:
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15531 2. SOUZA SANTOS, Debora et al. Disproportionate Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Among Pregnant and
Postpartum Black Women in Brazil Through Structural Racism Lens. Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America
vol. 72,11 (2021): 2068-2069. DOI:https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 3. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. Maternal mortality and COVID-19, The Journal of
Maternal-Fetal (#38) Neonatal Medicine, 2020a. DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1786056 4. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo; Menezes, Mariane de
Oliveira; ANDRUECCI, Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; AMORIM, Melania Maria de Amorim Ramos; KATZ, Leila (#38) KNOBEL, Roxana. The tragedy of
COVID(#38)#8208;19 in Brazil: 124 maternal deaths and counting. Int J Gynecol Obstet. 2020b. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300
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TITULO Estudo transversal sobre os desfechos da COVID-19 entre puérperas pretas e pardas

INTRODUCAO
Os desfechos da pandemia frente à COVID-19 refletem o racismo estrutural no Brasil e no mundo, onde as conseqüências de desigualdades implicam nas puérperas
pretas/pardas.

OBJETIVOS
Avaliar a evolução da COVID-19 em função da raça/cor, entre puérperas brasileiras notificadas no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, de base populacional. O estudo incluiu mulheres pós-parto com confirmação para COVID-19 e confirmação da evolução dos
casos em dois períodos diferentes: de 22 de março a 8 de agosto de 2020 e de 9 de agosto de 2020 a 2 de janeiro de 2021. Foram selecionadas puérperas, mulheres
de 10 a 49 anos (649 e 391 casos) e, finalmente, foram selecionados casos com um resultado final notável (540 e 329 casos). Os fatores investigados foram:
variáveis sociodemográficas, idade, cor da pele/raça e área de residência; variáveis relacionadas à contaminação e gravidade da doença: necessidade de internação
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e necessidade de suporte ventilatório; sinais e sintomas clínicos. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis
relacionadas à sociodemografia e aos sinais e sintomas clínicos. A análise bivariada foi então realizada usando o teste qui-quadrado entre os covariáveis de
interesse e o resultado, calculando o valor do odds ratio e o intervalo de confiança de 95%, considerado estatisticamente significativo se p(#60)0,05. As análises
foram realizadas com o software Epidemiology Information (EpiInfo) v.7.1.5.2.

RESULTADOS

As características sociodemográficas das mulheres pós-parto mostraram que a maioria eram mulheres adultas, de pele/raça não branca, vivendo em áreas urbanas
ou peri-urbanas, sem admissão em UTI e sem receber suporte ventilatório. Mais de 5% das mulheres pós-parto apresentaram tosse, febre, dispnéia, dificuldade
respiratória, saturação abaixo de 95%, dor de cabeça e diarréia. Em ambos os grupos, os seguintes sinais e sintomas aumentaram a probabilidade da puérpera
progredir para óbito: dispnéia, desconforto respiratório e saturação de oxigênio abaixo de 95%, necessidade de suporte ventilatório e UTI também se associaram a
probabilidade de progredir para desfecho negativo. A proporção de mortes entre puérperas foi alta, apesar da redução encontrada no segundo período, mas em
geral, considerando ambos os períodos, os fatores associados à morte estavam relacionados aos sinais e sintomas respiratórios: dispnéia, desconforto respiratório
e saturação de oxigênio abaixo de 95%, com uma associação com a necessidade de ventilação mecânica e UTI.

CONCLUSOES
Conclui-se que a mortalidade materna em mulheres negras devido à COVID-19 é quase o dobro da observada em mulheres brancas. No Brasil, a interseção de
gênero, raça e classe social aprofunda a tragédia das mortes maternas da COVID-19, especialmente quando o país não está tomando medidas para conter a
pandemia com estratégias diretas e claras.

REFERENCIAS
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COVID-19 among black and mulatto pregnant women: Integrative literature review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e6710615531, 2021. DOI:
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15531 2. SOUZA SANTOS, Debora et al. Disproportionate Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Among Pregnant and
Postpartum Black Women in Brazil Through Structural Racism Lens. Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America
vol. 72,11 (2021): 2068-2069. DOI:https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 3. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. Maternal mortality and COVID-19, The Journal of
Maternal-Fetal (#38) Neonatal Medicine, 2020a. DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1786056 4. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo; Menezes, Mariane de
Oliveira; ANDRUECCI, Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; AMORIM, Melania Maria de Amorim Ramos; KATZ, Leila (#38) KNOBEL, Roxana. The tragedy of
COVID(#38)#8208;19 in Brazil: 124 maternal deaths and counting. Int J Gynecol Obstet. 2020b. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300
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TITULO Estudo transversal sobre os desfechos da COVID-19 entre puérperas pretas e pardas

INTRODUCAO
Os desfechos da pandemia frente à COVID-19 refletem o racismo estrutural no Brasil e no mundo, onde as conseqüências de desigualdades implicam nas puérperas
pretas/pardas.

OBJETIVOS
Avaliar a evolução da COVID-19 em função da raça/cor, entre puérperas brasileiras notificadas no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, de base populacional. O estudo incluiu mulheres pós-parto com confirmação para COVID-19 e confirmação da evolução dos
casos em dois períodos diferentes: de 22 de março a 8 de agosto de 2020 e de 9 de agosto de 2020 a 2 de janeiro de 2021. Foram selecionadas puérperas, mulheres
de 10 a 49 anos (649 e 391 casos) e, finalmente, foram selecionados casos com um resultado final notável (540 e 329 casos). Os fatores investigados foram:
variáveis sociodemográficas, idade, cor da pele/raça e área de residência; variáveis relacionadas à contaminação e gravidade da doença: necessidade de internação
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e necessidade de suporte ventilatório; sinais e sintomas clínicos. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis
relacionadas à sociodemografia e aos sinais e sintomas clínicos. A análise bivariada foi então realizada usando o teste qui-quadrado entre os covariáveis de
interesse e o resultado, calculando o valor do odds ratio e o intervalo de confiança de 95%, considerado estatisticamente significativo se p(#60)0,05. As análises
foram realizadas com o software Epidemiology Information (EpiInfo) v.7.1.5.2.

RESULTADOS

As características sociodemográficas das mulheres pós-parto mostraram que a maioria eram mulheres adultas, de pele/raça não branca, vivendo em áreas urbanas
ou peri-urbanas, sem admissão em UTI e sem receber suporte ventilatório. Mais de 5% das mulheres pós-parto apresentaram tosse, febre, dispnéia, dificuldade
respiratória, saturação abaixo de 95%, dor de cabeça e diarréia. Em ambos os grupos, os seguintes sinais e sintomas aumentaram a probabilidade da puérpera
progredir para óbito: dispnéia, desconforto respiratório e saturação de oxigênio abaixo de 95%, necessidade de suporte ventilatório e UTI também se associaram a
probabilidade de progredir para desfecho negativo. A proporção de mortes entre puérperas foi alta, apesar da redução encontrada no segundo período, mas em
geral, considerando ambos os períodos, os fatores associados à morte estavam relacionados aos sinais e sintomas respiratórios: dispnéia, desconforto respiratório
e saturação de oxigênio abaixo de 95%, com uma associação com a necessidade de ventilação mecânica e UTI.

CONCLUSOES
Conclui-se que a mortalidade materna em mulheres negras devido à COVID-19 é quase o dobro da observada em mulheres brancas. No Brasil, a interseção de
gênero, raça e classe social aprofunda a tragédia das mortes maternas da COVID-19, especialmente quando o país não está tomando medidas para conter a
pandemia com estratégias diretas e claras.
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COVID-19 among black and mulatto pregnant women: Integrative literature review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e6710615531, 2021. DOI:
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15531 2. SOUZA SANTOS, Debora et al. Disproportionate Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Among Pregnant and
Postpartum Black Women in Brazil Through Structural Racism Lens. Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America
vol. 72,11 (2021): 2068-2069. DOI:https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 3. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo et al. Maternal mortality and COVID-19, The Journal of
Maternal-Fetal (#38) Neonatal Medicine, 2020a. DOI: https://doi.org/10.1080/14767058.2020.1786056 4. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo; Menezes, Mariane de
Oliveira; ANDRUECCI, Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; AMORIM, Melania Maria de Amorim Ramos; KATZ, Leila (#38) KNOBEL, Roxana. The tragedy of
COVID(#38)#8208;19 in Brazil: 124 maternal deaths and counting. Int J Gynecol Obstet. 2020b. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300
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TITULO LGPD e o Tratamento de Dados Bancários

INTRODUCAO

A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, apresenta diretrizes e regulações para o tratamento e armazenamento de dados sensíveis, mostrando sua
grande importância na sociedade conectada em que nos encontramos. Assim, ela define quem deve tratar esses dados e o órgão responsável por sua fiscalização.
Entretanto, trata-se de lei com pontos pouco claros, inclusive para estudiosos do Direito, que dão à população um sentimento de insegurança. Isto se torna evidente
quando observado pelo lado dos sistemas bancários, que estão entre os que mais investem em segurança digital, porém com um volume tão expressivo de dados
sensíveis em seus bancos de dados que qualquer negligência ou violação pode gerar danos massivos.

OBJETIVOS
O trabalho que se pretende desenvolver tem como objetivo promover uma análise da LGPD e como ela atua no controle e na prevenção de vazamentos de dados
sensíveis dentro do sistema bancário. Buscar-se-á verificar suas deficiências e lacunas na implementação dentro desse sistema.

METODOLOGIA
A pesquisa a ser realizada tem caráter exploratória, descritiva e explicativa, utilizando-se de métodos dedutíveis e comparativos, aplicando a análise dos dispositivos
legais e levantamento de dados. Analisando as peculiaridades dos sistemas bancários e as aplicações práticas de governança para aplicação da lei.

RESULTADOS
A LGPD, sobretudo no campo da tecnologia de informação, é uma lei necessária, com um grande impacto social. Inegável, porém, com algumas lacunas ou falta de
definição clara para o tratamento desses dados. Assim, há dificuldade na sua aplicação no caso concreto ou mesmo sua fiscalização pelas entidades competentes.
Busca-se o estabelecimento de balizas interpretativas da lei e a devida conformidade com as implicações técnicas que a área traz.

CONCLUSOES

Quando se trata do sistema bancário, os principais aspectos da sociedade estão em evidência. Não apenas as finanças particulares, mas, também, os dados
sensíveis que, se expostos, podem levar a consequências por vezes irreversíveis na vida de um indivíduo. A Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental na
regulamentação desse cenário e no estabelecimento de responsabilidades. Contudo, faz-se necessária uma leitura minuciosa do texto de lei conforme a atual
realidade técnica no que tange à segurança de dados.

REFERENCIAS
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FACHINETTI, Aline Fuke; BAXULI, Núria; CAPARELLI, Mariana de Souza Cruz; GONZAGA, Rachel Rosa; ALENCAR, Amanda. LGPD: APLICAÇÃO PRÁTICA DAS BASES
LEGAIS – AS HIPÓTESES PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DA LGPD. LGPDacademico.com. 19 de agosto de 2020. BARBOSA, Murilo. A importância ao
direito à privacidade digital, redes sociais e extensão universitária. Fragmentos de Cultura, Goiânia, v.24, especial, p.89-97, dezembro de 2014.
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TITULO LGPD e o Tratamento de Dados Bancários

INTRODUCAO

A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, apresenta diretrizes e regulações para o tratamento e armazenamento de dados sensíveis, mostrando sua
grande importância na sociedade conectada em que nos encontramos. Assim, ela define quem deve tratar esses dados e o órgão responsável por sua fiscalização.
Entretanto, trata-se de lei com pontos pouco claros, inclusive para estudiosos do Direito, que dão à população um sentimento de insegurança. Isto se torna evidente
quando observado pelo lado dos sistemas bancários, que estão entre os que mais investem em segurança digital, porém com um volume tão expressivo de dados
sensíveis em seus bancos de dados que qualquer negligência ou violação pode gerar danos massivos.

OBJETIVOS
O trabalho que se pretende desenvolver tem como objetivo promover uma análise da LGPD e como ela atua no controle e na prevenção de vazamentos de dados
sensíveis dentro do sistema bancário. Buscar-se-á verificar suas deficiências e lacunas na implementação dentro desse sistema.

METODOLOGIA
A pesquisa a ser realizada tem caráter exploratória, descritiva e explicativa, utilizando-se de métodos dedutíveis e comparativos, aplicando a análise dos dispositivos
legais e levantamento de dados. Analisando as peculiaridades dos sistemas bancários e as aplicações práticas de governança para aplicação da lei.

RESULTADOS
A LGPD, sobretudo no campo da tecnologia de informação, é uma lei necessária, com um grande impacto social. Inegável, porém, com algumas lacunas ou falta de
definição clara para o tratamento desses dados. Assim, há dificuldade na sua aplicação no caso concreto ou mesmo sua fiscalização pelas entidades competentes.
Busca-se o estabelecimento de balizas interpretativas da lei e a devida conformidade com as implicações técnicas que a área traz.

CONCLUSOES

Quando se trata do sistema bancário, os principais aspectos da sociedade estão em evidência. Não apenas as finanças particulares, mas, também, os dados
sensíveis que, se expostos, podem levar a consequências por vezes irreversíveis na vida de um indivíduo. A Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental na
regulamentação desse cenário e no estabelecimento de responsabilidades. Contudo, faz-se necessária uma leitura minuciosa do texto de lei conforme a atual
realidade técnica no que tange à segurança de dados.

REFERENCIAS

FORTES, Vinicius Borges. BOFF. Salete Oro. A privacidade e a proteção dos dados pessoais no ciberespaço como um direito fundamental: perspectivas de
construção de um marco regulatório para o Brasil. 5 páginas. Florianópolis. 2014; MAIA, Fernanda; WAGATSUMA, Adriana Tochhet; ROSSO, Angela Maria;
FACHINETTI, Aline Fuke; BAXULI, Núria; CAPARELLI, Mariana de Souza Cruz; GONZAGA, Rachel Rosa; ALENCAR, Amanda. LGPD: APLICAÇÃO PRÁTICA DAS BASES
LEGAIS – AS HIPÓTESES PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DA LGPD. LGPDacademico.com. 19 de agosto de 2020. BARBOSA, Murilo. A importância ao
direito à privacidade digital, redes sociais e extensão universitária. Fragmentos de Cultura, Goiânia, v.24, especial, p.89-97, dezembro de 2014.
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4517890 - LEANDRO WILLIAM DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renato Watanabe de Morais Roberta Vicente de Carvalho

TITULO LGPD e o Tratamento de Dados Bancários

INTRODUCAO

A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, apresenta diretrizes e regulações para o tratamento e armazenamento de dados sensíveis, mostrando sua
grande importância na sociedade conectada em que nos encontramos. Assim, ela define quem deve tratar esses dados e o órgão responsável por sua fiscalização.
Entretanto, trata-se de lei com pontos pouco claros, inclusive para estudiosos do Direito, que dão à população um sentimento de insegurança. Isto se torna evidente
quando observado pelo lado dos sistemas bancários, que estão entre os que mais investem em segurança digital, porém com um volume tão expressivo de dados
sensíveis em seus bancos de dados que qualquer negligência ou violação pode gerar danos massivos.

OBJETIVOS
O trabalho que se pretende desenvolver tem como objetivo promover uma análise da LGPD e como ela atua no controle e na prevenção de vazamentos de dados
sensíveis dentro do sistema bancário. Buscar-se-á verificar suas deficiências e lacunas na implementação dentro desse sistema.

METODOLOGIA
A pesquisa a ser realizada tem caráter exploratória, descritiva e explicativa, utilizando-se de métodos dedutíveis e comparativos, aplicando a análise dos dispositivos
legais e levantamento de dados. Analisando as peculiaridades dos sistemas bancários e as aplicações práticas de governança para aplicação da lei.

RESULTADOS
A LGPD, sobretudo no campo da tecnologia de informação, é uma lei necessária, com um grande impacto social. Inegável, porém, com algumas lacunas ou falta de
definição clara para o tratamento desses dados. Assim, há dificuldade na sua aplicação no caso concreto ou mesmo sua fiscalização pelas entidades competentes.
Busca-se o estabelecimento de balizas interpretativas da lei e a devida conformidade com as implicações técnicas que a área traz.

CONCLUSOES

Quando se trata do sistema bancário, os principais aspectos da sociedade estão em evidência. Não apenas as finanças particulares, mas, também, os dados
sensíveis que, se expostos, podem levar a consequências por vezes irreversíveis na vida de um indivíduo. A Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental na
regulamentação desse cenário e no estabelecimento de responsabilidades. Contudo, faz-se necessária uma leitura minuciosa do texto de lei conforme a atual
realidade técnica no que tange à segurança de dados.

REFERENCIAS

FORTES, Vinicius Borges. BOFF. Salete Oro. A privacidade e a proteção dos dados pessoais no ciberespaço como um direito fundamental: perspectivas de
construção de um marco regulatório para o Brasil. 5 páginas. Florianópolis. 2014; MAIA, Fernanda; WAGATSUMA, Adriana Tochhet; ROSSO, Angela Maria;
FACHINETTI, Aline Fuke; BAXULI, Núria; CAPARELLI, Mariana de Souza Cruz; GONZAGA, Rachel Rosa; ALENCAR, Amanda. LGPD: APLICAÇÃO PRÁTICA DAS BASES
LEGAIS – AS HIPÓTESES PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DA LGPD. LGPDacademico.com. 19 de agosto de 2020. BARBOSA, Murilo. A importância ao
direito à privacidade digital, redes sociais e extensão universitária. Fragmentos de Cultura, Goiânia, v.24, especial, p.89-97, dezembro de 2014.
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4577604 - BRENDHA MARIA FAGUNDES DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renato Watanabe de Morais Roberta Vicente de Carvalho

TITULO LGPD e o Tratamento de Dados Bancários

INTRODUCAO

A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, apresenta diretrizes e regulações para o tratamento e armazenamento de dados sensíveis, mostrando sua
grande importância na sociedade conectada em que nos encontramos. Assim, ela define quem deve tratar esses dados e o órgão responsável por sua fiscalização.
Entretanto, trata-se de lei com pontos pouco claros, inclusive para estudiosos do Direito, que dão à população um sentimento de insegurança. Isto se torna evidente
quando observado pelo lado dos sistemas bancários, que estão entre os que mais investem em segurança digital, porém com um volume tão expressivo de dados
sensíveis em seus bancos de dados que qualquer negligência ou violação pode gerar danos massivos.

OBJETIVOS
O trabalho que se pretende desenvolver tem como objetivo promover uma análise da LGPD e como ela atua no controle e na prevenção de vazamentos de dados
sensíveis dentro do sistema bancário. Buscar-se-á verificar suas deficiências e lacunas na implementação dentro desse sistema.

METODOLOGIA
A pesquisa a ser realizada tem caráter exploratória, descritiva e explicativa, utilizando-se de métodos dedutíveis e comparativos, aplicando a análise dos dispositivos
legais e levantamento de dados. Analisando as peculiaridades dos sistemas bancários e as aplicações práticas de governança para aplicação da lei.

RESULTADOS
A LGPD, sobretudo no campo da tecnologia de informação, é uma lei necessária, com um grande impacto social. Inegável, porém, com algumas lacunas ou falta de
definição clara para o tratamento desses dados. Assim, há dificuldade na sua aplicação no caso concreto ou mesmo sua fiscalização pelas entidades competentes.
Busca-se o estabelecimento de balizas interpretativas da lei e a devida conformidade com as implicações técnicas que a área traz.

CONCLUSOES

Quando se trata do sistema bancário, os principais aspectos da sociedade estão em evidência. Não apenas as finanças particulares, mas, também, os dados
sensíveis que, se expostos, podem levar a consequências por vezes irreversíveis na vida de um indivíduo. A Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental na
regulamentação desse cenário e no estabelecimento de responsabilidades. Contudo, faz-se necessária uma leitura minuciosa do texto de lei conforme a atual
realidade técnica no que tange à segurança de dados.

REFERENCIAS

FORTES, Vinicius Borges. BOFF. Salete Oro. A privacidade e a proteção dos dados pessoais no ciberespaço como um direito fundamental: perspectivas de
construção de um marco regulatório para o Brasil. 5 páginas. Florianópolis. 2014; MAIA, Fernanda; WAGATSUMA, Adriana Tochhet; ROSSO, Angela Maria;
FACHINETTI, Aline Fuke; BAXULI, Núria; CAPARELLI, Mariana de Souza Cruz; GONZAGA, Rachel Rosa; ALENCAR, Amanda. LGPD: APLICAÇÃO PRÁTICA DAS BASES
LEGAIS – AS HIPÓTESES PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DA LGPD. LGPDacademico.com. 19 de agosto de 2020. BARBOSA, Murilo. A importância ao
direito à privacidade digital, redes sociais e extensão universitária. Fragmentos de Cultura, Goiânia, v.24, especial, p.89-97, dezembro de 2014.
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4018401 - RONNI ANDRADE DE MOURA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Celso Candido Sirley Ambrosia Vitorio Oliveira

TITULO STOCK CONTROL: SISTEMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE

INTRODUCAO

O intuito deste trabalho possui como objetivo principal desenvolver a modelagem de um sistema de estoque em UML (Unified Modeling Language), uma linguagem-
padrão a elaboração da estrutura de projetos de software. A relevância do conteúdo seria desenvolver um banco de dados que consiga elaborar tabelas
demonstrativas e de conter todos os dados de cadastros dos clientes e produtos vinculados a um sistema de armazenados desses dados e contatos, necessários a
distribuição e análise de tais informações. Para uma boa gestão de estoque também se faz necessário a busca uniformizada das informações a oferta e demanda, o
que geraria um diferencial competitivo e significativo, com destaque as empresas de pequeno porte, possibilitando submergir em meio ao ambiente que está
inserida, e ao mesmo tempo, como base deste estudo, elaborar uma descrição com base no trabalho de controle de estoque (Stock Control), de como poderia ser
gerido, destacar prováveis ações que ofereçam uma melhoria na forma como está sendo gerido juntamente com as possíveis dificuldades no decorrer da gestão,
analisando erros e descrevendo as melhorias aos processos internos com os erros aprendidos em auxílio as tomadas de decisões.

OBJETIVOS Desenvolver um software para auxiliar no controle de estoques para uma empresa de logística.

METODOLOGIA
A pesquisa toma como base exploratória, modelo qualitativo, com pesquisas bibliográficas, analisando, comparando e concluindo os comentários apresentados por
seus autores, na forma de: tabelas, quadros ou imagens.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A criação deste projeto surgi por uma ideia de um participantes do projeto em trabalhos como técnico de campo e se criar um sistema que pudesse facilitar o
trabalho dos estoquistas e ajudar no auxílio dos clientes que guarda os seus objetos, onde foi constatado a logística dessas empresas não tinham o hábito e a
tecnologia para incrementar imagem ao seu sistema, o que causo constrangimento tanto a empresa quanto ao cliente.

REFERENCIAS

ALCURE, Sérgio. Controle e previsão de estoque. BALLOU, RONALD H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logística empresarial. BORSA, Felipe Rigon. Gestão
de Estoques e melhorias de controle interno em uma distribuidora de pequeno porte. CACHOEIRA, José. Otimização dos resultados com estoques consignados.
FORBELLONE, André Luiz Villar: Eberspãcher, Henri Frederico. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO, A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados. GONÇALVES, Paulo
Sérgio. Administração de materiais. VOLKMANN, Fernando Schweder: Sistema para controle de estoque de bebidas.
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4037928 - WALKER COSTA DE JESUS FERNANDES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Celso Candido Sirley Ambrosia Vitorio Oliveira

TITULO STOCK CONTROL: SISTEMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE

INTRODUCAO

O intuito deste trabalho possui como objetivo principal desenvolver a modelagem de um sistema de estoque em UML (Unified Modeling Language), uma linguagem-
padrão a elaboração da estrutura de projetos de software. A relevância do conteúdo seria desenvolver um banco de dados que consiga elaborar tabelas
demonstrativas e de conter todos os dados de cadastros dos clientes e produtos vinculados a um sistema de armazenados desses dados e contatos, necessários a
distribuição e análise de tais informações. Para uma boa gestão de estoque também se faz necessário a busca uniformizada das informações a oferta e demanda, o
que geraria um diferencial competitivo e significativo, com destaque as empresas de pequeno porte, possibilitando submergir em meio ao ambiente que está
inserida, e ao mesmo tempo, como base deste estudo, elaborar uma descrição com base no trabalho de controle de estoque (Stock Control), de como poderia ser
gerido, destacar prováveis ações que ofereçam uma melhoria na forma como está sendo gerido juntamente com as possíveis dificuldades no decorrer da gestão,
analisando erros e descrevendo as melhorias aos processos internos com os erros aprendidos em auxílio as tomadas de decisões.

OBJETIVOS Desenvolver um software para auxiliar no controle de estoques para uma empresa de logística.

METODOLOGIA
A pesquisa toma como base exploratória, modelo qualitativo, com pesquisas bibliográficas, analisando, comparando e concluindo os comentários apresentados por
seus autores, na forma de: tabelas, quadros ou imagens.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A criação deste projeto surgi por uma ideia de um participantes do projeto em trabalhos como técnico de campo e se criar um sistema que pudesse facilitar o
trabalho dos estoquistas e ajudar no auxílio dos clientes que guarda os seus objetos, onde foi constatado a logística dessas empresas não tinham o hábito e a
tecnologia para incrementar imagem ao seu sistema, o que causo constrangimento tanto a empresa quanto ao cliente.

REFERENCIAS

ALCURE, Sérgio. Controle e previsão de estoque. BALLOU, RONALD H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logística empresarial. BORSA, Felipe Rigon. Gestão
de Estoques e melhorias de controle interno em uma distribuidora de pequeno porte. CACHOEIRA, José. Otimização dos resultados com estoques consignados.
FORBELLONE, André Luiz Villar: Eberspãcher, Henri Frederico. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO, A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados. GONÇALVES, Paulo
Sérgio. Administração de materiais. VOLKMANN, Fernando Schweder: Sistema para controle de estoque de bebidas.
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4058704 - JAILSON CONCEICAO SANTOS FILHO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Celso Candido Sirley Ambrosia Vitorio Oliveira

TITULO STOCK CONTROL: SISTEMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE

INTRODUCAO

O intuito deste trabalho possui como objetivo principal desenvolver a modelagem de um sistema de estoque em UML (Unified Modeling Language), uma linguagem-
padrão a elaboração da estrutura de projetos de software. A relevância do conteúdo seria desenvolver um banco de dados que consiga elaborar tabelas
demonstrativas e de conter todos os dados de cadastros dos clientes e produtos vinculados a um sistema de armazenados desses dados e contatos, necessários a
distribuição e análise de tais informações. Para uma boa gestão de estoque também se faz necessário a busca uniformizada das informações a oferta e demanda, o
que geraria um diferencial competitivo e significativo, com destaque as empresas de pequeno porte, possibilitando submergir em meio ao ambiente que está
inserida, e ao mesmo tempo, como base deste estudo, elaborar uma descrição com base no trabalho de controle de estoque (Stock Control), de como poderia ser
gerido, destacar prováveis ações que ofereçam uma melhoria na forma como está sendo gerido juntamente com as possíveis dificuldades no decorrer da gestão,
analisando erros e descrevendo as melhorias aos processos internos com os erros aprendidos em auxílio as tomadas de decisões.

OBJETIVOS Desenvolver um software para auxiliar no controle de estoques para uma empresa de logística.

METODOLOGIA
A pesquisa toma como base exploratória, modelo qualitativo, com pesquisas bibliográficas, analisando, comparando e concluindo os comentários apresentados por
seus autores, na forma de: tabelas, quadros ou imagens.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A criação deste projeto surgi por uma ideia de um participantes do projeto em trabalhos como técnico de campo e se criar um sistema que pudesse facilitar o
trabalho dos estoquistas e ajudar no auxílio dos clientes que guarda os seus objetos, onde foi constatado a logística dessas empresas não tinham o hábito e a
tecnologia para incrementar imagem ao seu sistema, o que causo constrangimento tanto a empresa quanto ao cliente.

REFERENCIAS

ALCURE, Sérgio. Controle e previsão de estoque. BALLOU, RONALD H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logística empresarial. BORSA, Felipe Rigon. Gestão
de Estoques e melhorias de controle interno em uma distribuidora de pequeno porte. CACHOEIRA, José. Otimização dos resultados com estoques consignados.
FORBELLONE, André Luiz Villar: Eberspãcher, Henri Frederico. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO, A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados. GONÇALVES, Paulo
Sérgio. Administração de materiais. VOLKMANN, Fernando Schweder: Sistema para controle de estoque de bebidas.
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4066421 - YURI LIMA ARAUJO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Celso Candido Sirley Ambrosia Vitorio Oliveira

TITULO STOCK CONTROL: SISTEMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE

INTRODUCAO

O intuito deste trabalho possui como objetivo principal desenvolver a modelagem de um sistema de estoque em UML (Unified Modeling Language), uma linguagem-
padrão a elaboração da estrutura de projetos de software. A relevância do conteúdo seria desenvolver um banco de dados que consiga elaborar tabelas
demonstrativas e de conter todos os dados de cadastros dos clientes e produtos vinculados a um sistema de armazenados desses dados e contatos, necessários a
distribuição e análise de tais informações. Para uma boa gestão de estoque também se faz necessário a busca uniformizada das informações a oferta e demanda, o
que geraria um diferencial competitivo e significativo, com destaque as empresas de pequeno porte, possibilitando submergir em meio ao ambiente que está
inserida, e ao mesmo tempo, como base deste estudo, elaborar uma descrição com base no trabalho de controle de estoque (Stock Control), de como poderia ser
gerido, destacar prováveis ações que ofereçam uma melhoria na forma como está sendo gerido juntamente com as possíveis dificuldades no decorrer da gestão,
analisando erros e descrevendo as melhorias aos processos internos com os erros aprendidos em auxílio as tomadas de decisões.

OBJETIVOS Desenvolver um software para auxiliar no controle de estoques para uma empresa de logística.

METODOLOGIA
A pesquisa toma como base exploratória, modelo qualitativo, com pesquisas bibliográficas, analisando, comparando e concluindo os comentários apresentados por
seus autores, na forma de: tabelas, quadros ou imagens.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A criação deste projeto surgi por uma ideia de um participantes do projeto em trabalhos como técnico de campo e se criar um sistema que pudesse facilitar o
trabalho dos estoquistas e ajudar no auxílio dos clientes que guarda os seus objetos, onde foi constatado a logística dessas empresas não tinham o hábito e a
tecnologia para incrementar imagem ao seu sistema, o que causo constrangimento tanto a empresa quanto ao cliente.

REFERENCIAS

ALCURE, Sérgio. Controle e previsão de estoque. BALLOU, RONALD H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logística empresarial. BORSA, Felipe Rigon. Gestão
de Estoques e melhorias de controle interno em uma distribuidora de pequeno porte. CACHOEIRA, José. Otimização dos resultados com estoques consignados.
FORBELLONE, André Luiz Villar: Eberspãcher, Henri Frederico. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO, A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados. GONÇALVES, Paulo
Sérgio. Administração de materiais. VOLKMANN, Fernando Schweder: Sistema para controle de estoque de bebidas.
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4133366 - CARLOS EDUARDO CALIL 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Celso Candido Sirley Ambrosia Vitorio Oliveira

TITULO STOCK CONTROL: SISTEMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE

INTRODUCAO

O intuito deste trabalho possui como objetivo principal desenvolver a modelagem de um sistema de estoque em UML (Unified Modeling Language), uma linguagem-
padrão a elaboração da estrutura de projetos de software. A relevância do conteúdo seria desenvolver um banco de dados que consiga elaborar tabelas
demonstrativas e de conter todos os dados de cadastros dos clientes e produtos vinculados a um sistema de armazenados desses dados e contatos, necessários a
distribuição e análise de tais informações. Para uma boa gestão de estoque também se faz necessário a busca uniformizada das informações a oferta e demanda, o
que geraria um diferencial competitivo e significativo, com destaque as empresas de pequeno porte, possibilitando submergir em meio ao ambiente que está
inserida, e ao mesmo tempo, como base deste estudo, elaborar uma descrição com base no trabalho de controle de estoque (Stock Control), de como poderia ser
gerido, destacar prováveis ações que ofereçam uma melhoria na forma como está sendo gerido juntamente com as possíveis dificuldades no decorrer da gestão,
analisando erros e descrevendo as melhorias aos processos internos com os erros aprendidos em auxílio as tomadas de decisões.

OBJETIVOS Desenvolver um software para auxiliar no controle de estoques para uma empresa de logística.

METODOLOGIA
A pesquisa toma como base exploratória, modelo qualitativo, com pesquisas bibliográficas, analisando, comparando e concluindo os comentários apresentados por
seus autores, na forma de: tabelas, quadros ou imagens.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A criação deste projeto surgi por uma ideia de um participantes do projeto em trabalhos como técnico de campo e se criar um sistema que pudesse facilitar o
trabalho dos estoquistas e ajudar no auxílio dos clientes que guarda os seus objetos, onde foi constatado a logística dessas empresas não tinham o hábito e a
tecnologia para incrementar imagem ao seu sistema, o que causo constrangimento tanto a empresa quanto ao cliente.

REFERENCIAS

ALCURE, Sérgio. Controle e previsão de estoque. BALLOU, RONALD H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logística empresarial. BORSA, Felipe Rigon. Gestão
de Estoques e melhorias de controle interno em uma distribuidora de pequeno porte. CACHOEIRA, José. Otimização dos resultados com estoques consignados.
FORBELLONE, André Luiz Villar: Eberspãcher, Henri Frederico. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO, A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados. GONÇALVES, Paulo
Sérgio. Administração de materiais. VOLKMANN, Fernando Schweder: Sistema para controle de estoque de bebidas.
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TITULO STOCK CONTROL: SISTEMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE

INTRODUCAO

O intuito deste trabalho possui como objetivo principal desenvolver a modelagem de um sistema de estoque em UML (Unified Modeling Language), uma linguagem-
padrão a elaboração da estrutura de projetos de software. A relevância do conteúdo seria desenvolver um banco de dados que consiga elaborar tabelas
demonstrativas e de conter todos os dados de cadastros dos clientes e produtos vinculados a um sistema de armazenados desses dados e contatos, necessários a
distribuição e análise de tais informações. Para uma boa gestão de estoque também se faz necessário a busca uniformizada das informações a oferta e demanda, o
que geraria um diferencial competitivo e significativo, com destaque as empresas de pequeno porte, possibilitando submergir em meio ao ambiente que está
inserida, e ao mesmo tempo, como base deste estudo, elaborar uma descrição com base no trabalho de controle de estoque (Stock Control), de como poderia ser
gerido, destacar prováveis ações que ofereçam uma melhoria na forma como está sendo gerido juntamente com as possíveis dificuldades no decorrer da gestão,
analisando erros e descrevendo as melhorias aos processos internos com os erros aprendidos em auxílio as tomadas de decisões.

OBJETIVOS Desenvolver um software para auxiliar no controle de estoques para uma empresa de logística.

METODOLOGIA
A pesquisa toma como base exploratória, modelo qualitativo, com pesquisas bibliográficas, analisando, comparando e concluindo os comentários apresentados por
seus autores, na forma de: tabelas, quadros ou imagens.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A criação deste projeto surgi por uma ideia de um participantes do projeto em trabalhos como técnico de campo e se criar um sistema que pudesse facilitar o
trabalho dos estoquistas e ajudar no auxílio dos clientes que guarda os seus objetos, onde foi constatado a logística dessas empresas não tinham o hábito e a
tecnologia para incrementar imagem ao seu sistema, o que causo constrangimento tanto a empresa quanto ao cliente.

REFERENCIAS

ALCURE, Sérgio. Controle e previsão de estoque. BALLOU, RONALD H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logística empresarial. BORSA, Felipe Rigon. Gestão
de Estoques e melhorias de controle interno em uma distribuidora de pequeno porte. CACHOEIRA, José. Otimização dos resultados com estoques consignados.
FORBELLONE, André Luiz Villar: Eberspãcher, Henri Frederico. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO, A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados. GONÇALVES, Paulo
Sérgio. Administração de materiais. VOLKMANN, Fernando Schweder: Sistema para controle de estoque de bebidas.
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TITULO Estudo sobre a COVID-19 em gestantes e puérperas pretas: Revisão Integrativa da Literatura

INTRODUCAO
Estudos demonstram que pessoas negras estão 77,36% mais propensas ao óbito por COVID-19 em relação às pessoas brancas. Essa situação esboça a
desigualdade presente em nosso país, de forma que a população preta e parda, vítima de preconceito e exclusão desde as origens da criação do Brasil como nação,
continuam sendo drasticamente afetadas pelo acesso desigual aos serviços de saúde.

OBJETIVOS Analisar a literatura científica nacional e internacional acerca da evolução da COVID-19 em gestantes/puérperas de acordo cor da pele.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, utilizou-se da estratégia PICO – um acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e “outcomes” (desfecho).
Na presente pesquisa delimitou-se como P - gestante/puérperas pretas com COVID-19; I - Hospitalização/Internação por COVID-19; C – comparação entre
gestantes/puérperas pretas e brancas; e O - Óbito. Assim resultando na seguinte pergunta: Em gestantes/puérperas pretas estão presentes piores desfechos da
COVID-19 quando comparadas às brancas? Entre junho/julho de 2021 se deu a busca na literatura, com as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis
and Retrievel System Online (MEDLINE), National Library of Medicine (PUBMED), Science Direct da Elsevier Scientific Publications e Web of Science da Elsevier
Scientific Publications. Adotou-se como critérios de inclusão: estudos publicados a partir de 2020, idioma de língua portuguesa e inglesa; estudos que
respondessem ao problema de pesquisa, estudos disponibilizados eletronicamente gratuitamente nas referidas bases de dados. Como critérios de exclusão foram:
estudos duplicados nas bases de dados; estudos em outros idiomas e artigos de revisão. Compuseram a RIL onze artigos, a maioria das publicações são estudos
observacionais.

RESULTADOS
Identificou-se que a população gestante/puérpera negra apresentava a mesma idade média e perfil das gestantes brancas, mas eram hospitalizadas em piores
condições de saúde, além de maiores taxas de admissão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ventilação mecânica e óbitos.

CONCLUSOES
Conclui-se que com os estudos analisados, não foi possível estabelecer clara relação entre raça/cor e desfechos negativos (necessidade de internação em Unidade
de Terapia Intensiva/óbito) da COVID-19 entre gestantes/puérperas.

REFERENCIAS

1. MENEZES, Mariane O; TAKEMOTO, Maíra L. S.; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; KATZ, Leila; AMORIM, Melania M. R. et al. Risk factors for adverse outcomes among
pregnant and postpartum women with acute respiratory distress syndrome due to COVID-19 in Brazil. Intern Journ Ginecolo Obstetrics. 2020. DOI:
https://doi.org/10.1002/ijgo.13407 2. SOUZA SANTOS, Debora et al. “Disproportionate Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Among Pregnant and
Postpartum Black Women in Brazil Through Structural Racism Lens.” Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of
America vol. 72,11 (2021): 2068-2069. DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 3. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo; Menezes, Mariane de Oliveira; ANDRUECCI,
Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; AMORIM, Melania Maria de Amorim Ramos; KATZ, Leila (#38) KNOBEL, Roxana. The tragedy of COVID(#38)#8208;19 in Brazil:
124 maternal deaths and counting. Int J Gynecol Obstet. 2020b. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300
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TITULO Estudo sobre a COVID-19 em gestantes e puérperas pretas: Revisão Integrativa da Literatura

INTRODUCAO
Estudos demonstram que pessoas negras estão 77,36% mais propensas ao óbito por COVID-19 em relação às pessoas brancas. Essa situação esboça a
desigualdade presente em nosso país, de forma que a população preta e parda, vítima de preconceito e exclusão desde as origens da criação do Brasil como nação,
continuam sendo drasticamente afetadas pelo acesso desigual aos serviços de saúde.

OBJETIVOS Analisar a literatura científica nacional e internacional acerca da evolução da COVID-19 em gestantes/puérperas de acordo cor da pele.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, utilizou-se da estratégia PICO – um acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e “outcomes” (desfecho).
Na presente pesquisa delimitou-se como P - gestante/puérperas pretas com COVID-19; I - Hospitalização/Internação por COVID-19; C – comparação entre
gestantes/puérperas pretas e brancas; e O - Óbito. Assim resultando na seguinte pergunta: Em gestantes/puérperas pretas estão presentes piores desfechos da
COVID-19 quando comparadas às brancas? Entre junho/julho de 2021 se deu a busca na literatura, com as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis
and Retrievel System Online (MEDLINE), National Library of Medicine (PUBMED), Science Direct da Elsevier Scientific Publications e Web of Science da Elsevier
Scientific Publications. Adotou-se como critérios de inclusão: estudos publicados a partir de 2020, idioma de língua portuguesa e inglesa; estudos que
respondessem ao problema de pesquisa, estudos disponibilizados eletronicamente gratuitamente nas referidas bases de dados. Como critérios de exclusão foram:
estudos duplicados nas bases de dados; estudos em outros idiomas e artigos de revisão. Compuseram a RIL onze artigos, a maioria das publicações são estudos
observacionais.

RESULTADOS
Identificou-se que a população gestante/puérpera negra apresentava a mesma idade média e perfil das gestantes brancas, mas eram hospitalizadas em piores
condições de saúde, além de maiores taxas de admissão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ventilação mecânica e óbitos.

CONCLUSOES
Conclui-se que com os estudos analisados, não foi possível estabelecer clara relação entre raça/cor e desfechos negativos (necessidade de internação em Unidade
de Terapia Intensiva/óbito) da COVID-19 entre gestantes/puérperas.

REFERENCIAS

1. MENEZES, Mariane O; TAKEMOTO, Maíra L. S.; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; KATZ, Leila; AMORIM, Melania M. R. et al. Risk factors for adverse outcomes among
pregnant and postpartum women with acute respiratory distress syndrome due to COVID-19 in Brazil. Intern Journ Ginecolo Obstetrics. 2020. DOI:
https://doi.org/10.1002/ijgo.13407 2. SOUZA SANTOS, Debora et al. “Disproportionate Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Among Pregnant and
Postpartum Black Women in Brazil Through Structural Racism Lens.” Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of
America vol. 72,11 (2021): 2068-2069. DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1066 3. TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo; Menezes, Mariane de Oliveira; ANDRUECCI,
Carla; NAKAMURA-PEREIRA, Marcos; AMORIM, Melania Maria de Amorim Ramos; KATZ, Leila (#38) KNOBEL, Roxana. The tragedy of COVID(#38)#8208;19 in Brazil:
124 maternal deaths and counting. Int J Gynecol Obstet. 2020b. DOI: https://doi.org/10.1002/ijgo.13300
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Gustavo Gonçalves dos Santos

TITULO Enfermeiros Obstétricos e Obsterizes na assistência ao parto e nascimento em tempos de pandemia de COVID-19: Revisão Integrativa da Literatura

INTRODUCAO
A situação pandêmica do coronavírus, a assistência obstétrica há divergência na prática, relativos aos protocolos preconizados em cada instituição, alguns
obedecendo aos critérios próprios do hospital, insegurança, medo da aplicação empírica de procedimentos assistenciais.

OBJETIVOS Descrever através da literatura cientifica sobre situação, atuação e contribuição dos Enfermeiros Obstétricos e Obstetrizes durante a pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, indagando: Como tem ficado os Enfermeiros Obstétricos e Obstetrizes no o cenário da pandemia? Estabeleceu-se
para os critérios de inclusão dos estudos: artigos que respondessem à questão do estudo; disponíveis na íntegra em meio eletrônico gratuitamente; em idioma inglês
e português, publicados a partir do ano de 2020. Como parâmetros de exclusão: artigos em duplicidade, artigos de que não respondessem à questão do estudo e
artigos de revisão. A busca foi realizada na base/portal de dados Medical Literature Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE), National Library of Medicine
(PUBMED), Google Acadêmico e na biblioteca Scientific Electronic Library Online (SciELO). Compuseram a RIL 06 artigos, a maioria das publicações são estudos
observacionais.

RESULTADOS

A pandemia trouxe a necessidade de reorganizar o trabalho, a Enfermagem Obstétrica brasileira é à força de trabalho da saúde composta por mais de 2,3 milhões de
trabalhadoras, majoritariamente formadas por mulheres (85,1%), jovens (78% possuem entre 26 e 50 anos) e que se autodeclaram pretas ou pardas (53%), em uma
posição de fazer um chamado à (re)politização da saúde e aos direitos sexuais reprodutivos das mulheres (e homens), em um momento em que a pandemia de
COVID-19 ameaça à saúde e aos direitos das mulheres.

CONCLUSOES
Conclui-se que a atuação de Enfermeiros Obstétricos e Obstetrizes no parto, caracteriza-se por processos de ordenamento, mas também de desordenamento, traz a
reflexão para uma perspectiva de inovação, de criação e do alcance de condições favoráveis para a busca da ordem e do equilíbrio dos processos. As desordens
vivenciadas impossibilitam a prática desses profissionais.

REFERENCIAS

1. COSTA, Tais Pereira da; FERREIRA, Elisângela da Silva; RODRIGUES, Diego Pereira; NERI, Débora Thalita; SOARES, Elannira Amaral; FERREIRA, Gabriela Campos de
Freitas; ARAÚJO, Rafaela Moura de. The challenges of obstetric nursing in the beginning of the COVID-19 pandemic in the state of Pará. RSD [Internet]. 2021. Mar.7.
DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i3.13042 2. COSTA, Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim; FARIAS, Pedro Henrique Silva de; SANTOS, FAPS Flávia Andréia
Pereira Soares dos; ENDERS, Bertha Cruz; ERDMANN, Erdmann, Alacoque Lorenzini. Living disorders in the practice of obstetric nurse care: the complex look at the
phenomenon. R. pesq. cuid. fundam. online [Internet]. DOI: https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v13.9245 3. DULFE, Paolla Amorim Malheiros et al. Nurse-
midwives reconfiguring care in the scope of labor and births in COVID-19 times. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2021, v. 74, n. Suppl 1. DOI:
https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0863
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TITULO Enfermeiros Obstétricos e Obsterizes na assistência ao parto e nascimento em tempos de pandemia de COVID-19: Revisão Integrativa da Literatura

INTRODUCAO
A situação pandêmica do coronavírus, a assistência obstétrica há divergência na prática, relativos aos protocolos preconizados em cada instituição, alguns
obedecendo aos critérios próprios do hospital, insegurança, medo da aplicação empírica de procedimentos assistenciais.

OBJETIVOS Descrever através da literatura cientifica sobre situação, atuação e contribuição dos Enfermeiros Obstétricos e Obstetrizes durante a pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, indagando: Como tem ficado os Enfermeiros Obstétricos e Obstetrizes no o cenário da pandemia? Estabeleceu-se
para os critérios de inclusão dos estudos: artigos que respondessem à questão do estudo; disponíveis na íntegra em meio eletrônico gratuitamente; em idioma inglês
e português, publicados a partir do ano de 2020. Como parâmetros de exclusão: artigos em duplicidade, artigos de que não respondessem à questão do estudo e
artigos de revisão. A busca foi realizada na base/portal de dados Medical Literature Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE), National Library of Medicine
(PUBMED), Google Acadêmico e na biblioteca Scientific Electronic Library Online (SciELO). Compuseram a RIL 06 artigos, a maioria das publicações são estudos
observacionais.

RESULTADOS

A pandemia trouxe a necessidade de reorganizar o trabalho, a Enfermagem Obstétrica brasileira é à força de trabalho da saúde composta por mais de 2,3 milhões de
trabalhadoras, majoritariamente formadas por mulheres (85,1%), jovens (78% possuem entre 26 e 50 anos) e que se autodeclaram pretas ou pardas (53%), em uma
posição de fazer um chamado à (re)politização da saúde e aos direitos sexuais reprodutivos das mulheres (e homens), em um momento em que a pandemia de
COVID-19 ameaça à saúde e aos direitos das mulheres.

CONCLUSOES
Conclui-se que a atuação de Enfermeiros Obstétricos e Obstetrizes no parto, caracteriza-se por processos de ordenamento, mas também de desordenamento, traz a
reflexão para uma perspectiva de inovação, de criação e do alcance de condições favoráveis para a busca da ordem e do equilíbrio dos processos. As desordens
vivenciadas impossibilitam a prática desses profissionais.

REFERENCIAS

1. COSTA, Tais Pereira da; FERREIRA, Elisângela da Silva; RODRIGUES, Diego Pereira; NERI, Débora Thalita; SOARES, Elannira Amaral; FERREIRA, Gabriela Campos de
Freitas; ARAÚJO, Rafaela Moura de. The challenges of obstetric nursing in the beginning of the COVID-19 pandemic in the state of Pará. RSD [Internet]. 2021. Mar.7.
DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i3.13042 2. COSTA, Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim; FARIAS, Pedro Henrique Silva de; SANTOS, FAPS Flávia Andréia
Pereira Soares dos; ENDERS, Bertha Cruz; ERDMANN, Erdmann, Alacoque Lorenzini. Living disorders in the practice of obstetric nurse care: the complex look at the
phenomenon. R. pesq. cuid. fundam. online [Internet]. DOI: https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v13.9245 3. DULFE, Paolla Amorim Malheiros et al. Nurse-
midwives reconfiguring care in the scope of labor and births in COVID-19 times. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2021, v. 74, n. Suppl 1. DOI:
https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0863
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TITULO O processo histórico na alfabetização de jovens e adultos da campanha Mobral (1964-1985)

INTRODUCAO

Ao longo dos observamos mudanças no olhar voltado para a educação de adultos, principalmente no período de ditadura militar, afinal buscava-se atingir um objetivo
seja ele destinado ao voto, progresso econômico e cultural ou até mesmo a falta de interesse na alfabetização de adultos durante 1964 no golpe militar entregando
nas mãos de norte americanos após a UNESCO alertar a situação do Brasil nos países estrangeiros. O Mobral, movimento direcionado para alfabetização de adultos,
teve grande proporção no Brasil, seja para alfabetizar, atrair cidadãos com oferta de alimentos, propor higienização da classe analfabeta, instigar criticas aos antigos
movimentos de alfabetização como o de Paulo Freire, alegando a politização prematura e mal orientada dos alunos e colocando em risco a formação cristã e
democrática do povo.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo central compreender e realizar reflexões de posicionamentos governamentais sobre o Movimento Brasileiro de
Alfabetização. Afinal quais eram as intenções que levaram os governantes que atuavam na ditadura a centralizar o olhar na educação? Os mesmos se interessavam
de fato pela educação de um sujeito critico? O progresso do Brasil era apontado de qual maneira? Havia profissionais exercendo a função com devida formação na
área? Os matérias didáticos favoreciam uma aprendizagem significativa aos educandos?. Compreender o pensamento dos governantes é conhecer a história do
Mobral e de seu fracasso.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada nesta pesquisa se dá com o levantamento sistemático de bibliografias e documentos, além de reportagens de jornais, cartilhas e entrevistas
de épocas. Materiais físicos e encontrados virtualmente.

RESULTADOS
A presente pesquisa ainda está em andamento. No entanto, foi possível perceber até o presente momento que o Mobral foi objeto de ampla discussão no campo da
educação.

CONCLUSOES
Como resultados parciais, até o presente momento foi possível verificar que o Mobral teve impacto considerável na educação brasileira e nos discursos
governamentais do período.

REFERENCIAS

BRANDÃO, Carlos R. A questão política da educação popular. 4°Ed., São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 7-10. Cartilha Viver é Lutar: 2º livro de leitura para adultos. Rio de
Janeiro, outubro de 1963. Fundo MEB. Acervo CEDIC. Disponível em: cremeja.org/a7/acervo-digital/colecao-mobral/documentos/acao-do-mobral/ FREIRE, Ana Maria
Araújo. Pedagogia da Indignação: Cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo; Editora UNESP, 2000. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes
necessários á prática educativa. Rio de Janeiro; Editora Paz e Terra, 64° Ed., 2020. HADDAD, Sérgio. O educador: Um perfil de Paulo Freire. São Paulo; Editora
Todavia, 1ª Ed., 2019. PAIVA, Vanilda. História da Educação Popular no Brasil: Educação popular e educação de adultos. 7° Ed., 2015.
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TITULO O processo histórico na alfabetização de jovens e adultos da campanha Mobral (1964-1985)

INTRODUCAO

Ao longo dos observamos mudanças no olhar voltado para a educação de adultos, principalmente no período de ditadura militar, afinal buscava-se atingir um objetivo
seja ele destinado ao voto, progresso econômico e cultural ou até mesmo a falta de interesse na alfabetização de adultos durante 1964 no golpe militar entregando
nas mãos de norte americanos após a UNESCO alertar a situação do Brasil nos países estrangeiros. O Mobral, movimento direcionado para alfabetização de adultos,
teve grande proporção no Brasil, seja para alfabetizar, atrair cidadãos com oferta de alimentos, propor higienização da classe analfabeta, instigar criticas aos antigos
movimentos de alfabetização como o de Paulo Freire, alegando a politização prematura e mal orientada dos alunos e colocando em risco a formação cristã e
democrática do povo.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo central compreender e realizar reflexões de posicionamentos governamentais sobre o Movimento Brasileiro de
Alfabetização. Afinal quais eram as intenções que levaram os governantes que atuavam na ditadura a centralizar o olhar na educação? Os mesmos se interessavam
de fato pela educação de um sujeito critico? O progresso do Brasil era apontado de qual maneira? Havia profissionais exercendo a função com devida formação na
área? Os matérias didáticos favoreciam uma aprendizagem significativa aos educandos? Compreender o pensamento dos governantes é conhecer a história do
Mobral e de seu fracasso.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada nesta pesquisa se dá com o levantamento sistemático de bibliografias e documentos, além de reportagens de jornais, cartilhas e entrevistas
de épocas. Materiais físicos e encontrados virtualmente.

RESULTADOS
A presente pesquisa ainda está em andamento. No entanto, foi possível perceber até o presente momento que o Mobral foi objeto de ampla discussão no campo da
educação.

CONCLUSOES
Como resultados parciais, até o presente momento foi possível verificar que o Mobral teve impacto considerável na educação brasileira e nos discursos
governamentais do período.

REFERENCIAS

BRANDÃO, Carlos R. A questão política da educação popular. 4°Ed., São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 7-10. Cartilha Viver é Lutar: 2º livro de leitura para adultos. Rio de
Janeiro, outubro de 1963. Fundo MEB. Acervo CEDIC. Disponível em: cremeja.org/a7/acervo-digital/colecao-mobral/documentos/acao-do-mobral/ FREIRE, Ana Maria
Araújo. Pedagogia da Indignação: Cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo; Editora UNESP, 2000. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes
necessários á prática educativa. Rio de Janeiro; Editora Paz e Terra, 64° Ed., 2020. HADDAD, Sérgio. O educador: Um perfil de Paulo Freire. São Paulo; Editora
Todavia, 1ª Ed., 2019. PAIVA, Vanilda. História da Educação Popular no Brasil: Educação popular e educação de adultos. 7° Ed., 2015.
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TITULO Modulação dos receptores de quimiocinas no Infarto Agudo do Miocárdio por terapias farmacológicas.

INTRODUCAO

A aterosclerose é um processo inflamatório crônico que ocorre devido ao acúmulo de lipídeos oxidados na corrente sanguínea, que se depositam na íntima vascular.
Essa inflamação é desencadeada pela ação das quimiocinas e seus receptores que atuam recrutando e proliferando os monócitos que se diferenciam em
macrófagos, dando início à placa de ateroma. Com a progressão da doença, pode ocorrer o extravasamento do conteúdo da placa, formando um trombo ou uma
obstrução do vaso, caso ocorra nas coronárias, desenvolve-se o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Como tratamento, podem ser implementadas terapias cirúrgicas
e medicamentosas; como terapias medicamentosas o uso de antiplaquetários e hipolipemiantes são introduzidas. Os hipolipemiantes atuam na redução do
colesterol e os antiplaquetários atuam sobre a cascata de coagulação inibindo a formação de trombos.

OBJETIVOS Avaliar o efeito de terapias hipolipemiantes e antiplaquetárias sobre os receptores de monócitos CCR2, CCR5 e CX3CR1, após IAM.

METODOLOGIA

O estudo incluiu pacientes de ambos os sexos com idade inferior a 75 anos, com Infarto Agudo do Miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST. O estudo
foi registrado como ensaio clínico antes de seu início (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02428374). Os pacientes foram aleatorizados em desenho fatorial 2x2 para
tratamento com rosuvastatina 40 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia, bem como ticagrelor 180 mg inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg
inicialmente e 75 mg/dia de manutenção ou 90 mg de ticagrelor e 300 mg de clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia
convencional do IAM. Os receptores de monócitos foram avaliados no basal, após um e seis meses de tratamento.

RESULTADOS

Foram incluídos 109 pacientes, sendo 78 homens (72%) e 31 mulheres (28%). Após comparações entre as visitas 2 e 3 (um e seis meses de tratamento,
respectivamente), independente do braço de tratamento, não foram encontradas diferenças significantes na expressão do CCR2 e CX3CR1, porém houve redução do
CCR5 após seis meses de tratamento (p=0,88; p=0,99 e p(#60)0,0001 respectivamente, Teste de Mann-Whitney). Após comparações entre os braços de tratamento,
não houve diferenças para o CCR2 e para o CX3CR1, entretanto houve redução na expressão do CCR5 ao final do tratamento no braço Sinvastatina + Ezetimiba +
Clopidogrel (p(#60)0,0001, Teste Kruskal-Wallis).

CONCLUSOES
Os dados sugerem que a escolha da terapia farmacológica bem como o tempo de tratamento podem ser cruciais na expressão do receptor CCR5 e podem sugerir a
presença de um risco residual inflamatório associado a esse receptor, em pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio.

REFERENCIAS
1. Baehr A, et al. Statins Make a Difference in Acute Myocardial Infarction: A Revival. J Am Coll Cardiol. 2020 ;75(12):1403-1405. 2. França CN, et al. Monocyte
subtypes and the CCR2 chemokine receptor in cardiovascular disease. Clin Sci (Lond). 2017, 1;131(12):1215-1224. 3. Lin CS, et al. The CCL5/CCR5 Axis Promotes
Vascular Smooth Muscle Cell Proliferation and Atherogenic Phenotype Switching. Cell Physiol Biochem.2018;47(2):707-720.
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Carolina Nunes Franca

TITULO Modulação dos receptores de quimiocinas no Infarto Agudo do Miocárdio por terapias farmacológicas.

INTRODUCAO

A aterosclerose é um processo inflamatório crônico que ocorre devido ao acúmulo de lipídeos oxidados na corrente sanguínea, que se depositam na íntima vascular.
Essa inflamação é desencadeada pela ação das quimiocinas e seus receptores que atuam recrutando e proliferando os monócitos que se diferenciam em
macrófagos, dando início à placa de ateroma. Com a progressão da doença, pode ocorrer o extravasamento do conteúdo da placa, formando um trombo ou uma
obstrução do vaso, caso ocorra nas coronárias, desenvolve-se o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Como tratamento, podem ser implementadas terapias cirúrgicas
e medicamentosas; como terapias medicamentosas o uso de antiplaquetários e hipolipemiantes são introduzidas. Os hipolipemiantes atuam na redução do
colesterol e os antiplaquetários atuam sobre a cascata de coagulação inibindo a formação de trombos.

OBJETIVOS Avaliar o efeito de terapias hipolipemiantes e antiplaquetárias sobre os receptores de monócitos CCR2, CCR5 e CX3CR1, após IAM.

METODOLOGIA

O estudo incluiu pacientes de ambos os sexos com idade inferior a 75 anos, com Infarto Agudo do Miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST. O estudo
foi registrado como ensaio clínico antes de seu início (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02428374). Os pacientes foram aleatorizados em desenho fatorial 2x2 para
tratamento com rosuvastatina 40 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia, bem como ticagrelor 180 mg inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg
inicialmente e 75 mg/dia de manutenção ou 90 mg de ticagrelor e 300 mg de clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia
convencional do IAM. Os receptores de monócitos foram avaliados no basal, após um e seis meses de tratamento.

RESULTADOS

Foram incluídos 109 pacientes, sendo 78 homens (72%) e 31 mulheres (28%). Após comparações entre as visitas 2 e 3 (um e seis meses de tratamento,
respectivamente), independente do braço de tratamento, não foram encontradas diferenças significantes na expressão do CCR2 e CX3CR1, porém houve redução do
CCR5 após seis meses de tratamento (p=0,88; p=0,99 e p(#60)0,0001 respectivamente, Teste de Mann-Whitney). Após comparações entre os braços de tratamento,
não houve diferenças para o CCR2 e para o CX3CR1, entretanto houve redução na expressão do CCR5 ao final do tratamento no braço Sinvastatina + Ezetimiba +
Clopidogrel (p(#60)0,0001, Teste Kruskal-Wallis).

CONCLUSOES
Os dados sugerem que a escolha da terapia farmacológica bem como o tempo de tratamento podem ser cruciais na expressão do receptor CCR5 e podem sugerir a
presença de um risco residual inflamatório associado a esse receptor, em pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio.

REFERENCIAS
1. Baehr A, et al. Statins Make a Difference in Acute Myocardial Infarction: A Revival. J Am Coll Cardiol. 2020 ;75(12):1403-1405. 2. França CN, et al. Monocyte
subtypes and the CCR2 chemokine receptor in cardiovascular disease. Clin Sci (Lond). 2017, 1;131(12):1215-1224. 3. Lin CS, et al. The CCL5/CCR5 Axis Promotes
Vascular Smooth Muscle Cell Proliferation and Atherogenic Phenotype Switching. Cell Physiol Biochem.2018;47(2):707-720.
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Lucas Melo Neves

TITULO
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISICULTURISMO: UMA REVISÃO NARRATIVA DAS CATEGORIAS DE COMPETIÇÃO, TREINAMENTO, FASES DE
PREPARAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO

INTRODUCAO

O culturismo competitivo ou simplesmente fisiculturismo é um esporte, com centenas de milhares de praticantes em todo o mundo e tem como foco a
demonstração de níveis extremos de desenvolvimento muscular, simetria e baixo teor de gordura corporal, mantendo a massa muscular. Para um professor de
Educação Física atuar nessa área de preparação de atletas no fisiculturismo, há a necessidade de alguns conhecimentos gerais, normalmente apresentados nos
cursos de graduação em Educação Física, como montar uma periodização de treinamentos, mas há necessidade também de conhecimentos específicos, como
compreender as fases de preparação do atleta de fisiculturismo, as especificidades das categorias de competição.

OBJETIVOS
: Revisar a literatura quanto a preparação de atletas no fisiculturismo destacando: I) As categorias de competição; II) O treinamento realizado; III) As fases de
preparação do atleta; IV) A importância da nutrição durante as fases de preparação de um atleta.

METODOLOGIA

A busca foi desenvolvida considerando as palavras fisiculturismo e body building nas plataformas Scielo, Google acadêmico e Lilacs. Foram considerados para
inclusão no estudo, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso e livros. A data dos estudos selecionados foi desde o início até maio de 2021. Como critério
de elegibilidade os estudos tinham que abordar a temática fisiculturismo. Estudos duplicados, estudos com crianças, adolescentes e idosos, estudos realizados com
animais foram excluídos do presente estudo.

RESULTADOS
9 estudos publicados entre 2006 e 2020 foram selecionados. A maioria dos estudos selecionados se tratavam de estudos de trabalho de conclusão de curso ou
livros o que sinaliza a pouca presença de bases científicas e muita base prática dos envolvidos em competições (atletas e técnicos) nas publicações. Apesar de tal
limitação, a organização do treinamento e aspectos da nutrição do atleta de fisiculturismo são amplamente abordados na literatura selecionada.

CONCLUSOES

Observamos que os estudos selecionados destacam a importância da periodização de treinamento, das fases de treinamento e da nutrição como um conhecimento
básico para iniciar uma preparação de um atleta. Destacamos que é importante ter um professor de Educação Física para fazer o acompanhamento do atleta em
cada fase da periodização, porém poucos profissionais de Educação Física ocupam tais papeis, sendo comum ter atletas e ex-atletas nestas funções. Por fim
destacamos que para um professor de Educação Física atuar na preparação de um atleta ele deve ter sim o conhecimento básico, de periodização de treinamento e
de nutrição, e ter conhecimentos específicos, em relação as categorias de competição e fases de preparação para preparar seu atleta da melhor forma possível.

REFERENCIAS
HELMS, E. R.; ARAGON, A. A.; FITSCHEN, P. J. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. J Int
Soc Sports Nutr, 11, p. 20, 2014. STEELE, I.; POPE, H. Is competitive body-building pathological? Survey of 984 male strength trainers. 6, n. 1, p. e000708, 2020.
ZANINI, Ângelo Fernandes. Pre contest de uma atleta de fisiculturismo. 2016.
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TITULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA: SOLUÇÕES PARA EQUÍVOCOS APÓS A EMISSÃO

INTRODUCAO

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e um documento digital, com objetivo de evidenciar operações mercantis e direcionar em tempo real as informações ao Fisco. Pensa-se
que atividades de compra e venda de produtos são simples, orem toda comercialização tem suas particularidades. Para cada transação realizada, é necessário a
comprovação a partir da NF-e, sendo importante que o preenchimento sea realizado com atenção, e se caso a NF-e seja preenchida de forma errônea, quais as
ações podem ser tomadas para corrigir de acordo com a lei. Quais são as soluções ao emitir erroneamente a NF-e? Segundo o problema de pesquisa, algumas
hipóteses nortearão o desenvolvimento do trabalho aqui proposto. São elas: a. Se emitimos a NF-e de uma forma equivocada, pode-se ter como solução:
cancelamento, carta de correção, nota complementar e nota de entrada. b. Se preenchermos a NF-e erroneamente e não solucionar o problema, a empresa sofrerá
punições.

OBJETIVOS

O propósito desse trabalho é demonstrar os possíveis equívocos que podem ocorrer na emissão e no preenchimento de uma NF-e e quais as suas soluções. Por
meio desse projeto, serão identificadas possíveis resoluções que podem auxiliar no ambiente fiscal, e a importância em fornecer as informações com exatidão
Considerando essas observações, ressalta-se a importância de um preenchimento correto, que diante do levantamento feito, será identificado os possíveis erros
fiscais, visando o objetivo de contribuir e abordar questões diárias na emissão de NF-e

METODOLOGIA O Trabalho de Conclusão de Curso será norteado pela pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, a fim de elucidar todas as questões que serão abordadas.

RESULTADOS
Foram obtidos como resultados nesta pesquisa as soluções para correções de equívocos na emissão da NF-e, tais como: carta de correção, nota complementar,
cancelamento, e / ou nota de entrada para encerrar a operação. E nos foi compreendido que se a organização não tiver nenhuma ação para solucionar esses erros,
ela poderá sofrer punições acarretando em prejuízos para a empresa e seus representantes.

CONCLUSOES
A emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e) com erros, acarreta sérios problemas para a empresa, inclusive gerando multas. Evidenciamos todas as possibilidades de
correções, evitando assim problemas para a empresa.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição (1994). Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994. Brasília, DF, 21 jan. 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8846.htm.
Acesso em: 23 maio 2021. CONFAZ. Ajuste SINIEF 07/05. Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2005/AJ007_05. Acesso em: 23
maio 2021. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico [livro eletrônico]. São Paulo: Cortez, 2013. 274 p. Disponível em:
https://www.ufrb.edu.br/ccaab/images/AEPE/Divulga%C3%A7%C3%A3o/LIVROS/Metodologia_do_Trabalho_Cient%C3%ADfico__1%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_-
_Antonio_Joaquim_Severino_-_2014.pdf. Acesso em: 22 maio 2021.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA: SOLUÇÕES PARA EQUÍVOCOS APÓS A EMISSÃO

INTRODUCAO

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e um documento digital, com objetivo de evidenciar operações mercantis e direcionar em tempo real as informações ao Fisco. Pensa-se
que atividades de compra e venda de produtos são simples, orem toda comercialização tem suas particularidades. Para cada transação realizada, é necessário a
comprovação a partir da NF-e, sendo importante que o preenchimento sea realizado com atenção, e se caso a NF-e seja preenchida de forma errônea, quais as
ações podem ser tomadas para corrigir de acordo com a lei. Quais são as soluções ao emitir erroneamente a NF-e? Segundo o problema de pesquisa, algumas
hipóteses nortearão o desenvolvimento do trabalho aqui proposto. São elas: a. Se emitimos a NF-e de uma forma equivocada, pode-se ter como solução:
cancelamento, carta de correção, nota complementar e nota de entrada. b. Se preenchermos a NF-e erroneamente e não solucionar o problema, a empresa sofrerá
punições.

OBJETIVOS

O propósito desse trabalho é demonstrar os possíveis equívocos que podem ocorrer na emissão e no preenchimento de uma NF-e e quais as suas soluções. Por
meio desse projeto, serão identificadas possíveis resoluções que podem auxiliar no ambiente fiscal, e a importância em fornecer as informações com exatidão
Considerando essas observações, ressalta-se a importância de um preenchimento correto, que diante do levantamento feito, será identificado os possíveis erros
fiscais, visando o objetivo de contribuir e abordar questões diárias na emissão de NF-e

METODOLOGIA O Trabalho de Conclusão de Curso será norteado pela pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, a fim de elucidar todas as questões que serão abordadas.

RESULTADOS
Foram obtidos como resultados nesta pesquisa as soluções para correções de equívocos na emissão da NF-e, tais como: carta de correção, nota complementar,
cancelamento, e / ou nota de entrada para encerrar a operação. E nos foi compreendido que se a organização não tiver nenhuma ação para solucionar esses erros,
ela poderá sofrer punições acarretando em prejuízos para a empresa e seus representantes.

CONCLUSOES
A emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e) com erros, acarreta sérios problemas para a empresa, inclusive gerando multas. Evidenciamos todas as possibilidades de
correções, evitando assim problemas para a empresa.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição (1994). Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994. Brasília, DF, 21 jan. 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8846.htm.
Acesso em: 23 maio 2021. CONFAZ. Ajuste SINIEF 07/05. Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2005/AJ007_05. Acesso em: 23
maio 2021. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico [livro eletrônico]. São Paulo: Cortez, 2013. 274 p. Disponível em:
https://www.ufrb.edu.br/ccaab/images/AEPE/Divulga%C3%A7%C3%A3o/LIVROS/Metodologia_do_Trabalho_Cient%C3%ADfico__1%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_-
_Antonio_Joaquim_Severino_-_2014.pdf. Acesso em: 22 maio 2021.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO NOTA FISCAL ELETRÔNICA: SOLUÇÕES PARA EQUÍVOCOS APÓS A EMISSÃO

INTRODUCAO

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e um documento digital, com objetivo de evidenciar operações mercantis e direcionar em tempo real as informações ao Fisco. Pensa-se
que atividades de compra e venda de produtos são simples, orem toda comercialização tem suas particularidades. Para cada transação realizada, é necessário a
comprovação a partir da NF-e, sendo importante que o preenchimento sea realizado com atenção, e se caso a NF-e seja preenchida de forma errônea, quais as
ações podem ser tomadas para corrigir de acordo com a lei. Quais são as soluções ao emitir erroneamente a NF-e? Segundo o problema de pesquisa, algumas
hipóteses nortearão o desenvolvimento do trabalho aqui proposto. São elas: a. Se emitimos a NF-e de uma forma equivocada, pode-se ter como solução:
cancelamento, carta de correção, nota complementar e nota de entrada. b. Se preenchermos a NF-e erroneamente e não solucionar o problema, a empresa sofrerá
punições.

OBJETIVOS

O propósito desse trabalho é demonstrar os possíveis equívocos que podem ocorrer na emissão e no preenchimento de uma NF-e e quais as suas soluções. Por
meio desse projeto, serão identificadas possíveis resoluções que podem auxiliar no ambiente fiscal, e a importância em fornecer as informações com exatidão
Considerando essas observações, ressalta-se a importância de um preenchimento correto, que diante do levantamento feito, será identificado os possíveis erros
fiscais, visando o objetivo de contribuir e abordar questões diárias na emissão de NF-e

METODOLOGIA O Trabalho de Conclusão de Curso será norteado pela pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, a fim de elucidar todas as questões que serão abordadas.

RESULTADOS
Foram obtidos como resultados nesta pesquisa as soluções para correções de equívocos na emissão da NF-e, tais como: carta de correção, nota complementar,
cancelamento, e / ou nota de entrada para encerrar a operação. E nos foi compreendido que se a organização não tiver nenhuma ação para solucionar esses erros,
ela poderá sofrer punições acarretando em prejuízos para a empresa e seus representantes.

CONCLUSOES
A emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e) com erros, acarreta sérios problemas para a empresa, inclusive gerando multas. Evidenciamos todas as possibilidades de
correções, evitando assim problemas para a empresa.

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição (1994). Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994. Brasília, DF, 21 jan. 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8846.htm.
Acesso em: 23 maio 2021. CONFAZ. Ajuste SINIEF 07/05. Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2005/AJ007_05. Acesso em: 23
maio 2021. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico [livro eletrônico]. São Paulo: Cortez, 2013. 274 p. Disponível em:
https://www.ufrb.edu.br/ccaab/images/AEPE/Divulga%C3%A7%C3%A3o/LIVROS/Metodologia_do_Trabalho_Cient%C3%ADfico__1%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_-
_Antonio_Joaquim_Severino_-_2014.pdf. Acesso em: 22 maio 2021.
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Saulo dos Santos Gil

TITULO Calouros vs. veteranos: uma comparação do nível de atividade física e comportamento sedentário de universitários do curso de educação física

INTRODUCAO

O nível de atividade física é um preditor independente do estado geral de saúde em populações distintas. Embora universitários do curso de educação física (EF)
conheçam os riscos/benefícios da atividade física, o aumento da demanda de estudo com o passar dos semestres pode impactar negativamente o comportamento
sedentário e o nível de atividade física. Neste cenário, é razoável especular que estudantes de educação física que cursam os primeiros anos do curso apresentam
melhores escores de atividade física e comportamento sedentário do que estudantes que cursam os últimos anos que, em tese, tem uma maior demanda de estudo.
Contudo, esta premissa ainda precisa ser testada.

OBJETIVOS
Comparar o nível de atividade física moderada-vigorosa (MVPA, do inglês moderate-to-vigorous physical activity) e comportamento sedentário (CS) de estudantes de
educação física de diferentes períodos.

METODOLOGIA

Noventa e dois estudantes de EF responderam um formulário online contendo informações gerais do participante (e.g., idade, sexo, peso, semestre) e sobre o nível
de atividade física e CS. O formulário foi disponibilizado para os alunos durante as avaliações finais. A MVPA e o CS foram avaliados por meio do questionário
internacional de atividade física – versão curta – (IPAQ). Para verificar o MVPA e o CS entre diferentes etapas do curso, os alunos foram divididos em 2 grupos:
primeira metade (1° e 2° ano) e segunda medate (3° e 4° ano). Os grupos foram comparados por meio de um teste-t de student para amostras indepedentes. O nível
de significância adotado foi de P(#60)0.05.

RESULTADOS

Sessenta e três porcento dos estudantes avaliados foram classificados como ativos (MVPA (#62) 150 min/sem). O CS médio dos alunos avaliados foi de 9.6 h/dia.
Quando comparado com o grupo de alunos cursando a segunda metade do curso de educação física, os grupo dos alunos cursando a primeira metade do curso
apresentou um maior tempo em MVPA (primeira metade = 594 min/sem vs. Segunda metade = 401 min/sem) e menor tempo em CS (primeira metade = 8 min/sem
vs. Segunda metade = 11 min/sem), contudo essa diferença não alcançou significância estatística (ambos P(#62)0.05).

CONCLUSOES
Nossos resultados mostram que a maioria dos estudantes de EF atendem a recomendação de atividade física proposta pela Organização Mundial de Saúde (i.e.,
MVPA (#62) 150 min/sem), mas apresentam elevado comportamento sedentário (~10h/dia), o que pode prejudicar aspectos relacionados ao estado geral de saúde.
Contudo, estudos ainda são necesários para comprovar essa hipótese.

REFERENCIAS

World Health Organization. ((#38)#8206;2020)(#38)#8206;. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance. World Health Organization.
Craig CL, Marshall AL, Sjostrom M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci
Sports Exerc. 2003 Aug;35(8):1381-95. S. M, T. A, V. M, D. A, E. A, G. B. Questinário internacional de atividade f1sica (IPAQ): estudo de validade e reprodutibilidade
no Brasil. Rev bras ativ fís saúde. 2001;6(2):5-18.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Saulo dos Santos Gil

TITULO Calouros vs. veteranos: uma comparação do nível de atividade física e comportamento sedentário de universitários do curso de educação física

INTRODUCAO

O nível de atividade física é um preditor independente do estado geral de saúde em populações distintas. Embora universitários do curso de educação física (EF)
conheçam os riscos/benefícios da atividade física, o aumento da demanda de estudo com o passar dos semestres pode impactar negativamente o comportamento
sedentário e o nível de atividade física. Neste cenário, é razoável especular que estudantes de educação física que cursam os primeiros anos do curso apresentam
melhores escores de atividade física e comportamento sedentário do que estudantes que cursam os últimos anos que, em tese, tem uma maior demanda de estudo.
Contudo, esta premissa ainda precisa ser testada.

OBJETIVOS
Comparar o nível de atividade física moderada-vigorosa (MVPA, do inglês moderate-to-vigorous physical activity) e comportamento sedentário (CS) de estudantes de
educação física de diferentes períodos.

METODOLOGIA

Noventa e dois estudantes de EF responderam um formulário online contendo informações gerais do participante (e.g., idade, sexo, peso, semestre) e sobre o nível
de atividade física e CS. O formulário foi disponibilizado para os alunos durante as avaliações finais. A MVPA e o CS foram avaliados por meio do questionário
internacional de atividade física – versão curta – (IPAQ). Para verificar o MVPA e o CS entre diferentes etapas do curso, os alunos foram divididos em 2 grupos:
primeira metade (1° e 2° ano) e segunda medate (3° e 4° ano). Os grupos foram comparados por meio de um teste-t de student para amostras indepedentes. O nível
de significância adotado foi de P(#60)0.05.

RESULTADOS

Sessenta e três porcento dos estudantes avaliados foram classificados como ativos (MVPA (#62) 150 min/sem). O CS médio dos alunos avaliados foi de 9.6 h/dia.
Quando comparado com o grupo de alunos cursando a segunda metade do curso de educação física, os grupo dos alunos cursando a primeira metade do curso
apresentou um maior tempo em MVPA (primeira metade = 594 min/sem vs. Segunda metade = 401 min/sem) e menor tempo em CS (primeira metade = 8 min/sem
vs. Segunda metade = 11 min/sem), contudo essa diferença não alcançou significância estatística (ambos P(#62)0.05).

CONCLUSOES
Nossos resultados mostram que a maioria dos estudantes de EF atendem a recomendação de atividade física proposta pela Organização Mundial de Saúde (i.e.,
MVPA (#62) 150 min/sem), mas apresentam elevado comportamento sedentário (~10h/dia), o que pode prejudicar aspectos relacionados ao estado geral de saúde.
Contudo, estudos ainda são necesários para comprovar essa hipótese.

REFERENCIAS

World Health Organization. ((#38)#8206;2020)(#38)#8206;. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance. World Health Organization.
Craig CL, Marshall AL, Sjostrom M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci
Sports Exerc. 2003 Aug;35(8):1381-95. S. M, T. A, V. M, D. A, E. A, G. B. Questinário internacional de atividade f1sica (IPAQ): estudo de validade e reprodutibilidade
no Brasil. Rev bras ativ fís saúde. 2001;6(2):5-18.
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Luciana Gotardo

TITULO MICROAGULHAMENTO ASSOCIADO A VITAMINA C E FOTOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CICATRIZ DE ACNE ATRÓFICA. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO
Durante o início da adolescência até a vida adulta, é muito comum o surgimento de acne atrófica em diferentes graus, afetando assim a autoestima e psicológico do
indivíduo. Para o tratamento da cicatriz de acne, existe uma gama muito vasta de procedimentos, mas para ter um ótimo resultado, é necessário que identifique
corretamente o grau de cicatriz, para a escolha correta do tratamento.

OBJETIVOS Identificar os benefícios da técnica do Microagulhamento associado vitamina c e fototerapia em cicatriz atrófica.

METODOLOGIA Trata se de uma revisão bibliográfica. As pesquisas foram realizadas através das seguintes plataformas de dados: Scielo, PubMed, Lilacs, Bireme, outros

RESULTADOS

Seis temas essenciais foram identificados para essa revisão. A técnica de microagulhamento e princípios ativos utilizado em conjunto, houve suavização das
cicatrizes de cada paciente. Em pesquisa realizada, mostrou em seu estudo que 22 indivíduos japoneses com cicatrizes atróficas de acne foram submetidos a um
aparelho que imitira sete comprimentos de onda de LED. Dessa forma, evidenciaram que o tratamento possui eficácia e bons resultados quando relacionado a três
principais parâmetros: área, volume e profundidade da cicatriz. Corroborando com estudo, onde foi feita uma associação do microagulhamento com luz de LED
vermelha, foram comparados o tratamento em dois grupos grupo. Houve uma diferença significativa sendo o grupo 2 tendo uma melhora excelente em 28%.

CONCLUSOES
O tratamento composto por microagulhamento e a ledterapia, apresentam resultados muito satisfatórios e excelentes na melhora da cicatriz de acne atrófica,
presente na pele. A vitamina c se mostrou pouco eficaz no tratamento.

REFERENCIAS

1-WILLIAMS, Hywel C et al. Acne vulgaris. London, England: Lancet, 2012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21880356/ 2- EL-DOMYATI, Moetaz et al. Microneedling
Therapy for Atrophic Acne Scars: An Objective Evaluation. [S. l.]. The Journal of clinical and aesthetic dermatology ,2015.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26203319/ 3- DOURADO, Kerson et al. LEDTERAPIA. Uma nova perspectiva terapêutica ao tratamento de doenças da pele,
cicatrização de feridas e recuperação tecidual. Mato Grosso do Sul. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, 2011.
https://seer.pgsskroton.com/index.php/ensaioeciencia/article/view/2846
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Luciana Gotardo

TITULO MICROAGULHAMENTO ASSOCIADO A VITAMINA C E FOTOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CICATRIZ DE ACNE ATRÓFICA. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO
Durante o início da adolescência até a vida adulta, é muito comum o surgimento de acne atrófica em diferentes graus, afetando assim a autoestima e psicológico do
indivíduo. Para o tratamento da cicatriz de acne, existe uma gama muito vasta de procedimentos, mas para ter um ótimo resultado, é necessário que identifique
corretamente o grau de cicatriz, para a escolha correta do tratamento.

OBJETIVOS Identificar os benefícios da técnica do Microagulhamento associado vitamina c e fototerapia em cicatriz atrófica.

METODOLOGIA Trata se de uma revisão bibliográfica. As pesquisas foram realizadas através das seguintes plataformas de dados: Scielo, PubMed, Lilacs, Bireme, outros

RESULTADOS

Seis temas essenciais foram identificados para essa revisão. A técnica de microagulhamento e princípios ativos utilizado em conjunto, houve suavização das
cicatrizes de cada paciente. Em pesquisa realizada, mostrou em seu estudo que 22 indivíduos japoneses com cicatrizes atróficas de acne foram submetidos a um
aparelho que imitira sete comprimentos de onda de LED. Dessa forma, evidenciaram que o tratamento possui eficácia e bons resultados quando relacionado a três
principais parâmetros: área, volume e profundidade da cicatriz. Corroborando com estudo, onde foi feita uma associação do microagulhamento com luz de LED
vermelha, foram comparados o tratamento em dois grupos grupo. Houve uma diferença significativa sendo o grupo 2 tendo uma melhora excelente em 28%.

CONCLUSOES
O tratamento composto por microagulhamento e a ledterapia, apresentam resultados muito satisfatórios e excelentes na melhora da cicatriz de acne atrófica,
presente na pele. A vitamina c se mostrou pouco eficaz no tratamento.

REFERENCIAS

1-WILLIAMS, Hywel C et al. Acne vulgaris. London, England: Lancet, 2012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21880356/ 2- EL-DOMYATI, Moetaz et al. Microneedling
Therapy for Atrophic Acne Scars: An Objective Evaluation. [S. l.]. The Journal of clinical and aesthetic dermatology ,2015.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26203319/ 3- DOURADO, Kerson et al. LEDTERAPIA. Uma nova perspectiva terapêutica ao tratamento de doenças da pele,
cicatrização de feridas e recuperação tecidual. Mato Grosso do Sul. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, 2011.
https://seer.pgsskroton.com/index.php/ensaioeciencia/article/view/2846
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiana Martins e Martins de Oliveira KAREM LOPEZ ORTEGA

TITULO Parâmetros Clínicos Periodontais em Pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne

INTRODUCAO
A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma grave doença neuromuscular, relacionada ao cromossomo X, caracterizada como uma perda progressiva dos
movimentos, onde os membros inferiores são inicialmente afetados e posteriormente os superiores, sendo os músculos da mastigação também afetados. Por este
motivo, a probabilidade destes indivíduos desenvolverem doença periodontal é maior, quando comparado com a população geral.

OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo, avaliar a condição periodontal em pacientes portadores de Distrofia Muscular de Duchenne em um centro de atendimento a
pacientes com necessidades especiais.

METODOLOGIA

Previamente à consulta clínica, foi feita uma breve explanação sobre o estudo. Após o consentimento do paciente, estes responderam a um questionário elaborado
para este estudo, e então foi realizada a sondagem do paciente. Durante esse procedimento, foram registrados, em ficha específica, três pontos na face vestibular e
três pontos na face lingual ou palatina (um ponto distal, um central e um mesial). A sonda periodontal foi usada principalmente para medir o Nível Clínico de Inserção
(NCI) que é representado pela distância da junção esmalte-cemento até a porção mais apical da sonda periodontal e Profundidade Clínica de Sondagem (PCS), que é
a medida da margem gengival até a porção mais apical da sonda periodontal. A sonda também pode ser útil na identificação de sangramento intra-sulculares, além
da avaliação de envolvimento de furca. Foi avaliado também as características da gengiva, como coloração, contorno e textura superficial, sensibilidade dolorosa,
posição gengival, Índice de placa, índice gengival, índice de retenção, nível gengival, profundidade de sondagem, nível de inserção e mobilidade.

RESULTADOS

Como resultados parciais, foram avaliados 5 pacientes com o diagnóstico de DMD, com idades entre 12 e 29 anos. O exame clínico periodontal demonstrou um alto
índice de cálculo e inflamação gengival, com sangramento à sondagem, em 100% dos casos, bolsas profundas em 60% dos casos e recessões gengivais localizadas
em 80% dos pacientes avaliados. Notou-se uma dificuldade, por parte dos pacientes, de efetuarem uma correta higiene oral, que somado ao fato de ingerirem
diversos medicamentos com implicações orais, ocasiona as alterações periodontais observadas nesta amostra.

CONCLUSOES

O uso de medicamentos como corticoides e bisfosfonatos, associado à mobilidade reduzida e dificuldade de coordenação motora pelos portadores de DMD, pode
levar a alterações periodontais significativas, sendo necessário um correto tratamento para a manutenção e controle da saúde oral. Em razão da pandemia do COVID
19 que se deu início em março de 2020, as pesquisas precisaram ser interrompidas na Universidade Santo Amaro e no Centro de Atendimento á Pacientes Especiais
(CAPE), com isso houve um atraso nas coletas e processamento de dados.

REFERENCIAS
Feder D, Langer AL. Uso dos Corticóides no Tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne. JBM. 2005;89(1):57-60. O’ leary TJ, The Periodontal screening
examination. J Periodontol. 1967;38(6):617-24. Reed UC. Doenças Neuromusculares. J Pediatr. 2002;78(1):89-103
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiana Martins e Martins de Oliveira KAREM LOPEZ ORTEGA

TITULO Parâmetros Clínicos Periodontais em Pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne

INTRODUCAO
A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma grave doença neuromuscular, relacionada ao cromossomo X, caracterizada como uma perda progressiva dos
movimentos, onde os membros inferiores são inicialmente afetados e posteriormente os superiores, sendo os músculos da mastigação também afetados. Por este
motivo, a probabilidade destes indivíduos desenvolverem doença periodontal é maior, quando comparado com a população geral.

OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo, avaliar a condição periodontal em pacientes portadores de Distrofia Muscular de Duchenne em um centro de atendimento a
pacientes com necessidades especiais.

METODOLOGIA

Previamente à consulta clínica, foi feita uma breve explanação sobre o estudo. Após o consentimento do paciente, estes responderam a um questionário elaborado
para este estudo, e então foi realizada a sondagem do paciente. Durante esse procedimento, foram registrados, em ficha específica, três pontos na face vestibular e
três pontos na face lingual ou palatina (um ponto distal, um central e um mesial). A sonda periodontal foi usada principalmente para medir o Nível Clínico de Inserção
(NCI) que é representado pela distância da junção esmalte-cemento até a porção mais apical da sonda periodontal e Profundidade Clínica de Sondagem (PCS), que é
a medida da margem gengival até a porção mais apical da sonda periodontal. A sonda também pode ser útil na identificação de sangramento intra-sulculares, além
da avaliação de envolvimento de furca. Foi avaliado também as características da gengiva, como coloração, contorno e textura superficial, sensibilidade dolorosa,
posição gengival, Índice de placa, índice gengival, índice de retenção, nível gengival, profundidade de sondagem, nível de inserção e mobilidade.

RESULTADOS

Como resultados parciais, foram avaliados 5 pacientes com o diagnóstico de DMD, com idades entre 12 e 29 anos. O exame clínico periodontal demonstrou um alto
índice de cálculo e inflamação gengival, com sangramento à sondagem, em 100% dos casos, bolsas profundas em 60% dos casos e recessões gengivais localizadas
em 80% dos pacientes avaliados. Notou-se uma dificuldade, por parte dos pacientes, de efetuarem uma correta higiene oral, que somado ao fato de ingerirem
diversos medicamentos com implicações orais, ocasiona as alterações periodontais observadas nesta amostra.

CONCLUSOES

O uso de medicamentos como corticoides e bisfosfonatos, associado à mobilidade reduzida e dificuldade de coordenação motora pelos portadores de DMD, pode
levar a alterações periodontais significativas, sendo necessário um correto tratamento para a manutenção e controle da saúde oral. Em razão da pandemia do COVID
19 que se deu início em março de 2020, as pesquisas precisaram ser interrompidas na Universidade Santo Amaro e no Centro de Atendimento á Pacientes Especiais
(CAPE), com isso houve um atraso nas coletas e processamento de dados.

REFERENCIAS
Feder D, Langer AL. Uso dos Corticóides no Tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne. JBM. 2005;89(1):57-60. O’ leary TJ, The Periodontal screening
examination. J Periodontol. 1967;38(6):617-24. Reed UC. Doenças Neuromusculares. J Pediatr. 2002;78(1):89-103
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4364261 - LUANY ADRIANE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Edilson Isídio da Silva Junior ELIDIA ZOTELLI DOS SANTOS

TITULO Hidrocefalia em um cão – Relato de caso

INTRODUCAO

Hidrocefalia é definida como o acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano (LCR) dentro ou fora do sistema ventricular do encéfalo (hidrocefalia interna ou
externa). É multifatorial com uma variedade de mecanismos fisiopatológicos. As causas de hidrocefalia podem ser divididas principalmente em congênitas e
obstrutivas. Hidrocefalia congênita é frequentemente notada em animais jovens e em raças pequenas. Dentre os sinais clínicos mais comuns da hidrocefalia estão
as aumento de calota craniana, estrabismo, ou o aumento da pressão no tegumento mesencefálico, depressão, apatia, delírio, cegueira, ataxia, demência,
agressividade, irritação, dificuldade de adestramento e aprendizagem, andar em círculos e convulsões. O diagnóstico pode ser realizado através de ultrassonografia
encefálica, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O tratamento inclui uso de medicamentos que reduzem produção de LCR e muitas vezes cirurgia
de desvio ventrículo-peritoneal.

OBJETIVOS Relatar um caso clínico de um paciente canino diagnosticado com hidrocefalia atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA).

METODOLOGIA
Revisão de prontuário de um paciente canino de 9 meses de idade da raça shih-tzu atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, localizado na
região metropolitana de São Paulo.

RESULTADOS

Paciente canino, macho, com 9 meses de idade e da raça shih-tzu deu entrada no hospital com tutor relatando alterações neurológicas como andar compulsivo em
círculos, head tilt, head pressing, desde os 2 meses de idade do paciente. Ao exame físico, paciente apresentava estrabismo, presença de fontanela aberta, head tilt
lado direito e andar compulsivo em círculos durante exame. Não foram encontradas alterações em hemograma, exames bioquímicos, além de uma elevação leve nos
valores de ácido biliares pré e pós prandial de 30,9 (Ref:0-6,9) e 22,8 µmol/L (Ref:0-14,9). Foi realizado ultrassom transcraniano através do acesso Fontanela/
Temporal e Occiptal, evidenciando acentuada dilatação dos ventrículos laterais, impossibilitando mensuração do manto encefálico, com comunicação entre os
ventrículos e ecotextura grosseira do cerebelo, diagnosticando hidrocefalia. O atual protocolo terapêutico é constituído por Prednisolona 0,5 mg/kg a cada 48 horas
(inicialmente 1,5 mg/kg BID 1mg/kg). Acetazolamida 5mg/kg SID e Gabapentina BID, 5mg/Kg pela manhã e 10 mg/kg à noite. Tutora referiu então melhora do estado
geral com protocolo instituído com animal apresentando normorexia, normodipisa, normoquezia e urina normal quanto cor, odor e volume, porém com persistência
da ataxia de padrão cerebelar. O paciente apresenta 4 meses de estabilidade clínica.

CONCLUSOES

O tratamento clínico é usado para tentar retardar uma intervenção cirúrgica, controlar casos de evolução mais aguda ou quando a cirurgia não é indicada ou uma
opção, tentando então reduzir a pressão intracraniana pela diminuição do LCR. Como opção cirúrgica há a utilização de shunts para tentar estabelecer um fluxo do
LCR dos ventrículos para outra cavidade. O prognóstico em casos de hidrocefalia é geralmente caracterizado como reservado a ruim, esmo diagnosticado
precocemente.

REFERENCIAS
1.THOMAS, W.B :Hydrocephalus in dogs and cats. VeterinaryClinicSmallAnimal 40, p. 143–159, 2010 2.COATES, J. R et al. Hydrocephalus in Dogs and Cats.
CompendiumVet, p. 136-146, 2006.
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TITULO Hidrocefalia em um cão – Relato de caso

INTRODUCAO

Hidrocefalia é definida como o acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano (LCR) dentro ou fora do sistema ventricular do encéfalo (hidrocefalia interna ou
externa). É multifatorial com uma variedade de mecanismos fisiopatológicos. As causas de hidrocefalia podem ser divididas principalmente em congênitas e
obstrutivas. Hidrocefalia congênita é frequentemente notada em animais jovens e em raças pequenas. Dentre os sinais clínicos mais comuns da hidrocefalia estão
as aumento de calota craniana, estrabismo, ou o aumento da pressão no tegumento mesencefálico, depressão, apatia, delírio, cegueira, ataxia, demência,
agressividade, irritação, dificuldade de adestramento e aprendizagem, andar em círculos e convulsões. O diagnóstico pode ser realizado através de ultrassonografia
encefálica, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O tratamento inclui uso de medicamentos que reduzem produção de LCR e muitas vezes cirurgia
de desvio ventrículo-peritoneal.

OBJETIVOS Relatar um caso clínico de um paciente canino diagnosticado com hidrocefalia atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA).

METODOLOGIA
Revisão de prontuário de um paciente canino de 9 meses de idade da raça shih-tzu atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, localizado na
região metropolitana de São Paulo.

RESULTADOS

Paciente canino, macho, com 9 meses de idade e da raça shih-tzu deu entrada no hospital com tutor relatando alterações neurológicas como andar compulsivo em
círculos, head tilt, head pressing, desde os 2 meses de idade do paciente. Ao exame físico, paciente apresentava estrabismo, presença de fontanela aberta, head tilt
lado direito e andar compulsivo em círculos durante exame. Não foram encontradas alterações em hemograma, exames bioquímicos, além de uma elevação leve nos
valores de ácido biliares pré e pós prandial de 30,9 (Ref:0-6,9) e 22,8 µmol/L (Ref:0-14,9). Foi realizado ultrassom transcraniano através do acesso Fontanela/
Temporal e Occiptal, evidenciando acentuada dilatação dos ventrículos laterais, impossibilitando mensuração do manto encefálico, com comunicação entre os
ventrículos e ecotextura grosseira do cerebelo, diagnosticando hidrocefalia. O atual protocolo terapêutico é constituído por Prednisolona 0,5 mg/kg a cada 48 horas
(inicialmente 1,5 mg/kg BID 1mg/kg). Acetazolamida 5mg/kg SID e Gabapentina BID, 5mg/Kg pela manhã e 10 mg/kg à noite. Tutora referiu então melhora do estado
geral com protocolo instituído com animal apresentando normorexia, normodipisa, normoquezia e urina normal quanto cor, odor e volume, porém com persistência
da ataxia de padrão cerebelar. O paciente apresenta 4 meses de estabilidade clínica.

CONCLUSOES

O tratamento clínico é usado para tentar retardar uma intervenção cirúrgica, controlar casos de evolução mais aguda ou quando a cirurgia não é indicada ou uma
opção, tentando então reduzir a pressão intracraniana pela diminuição do LCR. Como opção cirúrgica há a utilização de shunts para tentar estabelecer um fluxo do
LCR dos ventrículos para outra cavidade. O prognóstico em casos de hidrocefalia é geralmente caracterizado como reservado a ruim, esmo diagnosticado
precocemente.

REFERENCIAS
1.THOMAS, W.B :Hydrocephalus in dogs and cats. VeterinaryClinicSmallAnimal 40, p. 143–159, 2010 2.COATES, J. R et al. Hydrocephalus in Dogs and Cats.
CompendiumVet, p. 136-146, 2006.
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Vera Lucia de Oliveira Ponciano

TITULO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

INTRODUCAO
Sob a Educação Especial ela integra o sistema o qual considere a necessidade de todos os alunos estruturar-se em função dessas necessidades, não se trata de criar
uma estrutura especial para o atendimento de quaisquer educandos, mas de fazer com que a estrutura educacional existente seja eficiente para atender a todos nos
seus diferentes níveis de ensino.

OBJETIVOS

O presente artigo tem como tema o AEE, a inclusão e deficiência intelectual. Este trabalho se caracteriza, como uma pesquisa bibliográfica, o objetivo da pesquisa e
mostrar como e o atendimento educacional especializado, aonde ele e ofertado e que publico ele atende, tem como finalidade ressaltar o Atendimento Educacional
Especializado e o processo de inclusão como segurança de ingresso e continuidade das pessoas com necessidades educacionais especiais no sistema regular de
ensino.

METODOLOGIA
O método de pesquisa que inicialmente foi utilizando foi a de pesquisa bibliográfica sendo de cunho qualitativo que é desenvolvida a partir de material já elaborado,
constitui-se principalmente de livros e artigos científicos, parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo
número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo, segundo Antônio Carlos Gil:

RESULTADOS
2. CONCEITUANDO Para entendermos melhor o conteúdo abordado no artigo começaremos pela definição da palavra deficiência que muitas vezes e mal
interpretada e mal explicada, segundo a Organização Mundial de Saúde, deficiência nada mais e que uma ausência das funções psíquicas, fisiológicas e anatômicas.
A palavra deficiência tem origem do latim a qual e traduzida como pessoa que possui falhas, imperfeições, ou não e completo.

CONCLUSOES

Portanto, a lei prevê o AEE nas escolas, porém, não se afere as condições de trabalho dos profissionais que atuam nessas escolas, bem como sua capacitação e
preparação. Sabe-se que isso é um grande desafio a ser enfrentado no país inteiro, cabe as autoridades responsáveis atitudes urgentes a este respeito, visando
sanar os problemas. As escolas especiais e igualmente as escolas comuns necessitam oferecer em suas instituições de ensino o Atendimento Educacional
Especializado para que os alunos público-alvo da Educação Especial sejam motivados a se expor, averiguar e aprimorar seus conhecimentos.

REFERENCIAS
AMIRALIAN M. et al., Conceituando a deficiência, Rev. Saúde Pública. 34 2000. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?
q=amiralian+conceituando+deficiência(#38)hl=pt-BR(#38)as_sdt=0(#38)as_vis=1(#38)o. Acessado em 22 de setembro de 2017. om Síndrome de Down. Rio de
Janeiro: Vozes, 2007.
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TITULO MENINGIOMA GRAU 1 EM FELINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Os meningiomas são considerados os tumores cerebrais primários frequentemente relatados em gatos. São classificados histologicamente em meningoteliais,
fibroblásticos, transicionais, psamomatosos, angioblásticos, papilares, de células granulares, mixóides ou anaplásicos. Geralmente apresentam caráter benigno, com
exceção para o tipo anaplásico. Os sinais clínicos variam de acordo com a localização e volume, e incluem convulsões, ataxia, hipermetria, andar em círculos, hemi
ou tetraparesia, tremores de intenção, entre outras alterações. As diferenças entre meningiomas caninos e felinos incluem aparência histológica, prognóstico e
terapia. Diferentemente de como ocorre em cães, os meningiomas em gatos costumam ser fibróticos e com menor grau de invasividade no tecido cerebral, sua
remoção cirúrgica é mais fácil do que em cães, porém a radioterapia pode ser necessária em gatos após a ressecção completa do tumor. A tomografia
computadorizada e a ressonância magnética são consideradas as principais ferramentas de diagnóstico disponíveis. No entanto, a avaliação histopatológica por
biópsia é a maneira mais confiável para a conclusão do diagnóstico.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo a descrição de um caso clínico de um gato com o diagnóstico de meningioma, atendido pela equipe do Hospital Veterinário UNISA
(Universidade de Santo Amaro).

METODOLOGIA
Levantamento de dados do prontuário do paciente no Hospital Veterinário UNISA, resultados de exames complementares e procedimento cirúrgico realizados
externamente

RESULTADOS

Um felino, sem raça definida, macho, quatorze anos de idade foi atendido com histórico de andar em círculos, alteração de comportamento e head pressing há
aproximadamente dois meses. Ao exame físico o animal apresentava-se alerta, com andar em círculos para o lado direito. Já haviam sido realizados exames
complementares como hemograma, dosagem de ureia, creatinina, ALT e FA sem alterações, sendo então encaminhado o animal para uma avaliação com um
especialista neurologista. Na data do primeiro atendimento, foi identificado que as alterações neurológicas progressivas apresentadas eram condizentes com uma
possível síndrome encefálica, tendo como principal suspeita uma neoplasia intracraniana. Foi solicitado um exame de ressonância magnética com coleta de líquor,
que constatou uma neoformação em região temporal esquerda, com aumento da pressão intracraniana. O paciente foi encaminhado para uma neurocirurgia de
craniotomia rostrotentorial e o fragmento retirado encaminhado para análise histopatológica, concluindo que se tratava de um meningioma grau I. Após o
procedimento cirúrgico o animal apresentou boa recuperação com melhora dos sinais clínicos e das alterações neurológicas. Por se tratar de uma neoplasia de
origem benigna, o prognóstico e sobrevida para o paciente foram consideradas boas. O paciente permanece estável após 3 meses da cirurgia, sem alterações
neurológicas ou necessidade de medicação de uso contínuo.

CONCLUSOES
Conclui-se que meningiomas são tumores que apesar de apresentarem caráter histológico benigno, podem comprometer significativamente a qualidade de vida do
paciente. Por esse motivo, uma boa avaliação neurológica é importante para a identificação correta da região do sistema nervoso central acometida, porém exames
complementares mais específicos são fundamentais para conclusão do diagnóstico e para um planejamento cirúrgico adequado.

REFERENCIAS Costa R.C. 2009. Neoplasias do sistema nervoso. In: Daleck R.C., De Nardi A.B. (#38) Rodaski S. (Eds). Oncologia. São Paulo: Roca, pp.431-455.

Página 821



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12637 Clínica e Cirurgia Animal 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4642147 - MONICA SILVA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Edilson Isídio da Silva Junior GABRIEL TERUEL CONELIAN

TITULO MENINGIOMA GRAU 1 EM FELINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Os meningiomas são considerados os tumores cerebrais primários frequentemente relatados em gatos. São classificados histologicamente em meningoteliais,
fibroblásticos, transicionais, psamomatosos, angioblásticos, papilares, de células granulares, mixóides ou anaplásicos. Geralmente apresentam caráter benigno, com
exceção para o tipo anaplásico. Os sinais clínicos variam de acordo com a localização e volume, e incluem convulsões, ataxia, hipermetria, andar em círculos, hemi
ou tetraparesia, tremores de intenção, entre outras alterações. As diferenças entre meningiomas caninos e felinos incluem aparência histológica, prognóstico e
terapia. Diferentemente de como ocorre em cães, os meningiomas em gatos costumam ser fibróticos e com menor grau de invasividade no tecido cerebral, sua
remoção cirúrgica é mais fácil do que em cães, porém a radioterapia pode ser necessária em gatos após a ressecção completa do tumor. A tomografia
computadorizada e a ressonância magnética são consideradas as principais ferramentas de diagnóstico disponíveis. No entanto, a avaliação histopatológica por
biópsia é a maneira mais confiável para a conclusão do diagnóstico.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo a descrição de um caso clínico de um gato com o diagnóstico de meningioma, atendido pela equipe do Hospital Veterinário UNISA
(Universidade de Santo Amaro).

METODOLOGIA
Levantamento de dados do prontuário do paciente no Hospital Veterinário UNISA, resultados de exames complementares e procedimento cirúrgico realizados
externamente

RESULTADOS

Um felino, sem raça definida, macho, quatorze anos de idade foi atendido com histórico de andar em círculos, alteração de comportamento e head pressing há
aproximadamente dois meses. Ao exame físico o animal apresentava-se alerta, com andar em círculos para o lado direito. Já haviam sido realizados exames
complementares como hemograma, dosagem de ureia, creatinina, ALT e FA sem alterações, sendo então encaminhado o animal para uma avaliação com um
especialista neurologista. Na data do primeiro atendimento, foi identificado que as alterações neurológicas progressivas apresentadas eram condizentes com uma
possível síndrome encefálica, tendo como principal suspeita uma neoplasia intracraniana. Foi solicitado um exame de ressonância magnética com coleta de líquor,
que constatou uma neoformação em região temporal esquerda, com aumento da pressão intracraniana. O paciente foi encaminhado para uma neurocirurgia de
craniotomia rostrotentorial e o fragmento retirado encaminhado para análise histopatológica, concluindo que se tratava de um meningioma grau I. Após o
procedimento cirúrgico o animal apresentou boa recuperação com melhora dos sinais clínicos e das alterações neurológicas. Por se tratar de uma neoplasia de
origem benigna, o prognóstico e sobrevida para o paciente foram consideradas boas. O paciente permanece estável após 3 meses da cirurgia, sem alterações
neurológicas ou necessidade de medicação de uso contínuo.

CONCLUSOES
Conclui-se que meningiomas são tumores que apesar de apresentarem caráter histológico benigno, podem comprometer significativamente a qualidade de vida do
paciente. Por esse motivo, uma boa avaliação neurológica é importante para a identificação correta da região do sistema nervoso central acometida, porém exames
complementares mais específicos são fundamentais para conclusão do diagnóstico e para um planejamento cirúrgico adequado.

REFERENCIAS Costa R.C. 2009. Neoplasias do sistema nervoso. In: Daleck R.C., De Nardi A.B. (#38) Rodaski S. (Eds). Oncologia. São Paulo: Roca, pp.431-455.
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Edilson Isídio da Silva Junior

TITULO Relatos de casos - Eficácia do GS-441524 no tratamento de gatos com Peritonite Infecciosa Felina

INTRODUCAO

A Peritonite Infecciosa Felina é causada pelo coronavírus felino (Fcov) e gera uma vasculite generalizada que acomete gatos jovens por fatores de stress, idade,
genéticos e outros ainda em estudo. A doença não tem vacina efetiva e, com percurso letal, não tinha qualquer perspectiva de sucesso com demais tentativas de
tratamento, apenas suporte. Em 2019, um estudo foi publicado sobre o análogo GS-441524, a medicação e seus estudos experimentais relataram um número
importante de gatos tratados com resultados promissores.

OBJETIVOS
Demonstrar resultados da eficácia do GS-441524 no tratamento de gatos com PIF de ocorrência natural, na forma não efusiva, tratados em uma clínica em São
Paulo.

METODOLOGIA

Relato de caso de quatro gatos tratados em uma clínica em São Paulo, apresentando quadro de peritonite infecciosas felina não efusiva: Gata 1, fêmea, SRD, 2 anos,
diagnosticada com aproximadamente 1 ano de idade; Gato 2, SRD, macho, 1 ano e 6 meses, diagnosticado com aproximadamente 5 meses de idade; Gata 3, SRD,
fêmea, 1 ano, diagnosticada aos 5 meses; Gata 4, fêmea, SRD, 9 meses, diagnosticada aos 4 meses. Foram coletados dados do acompanhamento de exames
laboratoriais e de imagem, avaliando estado de saúde e evolução do animal.

RESULTADOS

Os gatos 1, 3 e 4 usaram de um ciclo de 84 dias conforme literatura, sendo apenas o gato 1 com uso de GS-441512 na forma oral, demais (2, 3 e 4) injetável. Tiveram
melhora significativa em todas as alterações laboratoriais e ultrassonográficas, além de quadro clínico após período de observação de 84 dias. O gato 2 teve queda
de quadro geral 6 dias após finalização do tratamento com o análogo, sendo necessário novo ciclo e, este fora concluído com sucesso. Paciente teve melhora em
seus exames e quadro clínico geral. Tratamento efetivamente finalizado há 10 meses. O gato 1 teve seu tratamento finalizado há 1 ano e 2 meses, gato 3 finalizado
há 8 meses e, por fim, gato 4 com tratamento finalizado há 5 meses.

CONCLUSOES
O GS-441524 apresentou eficácia em todos os gatos relatados neste estudo, sendo 3 dos 4 gatos tratados com um único ciclo como prevê o estudo em literatura, de
84 dias de medicamento e, 1 gato recidivou 6 dias após finalização do primeiro ciclo, sendo necessário um novo de mais 84 dias.

REFERENCIAS

1.D.D. ADDIE, S. CURRAN, F. BELLINI, et al, Oral Mutian®X stopped faecal feline coronavirus shedding by naturally infected cats, Research in Veterinary Science,
2020, disponível em https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2020.02.012 2.PETER J. DICKINSON et al, Antiviral treatment using the adenosine nucleoside analogue GS-
441524 in cats with clinically diagnosed neurological feline infectious peritonitis, 2019, disponível em DOI: 10.1111/jvim.15780 3.SANDRA FELTEN, KATRIN
HARTMANN, Diagnosis of Feline Infectious Peritonitis: A Review of the Current Literature, 2019, disponível em Viruses | An Open Access Journal from MDPI
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João Victor Rolim de Souza

TITULO VENTILAÇÃO PROTETORA EM PACIENTES GRAVES

INTRODUCAO

A ventilação mecânica pode ser uma estratégia que salva vidas para pacientes com insuficiência respiratória. O conceito de ventilação protetora consiste em evitar
estiramentos ou trações excessivas nas estruturas pulmonares causados pelo efeito da pressão positiva e, este efeito é mais relevante nas áreas menos
acometidas, uma vez que habitualmente as lesões pulmonares são heterogêneas, o estiramento depende da pressão transpulmonar, isto é, a força aplicada no
pulmão.

OBJETIVOS
Nossos objetivos são descrever a importância da ventilação protetora em pacientes graves; acentuar o entendimento da ventilação em pacientes graves; detalhar a
atuação do fisioterapeuta em pacientes graves e definir o emprego da ventilação protetora.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo de revisão de literatura com busca nas bases de dados da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical
Literature Analysis and Retrievel System Online (Medline), U. S. National Library of Medicine (NLM) (Pubmed), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Scientific
Electronic Library Online (Scielo), publicados no período de Janeiro de 2014 a Dezembro de 2020.

RESULTADOS
Em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), demonstrou-se que as limitações do volume corrente, da pressão de platô e da pressão de
distensão mostraram reduzir a mortalidade. Na SDRA grave, a pressão expiratória final positiva (PEEP) e a posição prona também podem reduzir a mortalidade.

CONCLUSOES

Apesar dos evidentes benefícios, a Ventilação Mecânica (VM) pode produzir efeitos indesejados na hemodinâmica sistêmica e cerebral, com consequente redução
da Pressão de Perfusão Cerebral (PPC). A ventilação protetora reduz o risco de lesões induzidas pela ventilação mecânica, além de proporcionar volumes correntes
adequados para resolução dos quadros insuficiência respiratória aguda. Sugere¬-se utilizar o modo Ventilação Controlada por Volume (VCV) para pacientes com
lesão neurológica grave na fase aguda, visando a evitar oscilações do Volume Corrente (VC).

REFERENCIAS

1- SILVA, P. R. et al. Medidas de prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica: uma revisão integrativa. Revista Interdisciplinar. V. 7, n. 2, p. 144-155,
abr-jun. 2014. 2- MELO, A. S. et al. A mecânica da ventilação mecânica. Revista Med. Minas Gerais. V. 24. (Suppl. 08): S43-S48, 2014. 3- MATOS, L. A. D. et al. O uso
da ventilação mecânica e terapia adjuvante em pacientes portadores da síndrome de angústia respiratória aguda (sara): uma revisão integrativa. Caderno De
Graduação - Ciências Biológicas E Da Saúde - UNIT - ALAGOAS, 4(3), 111-122. 2018.
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TITULO É possível melhorar o defecho de cães com injúria renal aguda com monitoração seriada pela hemogasometria?

INTRODUCAO

A perda da função renal é caracterizada pela presença de fator indutor de agressão aos rins, que se persistente por horas ou dias pode culminar no
comprometimento da função renal ao diminuir a taxa de filtração glomerular, gerar acúmulo de toxinas urêmicas, desequilíbrios pressóricos, hidroeletrolítico e ácido-
base, bem como alterar a produção de urina. A causa da injúria renal aguda (IRA), pode estar associada a fatores pré-renais, a lesões intrínsecas do parênquima renal
ou ainda a fatores pós-renais. Independentemente da origem, deve-se determinar se realmente há alteração aguda ou descompensação de uma doença renal
crônica (DRC) precedente. Essa distinção é crítica, pois a IRA é passível de reversão, enquanto a DRC é irreversível. Na presença de distúrbios ácido-base, os rins
alteram a taxa de excreção de ácidos e a reabsorção de bicarbonato a depender da alteração no pH sanguíneo. Na IRA a acidose metabólica pode se apresentar de
forma moderada a grave. A hemogasometria auxilia no estabelecimento do diagnóstico, prognóstico, escolha do tratamento apropriado e no desfecho do
atendimento.

OBJETIVOS Verificar o tipo de distúrbio ácido-base em cães com IRA.

METODOLOGIA
Amostras de sangue venoso de 15 cães internados com IRA atendidos em clínicas veterinárias da região metropolitana de Belo Horizonte, MG, Brasil, foram
utilizadas para descrever as principais alterações do equilíbrio ácido-base através da hemogasometria. Os dados do estudo, por conveniência, foram tabulados e
analisados de forma descritiva (Excel), tendo aprovação pela comissão de ética do uso de animais da UNISA sob parecer 34/2021.

RESULTADOS

Escore de condição corporal do paciente influencia em possível descompensação aguda na DRC, e foi inadequada ((#60)5 na escala de 1 a 9) em 40% (6/15) dos
animais analisados. Todos os cães apresentaram hipertensão arterial sistêmica ((#62)160 mmHg), 20% (3/15) hipocalemia, 63,64% (7/11) hipercloremia, 72,72%
(8/11) hiperfosfatemia e 85,71% (12/14) hipocalcemia. A média das concentrações séricas de creatinina foi de 7,13 mg/dL, onde 6,67% (1/15), 33,33% (5/15),
26,67% (4/15), 33.33% (5/15) estavam no estádio I, II, III, IV e V da IRA, respectivamente. Distúrbio misto com acidose metabólica e alcalose respiratória foi
observado em 66,67% (10/15) dos cães, e metade desse grupo apresentava acidemia sanguínea. Os resultados de acidose metabólica e os dados obtidos nas
amostras analisadas são semelhantes aos estudos encontrados na literatura. Exames seriados, entre 4 a 6 horas, incluindo a hemogasometria e a avaliação de
eletrólitos, permite monitoramento físico e laboratorial, implementar e ajustar o plano terapêutico às necessidades do paciente e encaminhamento precoce para
terapias dialíticas, não sendo necessário aguardar as tradicionais 48 horas de tratamento conservativo para as intervenções necessárias.

CONCLUSOES
A acidose de origem metabólica é comum, embora os portadores de IRA possam apresentar todo tipo de alterações ácido-base. A monitoração seriada pela
hemogasometria permite a correção dos distúrbios com tratamento individualizado, melhorando a qualidade, sobrevida e prognóstico.

REFERENCIAS

USCATEGUI, R.A.R; MARCUSSO, P.F.; DEUSDADO, C.B. Alterações do equilíbrio ácido-base. In: CRIVELLENTI, L.Z.; GIOVANINNI, L.H. Tratado de nefrologia e urologia
em cães e gatos. São Paulo: Medvet, p. 621- 657. 2021. GRAUER, G. F. Early detection of renal damage and disease in dogs and cats. Veterinary Clinics of North
America: Small Animal Practice, v. 35, n. 3, p. 581-596, 2005. GIOVANINNI, L.H.; PIRES, H.C.M. Injúria renal aguda. In: Associação nacional de Clínicos Veterinários
de Pequenos Animais; DeNARDI, A.B.; ROSA, M.R, organizadores. PROMEVET Pequenos Animais: Programa de Atualização em Medicina Veterinária: Ciclo 2. Porto
Alegre: Artmed Panamericana: Sistema de Educação Continuada a Distância; v.3, p. 65-94. 2017.
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TITULO Complexo Lúpus em plano nasal de cães – Relato de dois casos

INTRODUCAO

O lúpus eritematoso discoide (LED) é a segunda dermatopatia mais frequente nos cães, é causado por uma desordem do sistema imunológico, sendo a sua causa
multifatorial, onde fatores genéticos e ambientais estão envolvidos. A doença é relativamente benigna, os sinais clínicos se dão principalmente de forma localizada,
sendo lesões ulcerativas e erosivas na região de plano nasal do animal as mais comuns, e elas podem ser agravadas ou se iniciarem no verão, já que a radiação
ultravioleta exacerba as mesmas. O diagnóstico é feito através da anamnese, exame físico e principalmente do histopatológico.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de dois caninos com LED, enfatizando os sinais clínicos, o diagnóstico e a terapêutica.

METODOLOGIA Relato de dois casos atendidos no HOVET UNISA.

RESULTADOS

Canino, macho, sem raça definida, 6 anos, castrado e com 12kg, foi atendido pelo setor de clínica médica do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro
(HOVET-UNISA), apresentando um quadro de hiperqueratose do plano nasal e prurido com evolução clínica de 6 meses e com piora progressiva da lesão. Ao exame
físico animal apresentava uma hiperqueratose e despigmentação em região de plano nasal (FIGURA 1), sem outras alterações em exame físico, solicitado biopsia de
pele. O resultado do histopatológico foi de lúpus eritematoso discóide confirmando a suspeita diagnóstica com base no histórico prévio do animal e padrão lesional.
Com esse resultado foi instituído a terapia imunossupressora sistêmica com o uso de Prednisona 2mg/kg/ BID por 15 dias, com redução gradual da dose, também
foram prescritos vitamina E e ômega 3, evidenciando após algumas semanas melhora total do quadro lesional. O segundo caso foi um canino, sem raça definida,
fêmea, 1 ano e 6 meses, peso:11,80Kg, com histórico de despigmentação em plano nasal há 6 meses, ao exame físico animal foi observado despigmentação em
plano nasal e região periocular, realizado biópsia de plano nasal para exame histopatológico, onde foi confirmado a suspeita de lúpus eritematoso discoide. O
tratamento para LED, com terapia imunossupressora com prednisona via oral em esquema de redução prednisona 2mg/kg SID; Ômega 3 e vitamina E, após
tratamento observou-se melhora evidente na despigmentação.

CONCLUSOES
O reconhecimento das manifestações e realização de um diagnóstico correto de LED é fundamental para prescrição da terapia, levando a resolução do quadro
clínico do paciente, evitando demais complicações a longo prazo.

REFERENCIAS

Palumbo, M. I. P., Machado, L. H. A., Conti, J. P., Oliveira, F. C. (#38) Rodrigues, J. C. (2010). Incidência das dermatopatias auto-imunes em cães e gatos e estudo
retrospectivo de 40 casos de lupus eritematoso discóide atendidos no serviço de dermatologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP–
Botucatu. Semina: Ciências Agrárias, 31(3):739-743. 2010 MILLER, W.H.; GRIFFIN, C.E.; CAMPBELL, K.L. Small Animal Dermatology. 7ª ed., Missouri: Elsevier. 948p.
2013 ROSENKRANTZ, W.S. Lúpus Eritematoso cutâneo in TILLEY, L.P. e SMITH, F.W.K. Consulta Veterinária em cinco minutos espécies canina e felina. 3ª Edição.
Barueri: Manole, 2008. Pág 927.1
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Edilson Isídio da Silva Junior

TITULO Complexo Lúpus em plano nasal de cães – Relato de dois casos

INTRODUCAO

O lúpus eritematoso discoide (LED) é a segunda dermatopatia mais frequente nos cães, é causado por uma desordem do sistema imunológico, sendo a sua causa
multifatorial, onde fatores genéticos e ambientais estão envolvidos. A doença é relativamente benigna, os sinais clínicos se dão principalmente de forma localizada,
sendo lesões ulcerativas e erosivas na região de plano nasal do animal as mais comuns, e elas podem ser agravadas ou se iniciarem no verão, já que a radiação
ultravioleta exacerba as mesmas. O diagnóstico é feito através da anamnese, exame físico e principalmente do histopatológico.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de dois caninos com LED, enfatizando os sinais clínicos, o diagnóstico e a terapêutica.

METODOLOGIA Relato de dois casos atendidos no HOVET UNISA.

RESULTADOS

Canino, macho, sem raça definida, 6 anos, castrado e com 12kg, foi atendido pelo setor de clínica médica do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro
(HOVET-UNISA), apresentando um quadro de hiperqueratose do plano nasal e prurido com evolução clínica de 6 meses e com piora progressiva da lesão. Ao exame
físico animal apresentava uma hiperqueratose e despigmentação em região de plano nasal (FIGURA 1), sem outras alterações em exame físico, solicitado biopsia de
pele. O resultado do histopatológico foi de lúpus eritematoso discóide confirmando a suspeita diagnóstica com base no histórico prévio do animal e padrão lesional.
Com esse resultado foi instituído a terapia imunossupressora sistêmica com o uso de Prednisona 2mg/kg/ BID por 15 dias, com redução gradual da dose, também
foram prescritos vitamina E e ômega 3, evidenciando após algumas semanas melhora total do quadro lesional. O segundo caso foi um canino, sem raça definida,
fêmea, 1 ano e 6 meses, peso:11,80Kg, com histórico de despigmentação em plano nasal há 6 meses, ao exame físico animal foi observado despigmentação em
plano nasal e região periocular, realizado biópsia de plano nasal para exame histopatológico, onde foi confirmado a suspeita de lúpus eritematoso discoide. O
tratamento para LED, com terapia imunossupressora com prednisona via oral em esquema de redução prednisona 2mg/kg SID; Ômega 3 e vitamina E, após
tratamento observou-se melhora evidente na despigmentação.

CONCLUSOES
O reconhecimento das manifestações e realização de um diagnóstico correto de LED é fundamental para prescrição da terapia, levando a resolução do quadro
clínico do paciente, evitando demais complicações a longo prazo.

REFERENCIAS

Palumbo, M. I. P., Machado, L. H. A., Conti, J. P., Oliveira, F. C. (#38) Rodrigues, J. C. (2010). Incidência das dermatopatias auto-imunes em cães e gatos e estudo
retrospectivo de 40 casos de lupus eritematoso discóide atendidos no serviço de dermatologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP–
Botucatu. Semina: Ciências Agrárias, 31(3):739-743. 2010 MILLER, W.H.; GRIFFIN, C.E.; CAMPBELL, K.L. Small Animal Dermatology. 7ª ed., Missouri: Elsevier. 948p.
2013 ROSENKRANTZ, W.S. Lúpus Eritematoso cutâneo in TILLEY, L.P. e SMITH, F.W.K. Consulta Veterinária em cinco minutos espécies canina e felina. 3ª Edição.
Barueri: Manole, 2008. Pág 927.1
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TITULO ANAPLASMOSE EM BEZERRO– RELATO DE CASO

INTRODUCAO
A anaplasmose bovina é uma das doenças mais importantes e que causam grande impacto econômico na bovinocultura. O Anaplasma marginale é transmitido
principalmente pelo carrapato Boophilus microplus. Por ser um parasito intracelular obrigatório da série eritrocitária, pode causar um grave quadro anêmico nos
animais afetados, diminuindo sua produtividade e podendo levar a óbito.

OBJETIVOS Relatar um caso de anaplasmose bovina, bem como ressaltar a importância do diagnóstico laboratorial da enfermidade.

METODOLOGIA

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro (HOVET-UNISA), um bezerro, macho, da raça Jersey, de aproximadamente 3 meses de
idade, pesando 31,5 kg. O animal apresentava apatia, anorexia, decúbito esternal, escore corporal 1/5 e diarreia. Ao exame físico verificou-se que desidratação
moderada, mucosas perláceas, e ictéricas; FC 116 b.p.m, FR 36 m.p.m, temperatura 38,5°C, sem alterações na auscultação cardíaca e pulmonar. A suspeita clínica
inicial foi Tristeza Parasitária Bovina, sendo solicitados hemograma completo, determinação do fibrinogênio e exame parasitológico de fezes. O hemograma foi
processado em analisador automático de hematologia (MINDRAY BC – 5000 VET), a contagem diferencial de leucócitos, plaquetas e avaliação da morfologia celular
foi realizada por microscopia óptica. A determinação do fibrinogênio foi feito através da Técnica de Precipitação Térmica e para a realização do coproparasitológico
o método de eleição foi a técnica de Mac Master.

RESULTADOS

O hemograma revelou uma grave anemia normocítica e normocrômica, plasma moderadamente ictérico e granulações tóxicas em neutrófilos. A análise do
esfregaço sanguíneo revelou a presença de pequenos corpúsculos escuros, arredondados na extremidade das hemácias, sugestivos de Anaplasma spp. Não houve
alterações nos demais exames solicitados. O tratamento foi transfusão sanguínea, suplemento vitamínico mineral, oxitetraciclina L.A, 20mg/kg. Gradualmente foi
observada a melhora progressiva do quadro clínico. A alta ocorreu após 14 dias.

CONCLUSOES
A realização do esfregaço sanguíneo para pesquisa de hematozoários é fundamental em bovinos que apresentam anemia hemolítica. Os achados hematológicos e a
sintomatologia corroboraram para o diagnóstico de Anaplasmose. Ressalta-se a importância da avaliação microscópica das lâminas e correta identificação das
hemoparasitoses.

REFERENCIAS

GONZALES, J. C. O carrapato dos bovinos Boophilus microplus (Can. 1887) (Revisão histórica e conceitual). A Hora Veterinária, v. 21, n. 125, p. 23-28, 2002. GUEDES
JUNIOR, D. S.; ARAÚJO, F. R.; SILVA, F. J. M.; RANGEL, C. P.; BARBOSA NETO, J. D.; FONSECA, A. H. Frequency of antibodies to Babesia bigemina, B. bovis,
Anaplasma marginale, Trypanosoma vivax and Borrelia burgdorferi in cattle from the Northeastern region of the State of Pará, Brazil. Revista Brasileira de
Parasitologia Veterinária, v. 17, n. 2, p. 105-109, 2008. KESSLER, R. H. Considerações sobre a transmissão de Anaplasma marginale. Pesquisa Veterinária Brasileira,
v. 21, n. 4, p. 177-179, 2001. TRINDADE, H. I.; ALMEIDA, K. S.; FREITAS, F. L. C. Tristeza parasitária bovina – Revisão de literatura, 2011.
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TITULO ANAPLASMOSE EM BEZERRO– RELATO DE CASO

INTRODUCAO
A anaplasmose bovina é uma das doenças mais importantes e que causam grande impacto econômico na bovinocultura. O Anaplasma marginale é transmitido
principalmente pelo carrapato Boophilus microplus. Por ser um parasito intracelular obrigatório da série eritrocitária, pode causar um grave quadro anêmico nos
animais afetados, diminuindo sua produtividade e podendo levar a óbito.

OBJETIVOS Relatar um caso de anaplasmose bovina, bem como ressaltar a importância do diagnóstico laboratorial da enfermidade.

METODOLOGIA

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro (HOVET-UNISA), um bezerro, macho, da raça Jersey, de aproximadamente 3 meses de
idade, pesando 31,5 kg. O animal apresentava apatia, anorexia, decúbito esternal, escore corporal 1/5 e diarreia. Ao exame físico verificou-se que desidratação
moderada, mucosas perláceas, e ictéricas; FC 116 b.p.m, FR 36 m.p.m, temperatura 38,5°C, sem alterações na auscultação cardíaca e pulmonar. A suspeita clínica
inicial foi Tristeza Parasitária Bovina, sendo solicitados hemograma completo, determinação do fibrinogênio e exame parasitológico de fezes. O hemograma foi
processado em analisador automático de hematologia (MINDRAY BC – 5000 VET), a contagem diferencial de leucócitos, plaquetas e avaliação da morfologia celular
foi realizada por microscopia óptica. A determinação do fibrinogênio foi feito através da Técnica de Precipitação Térmica e para a realização do coproparasitológico
o método de eleição foi a técnica de Mac Master.

RESULTADOS

O hemograma revelou uma grave anemia normocítica e normocrômica, plasma moderadamente ictérico e granulações tóxicas em neutrófilos. A análise do
esfregaço sanguíneo revelou a presença de pequenos corpúsculos escuros, arredondados na extremidade das hemácias, sugestivos de Anaplasma spp. Não houve
alterações nos demais exames solicitados. O tratamento foi transfusão sanguínea, suplemento vitamínico mineral, oxitetraciclina L.A, 20mg/kg. Gradualmente foi
observada a melhora progressiva do quadro clínico. A alta ocorreu após 14 dias.

CONCLUSOES
A realização do esfregaço sanguíneo para pesquisa de hematozoários é fundamental em bovinos que apresentam anemia hemolítica. Os achados hematológicos e a
sintomatologia corroboraram para o diagnóstico de Anaplasmose. Ressalta-se a importância da avaliação microscópica das lâminas e correta identificação das
hemoparasitoses.

REFERENCIAS

GONZALES, J. C. O carrapato dos bovinos Boophilus microplus (Can. 1887) (Revisão histórica e conceitual). A Hora Veterinária, v. 21, n. 125, p. 23-28, 2002. GUEDES
JUNIOR, D. S.; ARAÚJO, F. R.; SILVA, F. J. M.; RANGEL, C. P.; BARBOSA NETO, J. D.; FONSECA, A. H. Frequency of antibodies to Babesia bigemina, B. bovis,
Anaplasma marginale, Trypanosoma vivax and Borrelia burgdorferi in cattle from the Northeastern region of the State of Pará, Brazil. Revista Brasileira de
Parasitologia Veterinária, v. 17, n. 2, p. 105-109, 2008. KESSLER, R. H. Considerações sobre a transmissão de Anaplasma marginale. Pesquisa Veterinária Brasileira,
v. 21, n. 4, p. 177-179, 2001. TRINDADE, H. I.; ALMEIDA, K. S.; FREITAS, F. L. C. Tristeza parasitária bovina – Revisão de literatura, 2011.
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TITULO ANAPLASMOSE EM BEZERRO– RELATO DE CASO

INTRODUCAO
A anaplasmose bovina é uma das doenças mais importantes e que causam grande impacto econômico na bovinocultura. O Anaplasma marginale é transmitido
principalmente pelo carrapato Boophilus microplus. Por ser um parasito intracelular obrigatório da série eritrocitária, pode causar um grave quadro anêmico nos
animais afetados, diminuindo sua produtividade e podendo levar a óbito.

OBJETIVOS Relatar um caso de anaplasmose bovina, bem como ressaltar a importância do diagnóstico laboratorial da enfermidade.

METODOLOGIA

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro (HOVET-UNISA), um bezerro, macho, da raça Jersey, de aproximadamente 3 meses de
idade, pesando 31,5 kg. O animal apresentava apatia, anorexia, decúbito esternal, escore corporal 1/5 e diarreia. Ao exame físico verificou-se que desidratação
moderada, mucosas perláceas, e ictéricas; FC 116 b.p.m, FR 36 m.p.m, temperatura 38,5°C, sem alterações na auscultação cardíaca e pulmonar. A suspeita clínica
inicial foi Tristeza Parasitária Bovina, sendo solicitados hemograma completo, determinação do fibrinogênio e exame parasitológico de fezes. O hemograma foi
processado em analisador automático de hematologia (MINDRAY BC – 5000 VET), a contagem diferencial de leucócitos, plaquetas e avaliação da morfologia celular
foi realizada por microscopia óptica. A determinação do fibrinogênio foi feito através da Técnica de Precipitação Térmica e para a realização do coproparasitológico
o método de eleição foi a técnica de Mac Master.

RESULTADOS

O hemograma revelou uma grave anemia normocítica e normocrômica, plasma moderadamente ictérico e granulações tóxicas em neutrófilos. A análise do
esfregaço sanguíneo revelou a presença de pequenos corpúsculos escuros, arredondados na extremidade das hemácias, sugestivos de Anaplasma spp. Não houve
alterações nos demais exames solicitados. O tratamento foi transfusão sanguínea, suplemento vitamínico mineral, oxitetraciclina L.A, 20mg/kg. Gradualmente foi
observada a melhora progressiva do quadro clínico. A alta ocorreu após 14 dias.

CONCLUSOES
A realização do esfregaço sanguíneo para pesquisa de hematozoários é fundamental em bovinos que apresentam anemia hemolítica. Os achados hematológicos e a
sintomatologia corroboraram para o diagnóstico de Anaplasmose. Ressalta-se a importância da avaliação microscópica das lâminas e correta identificação das
hemoparasitoses.

REFERENCIAS

GONZALES, J. C. O carrapato dos bovinos Boophilus microplus (Can. 1887) (Revisão histórica e conceitual). A Hora Veterinária, v. 21, n. 125, p. 23-28, 2002. GUEDES
JUNIOR, D. S.; ARAÚJO, F. R.; SILVA, F. J. M.; RANGEL, C. P.; BARBOSA NETO, J. D.; FONSECA, A. H. Frequency of antibodies to Babesia bigemina, B. bovis,
Anaplasma marginale, Trypanosoma vivax and Borrelia burgdorferi in cattle from the Northeastern region of the State of Pará, Brazil. Revista Brasileira de
Parasitologia Veterinária, v. 17, n. 2, p. 105-109, 2008. KESSLER, R. H. Considerações sobre a transmissão de Anaplasma marginale. Pesquisa Veterinária Brasileira,
v. 21, n. 4, p. 177-179, 2001. TRINDADE, H. I.; ALMEIDA, K. S.; FREITAS, F. L. C. Tristeza parasitária bovina – Revisão de literatura, 2011.
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TITULO Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus: polêmicas em torno de norma e uso linguístico

INTRODUCAO

Carolina Maria de Jesus (1914-1977) nasceu em Sacramento (Rio de Janeiro). É considerada uma autora da literatura periférica contemporânea e sua obra trata de
temáticas como a realidade social da periferia e a desigualdade social. Tendo em vista a relevância da obra Quarto de despejo, desta autora, esta pesquisa toma
como objeto de estudo a polêmica em torno da edição da obra, visando a responder as seguintes perguntas: 1. Quais estratégias linguísticas são utilizadas na defesa
de uma edição normativa da obra de Carolina Maria de Jesus? 2. Como se construiu a polêmica em torno da suposta defesa de revisão normativa da obra Quarto de
despejo, de Carolina Maria de Jesus? Como corpus analítico utilizaremos artigos de opinião publicados pela Folha de S. Paulo e, ainda, uma seleção de comentários
polêmicos da publicação da Profa Dra. Regina Dalcastagnè, da UnB, em seu perfil no Facebook. Na perspectiva da Análise do Discurso e focalizando o fenômeno da
polêmica, nossa intenção é discutir questões concernentes às interações conflituosas em torno da norma e do uso linguístico.

OBJETIVOS
Perceber como se dão as estratégias linguístico-argumentativas em defesa da edição normativa na obra de Carolina Maria de Jesus; delinear o fenômeno da
polêmica em interações conflituosas no Facebook a respeito do debate sobre a edição da obra Quarto de despejo.

METODOLOGIA Pesquisa qualitativa com base bibliográfica, por meio da seleção e análise de textos argumentativos em torno do debate sobre a edição da obra em questão.

RESULTADOS
Dadas as leituras realizadas e corpus destacados para a realização de análises, encontrou-se que a tensão em torno da edição da obra originou um constante
debate, chegando a uma polêmica. Lembramos que a polêmica visa sempre ao dissenso, por isso, a polarização marcada entre uso e norma perpetua as disputas de
classe em nossa sociedade. As edições geraram um apagamento linguístico em troca a normativização da língua.

CONCLUSOES

Em conclusões preliminares, infere-se que Carolina Maria de Jesus utiliza traços linguísticos próprios e, a partir das edições de suas obras, tais traços foram
submetidos ao apagamento. Desta forma, sua luta, vivência e atuações democratizadoras e de relato cotidiano em seus diários também são apagadas. Os livros de
Carolina Maria de Jesus, são constantemente pedidos nos vestibulares, no entanto, apresenta-se uma resistência por trás dos avaliadores em seu uso por conta da
linguagem utilizada pela autora, o que revela o poder por trás da norma linguística.

REFERENCIAS
ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural: feminismos plurais. São Paulo: Pólen (Sueli Carneiro), 2019, 264 p. AMOSSY, Ruth. A apologia da polêmica. São Paulo: Editora
Contexto, 2017. LEITE, Marli Quadros. Preconceito e intolerância na linguagem. São Paulo: Editora Contexto, 2º edição, 2012. Coleção Linguagem (#38) ensino.
MAINGUENEAU, Dominique. Discurso e análise do discurso.Tradução de Sírio Possenti, 1º edição, São Paulo: Parábola editorial, 2015.
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Roberta Vicente de Carvalho Andre Luis Ulrich Pinto

TITULO Seletividade e Gênero: A seletividade do ICMS e IPI como política pública para combater a pobreza menstrual no Brasil

INTRODUCAO

A pobreza menstrual, ou precariedade menstrual, pode ser definida como a condição de vulnerabilidade e precariedade à qual estão submetidas pessoas
menstruantes, tendo em vista a falta de acesso adequado à saneamento básico, banheiros e itens de higiene pessoal. Tal fator têm relação direta com a
desigualdade de gênero, á medida em que, especificamente, mulheres menstruantes tendem a serem mais afetadas pela falta de saneamento básico e produtos de
higiene básicos pela sua condição biológica.

OBJETIVOS
O presente trabalho busca trazer um estudo acerca da seletividade de alíquotas do ICMS e do IPI na tributação de absorventes descartáveis e outros itens de higiene
básica feminina como medida para enfrentar a pobreza menstrual, relacionada com a desigualdade de gênero no país.

METODOLOGIA A presente pesquisa baseou-se em levantamento bibliográfico com a aplicação do método do constructivismo lógico-semântico.

RESULTADOS

Os impostos são definidos como tributos que não estão sujeitos a uma atuação estatal. São cobrados à medida em o sujeito passivo realiza qualquer situação fática
com previsão legal para que seja autorizado a exigi-lo. Nesse sentido, o ICMS é o imposto que incide sobre circulação de mercadorias e serviços, já o IPI incide sobre
produtos industrializados. Em ambos os tributos, a Constituição Federal declara que poderão ser seletivos, dada a essencialidade de determinada
mercadoria/produto. O princípio da seletividade no direito tributário refere-se à diferenciação de oneração de alíquotas de determinado imposto, tendo em vista a
essencialidade e necessidade da mercadoria, com a finalidade de abrandar o impacto tributário a ser suportado pelas classes mais desprotegidas. Outrossim, nota-
se que o Brasil está em maior destaque quando comparado com países desenvolvidos em relação a carga tributária embutida sobre o consumo de absorventes e
tampões no mundo, chegando, em 2016, a uma porcentagem de 25% de imposto pago sobre o valor do produto, o que resulta em quase 5 (cinco) mil reais o valor
total de imposto pago ao longo da vida.

CONCLUSOES

Portanto, conclui-se que o alto valor de impostos que incide sobre o consumo de absorventes impacta a vida de milhões de mulheres com clico menstrual que se
encontram em vulnerabilidade social, dada a essencialidade deste produto na vida destas mulheres, que além de impactar na saúde, também influencia no bem-estar
social. Tal impasse envolve princípios sanados pela constituição federal como Princípio da Dignidade da pessoa humana e da Isonomia, que, no entanto, não estão
sendo devidamente respeitados dado o tamanho da problemática discutida. Logo, espera-se que a discriminação tributária em relação ao consumo de absorventes
seja uma medida eficaz para a melhoria da qualidade de vida de milhões de mulheres menstruantes no país, e um avanço rumo à igualdade de gênero.

REFERENCIAS
ASSAD, Beatriz Flugel. “Políticas Públicas acerca da pobreza menstrual e sua contribuição para o combate à desigualdade de gênero.” Revista Antinomias 2 (2021).
CARRAZA, Roque Antonio. ICMS. 18 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. COSTA , Regina Helena . Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional.
10. São Paulo: Saraiva, 2020. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
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3718590 - DEBORA SANTOS DA CONCEICAO FERRAZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andre Luis Ulrich Pinto Roberta Vicente de Carvalho

TITULO A seletividado do ICMS e a essencialidade da energia elétrica

INTRODUCAO

Impossível negar o evidente caráter essencial da energia elétrica, pois, ainda que não esteja alocada na lógica de necessidades biológicas (alimentação, vestuário,
moradia e tratamento médico), abrange necessidades que balizam um padrão de vida mínimo decente, importa portanto, compreender a aplicação da determinação
constitucional que instituiu o ICMS e sua aplicação nas operações de comercialização de energia elétrica, considerando a aplicabilidade da seletividade em razão da
essencialidade e a possibilidade do uso da extrafiscalidade .

OBJETIVOS
Analisar o art. 155, §2, II da Constituição Federal, que instituiu o ICMS e sua aplicação nas operações de comercialização de Energia elétrica, considerando a
aplicabilidade da seletividade em razão da essencialidade, sobre a ótica do contribuinte.

METODOLOGIA A presente pesquisa baseou-se em levantamento bibliográfico com a aplicação do método do constructivismo lógico-semântico.

RESULTADOS

O ICMS é tributo de natureza indireta, pois o ônus é assumido pelo consumidor final, sendo o valor embutido no preço da mercadoria e do serviço, repercutindo,
portanto, em uma cadeia de consumo, neste sentido a seletividade como um desdobramento prático da igualdade e na tributação indireta, permite aferir a
capacidade contributiva, na medida em que ao tributar com alíquotas menores os gêneros os quais são essenciais à dignidade da pessoa humana, garante a
subsistência(#38)#8239; de uma parcela significativa da sociedade, diminuindo a carga tributária incidente sobre a renda. O art. 155, §2, II que determinou que o
ICMS “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e serviços”, não estabeleceu uma faculdade aos entes tributantes, pois analisada em
conjunto com outros objetivos constitucionais este afigura-se como um poder-dever ou seja uma obrigação e a previsão constitucional, que estabelece um
parâmetro para a diferenciação de alíquotas ainda impõe ser observada necessariamente a imperatividade do critério da essencialidade.

CONCLUSOES

A essencialidade opera como instrumento de extrafiscalidade, na medida em que beneficia os consumidores finais, e resguarda outros valores que limitam o poder
de tributar do estado como a justiça fiscal, isonomia e capacidade contributiva, concretizando objetivos constitucionais. Analisada a tributação pela lógica da
proporcionalidade, não se pode falar que a majoração de alíquotas vinculada ao consumo figurem como medida adequada, sendo possível o uso de outros
mecanismos para solucionar possibilidades de escassez, de forma que, a adoção dessa técnica acarretaria em medida injusta, trazendo mais desvantagens por
representar excessiva onerosidade aos mais pobres.

REFERENCIAS
CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 17. Ed. São Paulo: Malheiros, 2015 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: valores e princípios constitucionais tributários. 2. ed. v. 2. Rio de Janeiro: Renovar,
2014
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Controle de qualidade de folhas de Plectranthus amboinicus (Lou.) Spreng. (Lamiaceae)

INTRODUCAO

A espécie Plectranthus Amboinicus (Lour.) Spreng, (Lamiaceae) conhecida popularmente no Brasil como hortelã da folha gorda, hortelã graúda, hortelã grande é uma
planta herbácea nativa da Ásia, encontrada em várias regiões do Brasil e da América Latina. As folhas são utilizadas na medicina popular para tratar afecções da
pele, queimaduras e picadas de inseto e para tratamento de problemas das vias respiratórias. Na literatura está descrita a ação antimicrobiana contra
Staphylococcus aureus e Eschericcia coli, ação antifúngica contra Aspergillus niger e Candida albicans e existem estudos mostrando ação antiinflamatória. Estudos
de toxicidade mostraram se tratar de uma espécie segura. Devido a seu potencial para uso em produtos fitoterápicos se torna importante estabelecer especificações
para uma monografia que permita realizar o controle de qualidade tanto da droga vegetal como do extrato.

OBJETIVOS Realizar os ensaios para controle de qualidade físico-químico da droga vegetal e do extrato de Plenctranthus amboinicus.

METODOLOGIA

As folhas de P. ambroinicus foram coletadas na cidade de Embu das artes- SP. Os ensaios realizados para avaliar a identidade foram: caracterização macroscópica e
microscópica e perfil cromatográfico obtido por cromatografia em camada delgada. Os ensaios para avaliar pureza foram teor de umidade e cinzas totais. A
composição química foi avaliada de forma qualitativa através da prospecção fitoquímica e de forma quantitativa através do teor de flavonóides totais expressos
como quercetina. Para a preparação do extrato hidroalcóolico as folhas foram secas e trituradas obtendo-se um pó fino que foi extraído por maceração dinâmica em
agitador do tipo shaker a 37°C e 180rpm durante 2horas. Foram avaliados o pH, densidade, resíduo seco e teor de flavonoides totais expressos como quercetina.

RESULTADOS

Os ensaios realizados permitiram obter uma especificação para a avaliação da qualidade tanto da droga vegetal como do extrato fluido. As folhas de P. amboinicus
são folhas pecioladas, de forma ovada, limbo rugoso e aveludado, com pelos, perninervea, margem crenada, com ápice obtuso e as vezes agudo. A prospecção
fitoquímica mostrou a presença de óleo essencial, saponinas, antocianinas, flavonoides e taninos. O perfil cromatográfico foi obtido com duas fases móveis, uma
para óleos essenciais e a outra para flavonóides, ambas mostraram um perfil cromatográfico que pode ser utilizado na identificação da droga. Estes dados junto aos
ensaios de pureza e o teor de flavonóides totais foram utilizados para propor as especificações para a droga vegetal. As condições para preparação do extrato foram
padronizadas sendo obtido um extrato com características e teor de flavonoides totais padronizados.

CONCLUSOES
Os resultados dos ensaios realizados poem ser utilizados como parâmetros para controle de qualidade de P. amboinicus para uso em fitoterapia. Estudos futuros
poderão validar os resultados aqui apresentados.

REFERENCIAS
GARCIA VARENS, M.C., RODRIGUES, M.E.J., DIAS LEON, N. Control de Calidad a partir de hojas de orégano francês, en centros de producción local de la província de
Santa Clara. Tesis. Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, 2019. KUMAR, P., NITIN KUMAR, S., Plectranthus amboinicus: A review on its
Pharmacological and pharmacognostical studies. A J Physiol Biochem Pharmaco, V.10 (2), 2020.
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Controle de qualidade de folhas de Plectranthus amboinicus (Lou.) Spreng. (Lamiaceae)

INTRODUCAO

A espécie Plectranthus Amboinicus (Lour.) Spreng, (Lamiaceae) conhecida popularmente no Brasil como hortelã da folha gorda, hortelã graúda, hortelã grande é uma
planta herbácea nativa da Ásia, encontrada em várias regiões do Brasil e da América Latina. As folhas são utilizadas na medicina popular para tratar afecções da
pele, queimaduras e picadas de inseto e para tratamento de problemas das vias respiratórias. Na literatura está descrita a ação antimicrobiana contra
Staphylococcus aureus e Eschericcia coli, ação antifúngica contra Aspergillus niger e Candida albicans e existem estudos mostrando ação antiinflamatória. Estudos
de toxicidade mostraram se tratar de uma espécie segura. Devido a seu potencial para uso em produtos fitoterápicos se torna importante estabelecer especificações
para uma monografia que permita realizar o controle de qualidade tanto da droga vegetal como do extrato.

OBJETIVOS Realizar os ensaios para controle de qualidade físico-químico da droga vegetal e do extrato de Plenctranthus amboinicus.

METODOLOGIA

As folhas de P. ambroinicus foram coletadas na cidade de Embu das artes- SP. Os ensaios realizados para avaliar a identidade foram: caracterização macroscópica e
microscópica e perfil cromatográfico obtido por cromatografia em camada delgada. Os ensaios para avaliar pureza foram teor de umidade e cinzas totais. A
composição química foi avaliada de forma qualitativa através da prospecção fitoquímica e de forma quantitativa através do teor de flavonóides totais expressos
como quercetina. Para a preparação do extrato hidroalcóolico as folhas foram secas e trituradas obtendo-se um pó fino que foi extraído por maceração dinâmica em
agitador do tipo shaker a 37°C e 180rpm durante 2horas. Foram avaliados o pH, densidade, resíduo seco e teor de flavonoides totais expressos como quercetina.

RESULTADOS

Os ensaios realizados permitiram obter uma especificação para a avaliação da qualidade tanto da droga vegetal como do extrato fluido. As folhas de P. amboinicus
são folhas pecioladas, de forma ovada, limbo rugoso e aveludado, com pelos, perninervea, margem crenada, com ápice obtuso e as vezes agudo. A prospecção
fitoquímica mostrou a presença de óleo essencial, saponinas, antocianinas, flavonoides e taninos. O perfil cromatográfico foi obtido com duas fases móveis, uma
para óleos essenciais e a outra para flavonóides, ambas mostraram um perfil cromatográfico que pode ser utilizado na identificação da droga. Estes dados junto aos
ensaios de pureza e o teor de flavonóides totais foram utilizados para propor as especificações para a droga vegetal. As condições para preparação do extrato foram
padronizadas sendo obtido um extrato com características e teor de flavonoides totais padronizados.

CONCLUSOES
Os resultados dos ensaios realizados poem ser utilizados como parâmetros para controle de qualidade de P. amboinicus para uso em fitoterapia. Estudos futuros
poderão validar os resultados aqui apresentados.

REFERENCIAS
GARCIA VARENS, M.C., RODRIGUES, M.E.J., DIAS LEON, N. Control de Calidad a partir de hojas de orégano francês, en centros de producción local de la província de
Santa Clara. Tesis. Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, 2019. KUMAR, P., NITIN KUMAR, S., Plectranthus amboinicus: A review on its
Pharmacological and pharmacognostical studies. A J Physiol Biochem Pharmaco, V.10 (2), 2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Nancy Preising Aptekmann

TITULO ESTUDO SOBRE O EFEITO DO EXERCICIO AEROBICO NA OBESIDADE INFANTIL

INTRODUCAO

O exercício físico por meio dos estudos tem se mostrado como uma das melhores ferramentas contra a luta da obesidade infantil, por meio dela é possível obter
uma redução acentuada de adipócitos, diminuição da composição corporal e a melhora na promoção de saúde. A estimativa, segundo os dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS) é que 6,4 milhões de crianças tenham excesso de peso no Brasil e 3,1 milhões já evoluíram para obesidade. No mundo, os dados
mostraram que em apenas quatro décadas o número de crianças e adolescentes obesos saltou de 11 milhões para 124 milhões. Por meio de alguns estudos é
possível identificar uma melhora nos índices de obesidade com a prática de exercícios físicos dentro de uma programação de treinos aeróbicos, exercícios como
caminhadas ou corridas, Jump, repetição de movimentos e dança, com baixa ou média intensidade.

OBJETIVOS Estudar e verificar a influência da prática de exercício físico sobre os lipídeos e a obesidade infantil.

METODOLOGIA
Refere-se a uma revisão literária, desenvolvido por meio de pesquisa indireta e análise preliminar sobre o tema da pesquisa, através do banco de dados do Google
acadêmico, Lilács, Scielo, portais PubMed e Biblioteca Virtual publicados entre 2000 á 2021. A pesquisa foi realizada entre o período de março e abril de 2021.

RESULTADOS

Por meio de 30 artigos encontrados, dentre eles 17 foram selecionados para análise de pesquisa. Com base na seleção dos artigos, houve uma seleção de autores,
testes, resultados, período e tipos de programações de treinos, na faixa etária infantil. Por meio dos estudos examinados, observou-se nas crianças que praticaram
exercícios aeróbicos e atividades recreativas melhora na capacidade aeróbica mensurada pelo teste de VO2 Máximo. Desta forma, sugerem a participação dos
lipídeos, do tecido adiposo como substrato energético para o exercício ou atividade recreativa. Também foi verificado que os exercícios aeróbicos, melhoraram a
composição corporal, redução de adipócitos e evolução na promoção de saúde.

CONCLUSOES
A partir dos resultados encontrados é possível concluir que o exercício do tipo aeróbico e atividades recreativas tem uma grande influência no combate a obesidade
infantil.

REFERENCIAS

1. BRAVIN, M. B; ROSA, A. R; PARREIRA, M. B; PRADO, A. F. A influência do Exercício Físico na Obesidade Infantil. Revista Ciência e Estudos Acadêmicos de
Medicina. Mato Grosso, UNEMAT (Cáceres). 2015 jul-dez. (p.37-51). Acesso em 08/05/2021. 2. TESTA, W. L; POETA, L. S; DUARTE, M. F. S. Exercício Físico com
Atividades Recreativas: Uma Alternativa Para o Tratamento da Obesidade Infantil. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo. v.11. n.62.
p. 49-55. mar-abril. 2017. Acesso em: 25/09/2021. 3. ALMEIDA, R. L. et alii. Efeito do Exercício Físico Sobre a Composição Corporal em Crianças e Adolescentes. Rio
de Janeiro SEMIOSES, v.12. n.1. jan-mar. 2018. (p. 46-55). Acesso em: 15/08/2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Nancy Preising Aptekmann

TITULO ESTUDO SOBRE O EFEITO DO EXERCICIO AEROBICO NA OBESIDADE INFANTIL

INTRODUCAO

O exercício físico por meio dos estudos tem se mostrado como uma das melhores ferramentas contra a luta da obesidade infantil, por meio dela é possível obter
uma redução acentuada de adipócitos, diminuição da composição corporal e a melhora na promoção de saúde. A estimativa, segundo os dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS) é que 6,4 milhões de crianças tenham excesso de peso no Brasil e 3,1 milhões já evoluíram para obesidade. No mundo, os dados
mostraram que em apenas quatro décadas o número de crianças e adolescentes obesos saltou de 11 milhões para 124 milhões. Por meio de alguns estudos é
possível identificar uma melhora nos índices de obesidade com a prática de exercícios físicos dentro de uma programação de treinos aeróbicos, exercícios como
caminhadas ou corridas, Jump, repetição de movimentos e dança, com baixa ou média intensidade.

OBJETIVOS Estudar e verificar a influência da prática de exercício físico sobre os lipídeos e a obesidade infantil.

METODOLOGIA
Refere-se a uma revisão literária, desenvolvido por meio de pesquisa indireta e análise preliminar sobre o tema da pesquisa, através do banco de dados do Google
acadêmico, Lilács, Scielo, portais PubMed e Biblioteca Virtual publicados entre 2000 á 2021. A pesquisa foi realizada entre o período de março e abril de 2021.

RESULTADOS

Por meio de 30 artigos encontrados, dentre eles 17 foram selecionados para análise de pesquisa. Com base na seleção dos artigos, houve uma seleção de autores,
testes, resultados, período e tipos de programações de treinos, na faixa etária infantil. Por meio dos estudos examinados, observou-se nas crianças que praticaram
exercícios aeróbicos e atividades recreativas melhora na capacidade aeróbica mensurada pelo teste de VO2 Máximo. Desta forma, sugerem a participação dos
lipídeos, do tecido adiposo como substrato energético para o exercício ou atividade recreativa. Também foi verificado que os exercícios aeróbicos, melhoraram a
composição corporal, redução de adipócitos e evolução na promoção de saúde.

CONCLUSOES
A partir dos resultados encontrados é possível concluir que o exercício do tipo aeróbico e atividades recreativas tem uma grande influência no combate a obesidade
infantil.

REFERENCIAS

1. BRAVIN, M. B; ROSA, A. R; PARREIRA, M. B; PRADO, A. F. A influência do Exercício Físico na Obesidade Infantil. Revista Ciência e Estudos Acadêmicos de
Medicina. Mato Grosso, UNEMAT (Cáceres). 2015 jul-dez. (p.37-51). Acesso em 08/05/2021. 2. TESTA, W. L; POETA, L. S; DUARTE, M. F. S. Exercício Físico com
Atividades Recreativas: Uma Alternativa Para o Tratamento da Obesidade Infantil. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo. v.11. n.62.
p. 49-55. mar-abril. 2017. Acesso em: 25/09/2021. 3. ALMEIDA, R. L. et alii. Efeito do Exercício Físico Sobre a Composição Corporal em Crianças e Adolescentes. Rio
de Janeiro SEMIOSES, v.12. n.1. jan-mar. 2018. (p. 46-55). Acesso em: 15/08/2021.
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Vanessa Lopes de Almeida

TITULO A GESTÃO DA FELICIDADE NO MUNDO CORPORATIVO

INTRODUCAO

O nível de insatisfação e infelicidade dos profissionais no ambiente de trabalho, é um tema presente e cada vez mais preocupante para as organizações. Cobranças
excessivas, falta de reconhecimento, chefias autoritárias, remuneração baixa, ausência de plano de carreira e benefícios diminuem a produtividade e afetam o clima
organizacional das empresas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que a infelicidade no trabalho será uma das principais causas de afastamento de
profissionais nos próximos anos.

OBJETIVOS

A pesquisa tem por objetivo primário verificar a relação entre insatisfação no trabalho, bem-estar (qualidade de vida) e produtividade no ambiente de trabalho. E por
objetivo secundário, analisar a atuação das organizações que fazem gestão da felicidade e verificar se esse modelo de gestão traz benefícios mensuráveis para a
empresa; compreender os desafios cotidianos para o colaborador encontrar felicidade e proposito no trabalho e discutir o modelo de gestão da felicidade como
estratégia de crescimento da organização.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica descritiva e exploratória, que utilizará ainda publicações atuais subtraídas de Revistas de Recursos Humanos e Sustentabilidade,
bem como, premiações de empresas que investem em Gestão para a Felicidade.

RESULTADOS
Quanto aos resultados, os mesmos encontram-se em construção, todavia pretende-se sistematizar informações acerca da Gestão da Felicidade no ambiente
corporativo.

CONCLUSOES
Por hora, não há conclusões, mas parte-se da hipótese de que, as organizações que se preocupam com o bem-estar e felicidade de seus funcionários, proporciona
um clima organizacional que gera sentimentos de satisfação, conduzindo seus colaboradores a executarem suas tarefas com maior engajamento, criatividade e
qualidade. Não considerar a felicidade no trabalho como também desconhecer sobre o tema, gera improdutividade, perda de talentos e alta rotatividade.

REFERENCIAS

Utilizou-se, entre outros, referências bibliográficas, tais como: CARVALHO, Marcos Bacellar. A felicidade na agenda da administração e suas relações com conceitos
organizacionais. 2010 163 fls. Dissertação de Mestrado em Administração. Faculdade de Ciências Empresariais UNIVERSIDADE FUMEC, Belo Horizonte, 2010. DE
OLIVEIRA, Patrícia Morilha; LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Avaliação da gestão de programas de qualidade de vida no trabalho. RAE-eletrônica, v. 4, n. 1, 2005
Drucker, P. (2005). Manage Yourself and Then Your Company: Set an Example Fineman, S. (2001). Emoção e o processo de organizar. In: Clegg, S. R., Hardy, C.; Nord,
W. R. Handbook de estudos organizacionais: reflexões e novas direções. São Paulo: Atlas. NOHRIA, Nitin; GROYSBERG, Boris; LEE, L. Employee motivation: A
powerful new model. Harvard Business Review, v. 86, n. 7/8, p. 78, 2008. PASCHOAL, Tatiane; TORRES, Cláudio V e PORTO, Juliana Barreiros. Felicidade no trabalho:
relações com suporte organizacional e suporte social. Rev. Adm. Contemp. [online]. 2010, vol.14, n.6, pp. 1054-1072. ISSN 1982-7849 BERGAMINI, C. W. Motivação
nas Organizações. 5.ed. São Paulo: Atlas,2008. Maciel, S. E. V., Sá, M. A. D. (2007). Motivação no trabalho: uma aplicação do modelo dos dois Fatores de Herzberg.
Studia Diversa, CCAE-UFPB, 1(1). Revista de Administração de Roraima-UFRR, Boa Vista, Vol. 6 n. 1, p.4-17, jan - jun. 2016.
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3622878 - THIFANY PRATES DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Lopes de Almeida

TITULO A GESTÃO DA FELICIDADE NO MUNDO CORPORATIVO

INTRODUCAO

O nível de insatisfação e infelicidade dos profissionais no ambiente de trabalho, é um tema presente e cada vez mais preocupante para as organizações. Cobranças
excessivas, falta de reconhecimento, chefias autoritárias, remuneração baixa, ausência de plano de carreira e benefícios diminuem a produtividade e afetam o clima
organizacional das empresas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que a infelicidade no trabalho será uma das principais causas de afastamento de
profissionais nos próximos anos.

OBJETIVOS

A pesquisa tem por objetivo primário verificar a relação entre insatisfação no trabalho, bem-estar (qualidade de vida) e produtividade no ambiente de trabalho. E por
objetivo secundário, analisar a atuação das organizações que fazem gestão da felicidade e verificar se esse modelo de gestão traz benefícios mensuráveis para a
empresa; compreender os desafios cotidianos para o colaborador encontrar felicidade e proposito no trabalho e discutir o modelo de gestão da felicidade como
estratégia de crescimento da organização.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica descritiva e exploratória, que utilizará ainda publicações atuais subtraídas de Revistas de Recursos Humanos e Sustentabilidade,
bem como, premiações de empresas que investem em Gestão para a Felicidade.

RESULTADOS
Quanto aos resultados, os mesmos encontram-se em construção, todavia pretende-se sistematizar informações acerca da Gestão da Felicidade no ambiente
corporativo.

CONCLUSOES
Por hora, não há conclusões, mas parte-se da hipótese de que, as organizações que se preocupam com o bem-estar e felicidade de seus funcionários, proporciona
um clima organizacional que gera sentimentos de satisfação, conduzindo seus colaboradores a executarem suas tarefas com maior engajamento, criatividade e
qualidade. Não considerar a felicidade no trabalho como também desconhecer sobre o tema, gera improdutividade, perda de talentos e alta rotatividade.

REFERENCIAS

Utilizou-se, entre outros, referências bibliográficas, tais como: CARVALHO, Marcos Bacellar. A felicidade na agenda da administração e suas relações com conceitos
organizacionais. 2010 163 fls. Dissertação de Mestrado em Administração. Faculdade de Ciências Empresariais UNIVERSIDADE FUMEC, Belo Horizonte, 2010. DE
OLIVEIRA, Patrícia Morilha; LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Avaliação da gestão de programas de qualidade de vida no trabalho. RAE-eletrônica, v. 4, n. 1, 2005
Drucker, P. (2005). Manage Yourself and Then Your Company: Set an Example Fineman, S. (2001). Emoção e o processo de organizar. In: Clegg, S. R., Hardy, C.; Nord,
W. R. Handbook de estudos organizacionais: reflexões e novas direções. São Paulo: Atlas. NOHRIA, Nitin; GROYSBERG, Boris; LEE, L. Employee motivation: A
powerful new model. Harvard Business Review, v. 86, n. 7/8, p. 78, 2008. PASCHOAL, Tatiane; TORRES, Cláudio V e PORTO, Juliana Barreiros. Felicidade no trabalho:
relações com suporte organizacional e suporte social. Rev. Adm. Contemp. [online]. 2010, vol.14, n.6, pp. 1054-1072. ISSN 1982-7849 BERGAMINI, C. W. Motivação
nas Organizações. 5.ed. São Paulo: Atlas,2008. Maciel, S. E. V., Sá, M. A. D. (2007). Motivação no trabalho: uma aplicação do modelo dos dois Fatores de Herzberg.
Studia Diversa, CCAE-UFPB, 1(1). Revista de Administração de Roraima-UFRR, Boa Vista, Vol. 6 n. 1, p.4-17, jan - jun. 2016.
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3743136 - IZABELA REGIANE DA SILVA FUZATI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Lopes de Almeida

TITULO A GESTÃO DA FELICIDADE NO MUNDO CORPORATIVO

INTRODUCAO

O nível de insatisfação e infelicidade dos profissionais no ambiente de trabalho, é um tema presente e cada vez mais preocupante para as organizações. Cobranças
excessivas, falta de reconhecimento, chefias autoritárias, remuneração baixa, ausência de plano de carreira e benefícios diminuem a produtividade e afetam o clima
organizacional das empresas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que a infelicidade no trabalho será uma das principais causas de afastamento de
profissionais nos próximos anos.

OBJETIVOS

A pesquisa tem por objetivo primário verificar a relação entre insatisfação no trabalho, bem-estar (qualidade de vida) e produtividade no ambiente de trabalho. E por
objetivo secundário, analisar a atuação das organizações que fazem gestão da felicidade e verificar se esse modelo de gestão traz benefícios mensuráveis para a
empresa; compreender os desafios cotidianos para o colaborador encontrar felicidade e proposito no trabalho e discutir o modelo de gestão da felicidade como
estratégia de crescimento da organização.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica descritiva e exploratória, que utilizará ainda publicações atuais subtraídas de Revistas de Recursos Humanos e Sustentabilidade,
bem como, premiações de empresas que investem em Gestão para a Felicidade.

RESULTADOS
Quanto aos resultados, os mesmos encontram-se em construção, todavia pretende-se sistematizar informações acerca da Gestão da Felicidade no ambiente
corporativo.

CONCLUSOES
Por hora, não há conclusões, mas parte-se da hipótese de que, as organizações que se preocupam com o bem-estar e felicidade de seus funcionários, proporciona
um clima organizacional que gera sentimentos de satisfação, conduzindo seus colaboradores a executarem suas tarefas com maior engajamento, criatividade e
qualidade. Não considerar a felicidade no trabalho como também desconhecer sobre o tema, gera improdutividade, perda de talentos e alta rotatividade.

REFERENCIAS

Utilizou-se, entre outros, referências bibliográficas, tais como: CARVALHO, Marcos Bacellar. A felicidade na agenda da administração e suas relações com conceitos
organizacionais. 2010 163 fls. Dissertação de Mestrado em Administração. Faculdade de Ciências Empresariais UNIVERSIDADE FUMEC, Belo Horizonte, 2010. DE
OLIVEIRA, Patrícia Morilha; LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Avaliação da gestão de programas de qualidade de vida no trabalho. RAE-eletrônica, v. 4, n. 1, 2005
Drucker, P. (2005). Manage Yourself and Then Your Company: Set an Example Fineman, S. (2001). Emoção e o processo de organizar. In: Clegg, S. R., Hardy, C.; Nord,
W. R. Handbook de estudos organizacionais: reflexões e novas direções. São Paulo: Atlas. NOHRIA, Nitin; GROYSBERG, Boris; LEE, L. Employee motivation: A
powerful new model. Harvard Business Review, v. 86, n. 7/8, p. 78, 2008. PASCHOAL, Tatiane; TORRES, Cláudio V e PORTO, Juliana Barreiros. Felicidade no trabalho:
relações com suporte organizacional e suporte social. Rev. Adm. Contemp. [online]. 2010, vol.14, n.6, pp. 1054-1072. ISSN 1982-7849 BERGAMINI, C. W. Motivação
nas Organizações. 5.ed. São Paulo: Atlas,2008. Maciel, S. E. V., Sá, M. A. D. (2007). Motivação no trabalho: uma aplicação do modelo dos dois Fatores de Herzberg.
Studia Diversa, CCAE-UFPB, 1(1). Revista de Administração de Roraima-UFRR, Boa Vista, Vol. 6 n. 1, p.4-17, jan - jun. 2016.
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3759784 - LUCAS ALMEIDA GONCALVES DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Lopes de Almeida

TITULO A GESTÃO DA FELICIDADE NO MUNDO CORPORATIVO

INTRODUCAO

O nível de insatisfação e infelicidade dos profissionais no ambiente de trabalho, é um tema presente e cada vez mais preocupante para as organizações. Cobranças
excessivas, falta de reconhecimento, chefias autoritárias, remuneração baixa, ausência de plano de carreira e benefícios diminuem a produtividade e afetam o clima
organizacional das empresas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que a infelicidade no trabalho será uma das principais causas de afastamento de
profissionais nos próximos anos.

OBJETIVOS

A pesquisa tem por objetivo primário verificar a relação entre insatisfação no trabalho, bem-estar (qualidade de vida) e produtividade no ambiente de trabalho. E por
objetivo secundário, analisar a atuação das organizações que fazem gestão da felicidade e verificar se esse modelo de gestão traz benefícios mensuráveis para a
empresa; compreender os desafios cotidianos para o colaborador encontrar felicidade e proposito no trabalho e discutir o modelo de gestão da felicidade como
estratégia de crescimento da organização.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica descritiva e exploratória, que utilizará ainda publicações atuais subtraídas de Revistas de Recursos Humanos e Sustentabilidade,
bem como, premiações de empresas que investem em Gestão para a Felicidade.

RESULTADOS
Quanto aos resultados, os mesmos encontram-se em construção, todavia pretende-se sistematizar informações acerca da Gestão da Felicidade no ambiente
corporativo.

CONCLUSOES
Por hora, não há conclusões, mas parte-se da hipótese de que, as organizações que se preocupam com o bem-estar e felicidade de seus funcionários, proporciona
um clima organizacional que gera sentimentos de satisfação, conduzindo seus colaboradores a executarem suas tarefas com maior engajamento, criatividade e
qualidade. Não considerar a felicidade no trabalho como também desconhecer sobre o tema, gera improdutividade, perda de talentos e alta rotatividade.

REFERENCIAS

Utilizou-se, entre outros, referências bibliográficas, tais como: CARVALHO, Marcos Bacellar. A felicidade na agenda da administração e suas relações com conceitos
organizacionais. 2010 163 fls. Dissertação de Mestrado em Administração. Faculdade de Ciências Empresariais UNIVERSIDADE FUMEC, Belo Horizonte, 2010. DE
OLIVEIRA, Patrícia Morilha; LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Avaliação da gestão de programas de qualidade de vida no trabalho. RAE-eletrônica, v. 4, n. 1, 2005
Drucker, P. (2005). Manage Yourself and Then Your Company: Set an Example Fineman, S. (2001). Emoção e o processo de organizar. In: Clegg, S. R., Hardy, C.; Nord,
W. R. Handbook de estudos organizacionais: reflexões e novas direções. São Paulo: Atlas. NOHRIA, Nitin; GROYSBERG, Boris; LEE, L. Employee motivation: A
powerful new model. Harvard Business Review, v. 86, n. 7/8, p. 78, 2008. PASCHOAL, Tatiane; TORRES, Cláudio V e PORTO, Juliana Barreiros. Felicidade no trabalho:
relações com suporte organizacional e suporte social. Rev. Adm. Contemp. [online]. 2010, vol.14, n.6, pp. 1054-1072. ISSN 1982-7849 BERGAMINI, C. W. Motivação
nas Organizações. 5.ed. São Paulo: Atlas,2008. Maciel, S. E. V., Sá, M. A. D. (2007). Motivação no trabalho: uma aplicação do modelo dos dois Fatores de Herzberg.
Studia Diversa, CCAE-UFPB, 1(1). Revista de Administração de Roraima-UFRR, Boa Vista, Vol. 6 n. 1, p.4-17, jan - jun. 2016.
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3774830 - ALISON MOREIRA DE SOUZA RODRIGUES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Lopes de Almeida

TITULO A GESTÃO DA FELICIDADE NO MUNDO CORPORATIVO

INTRODUCAO

O nível de insatisfação e infelicidade dos profissionais no ambiente de trabalho, é um tema presente e cada vez mais preocupante para as organizações. Cobranças
excessivas, falta de reconhecimento, chefias autoritárias, remuneração baixa, ausência de plano de carreira e benefícios diminuem a produtividade e afetam o clima
organizacional das empresas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que a infelicidade no trabalho será uma das principais causas de afastamento de
profissionais nos próximos anos.

OBJETIVOS

A pesquisa tem por objetivo primário verificar a relação entre insatisfação no trabalho, bem-estar (qualidade de vida) e produtividade no ambiente de trabalho. E por
objetivo secundário, analisar a atuação das organizações que fazem gestão da felicidade e verificar se esse modelo de gestão traz benefícios mensuráveis para a
empresa; compreender os desafios cotidianos para o colaborador encontrar felicidade e proposito no trabalho e discutir o modelo de gestão da felicidade como
estratégia de crescimento da organização.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica descritiva e exploratória, que utilizará ainda publicações atuais subtraídas de Revistas de Recursos Humanos e Sustentabilidade,
bem como, premiações de empresas que investem em Gestão para a Felicidade.

RESULTADOS
Quanto aos resultados, os mesmos encontram-se em construção, todavia pretende-se sistematizar informações acerca da Gestão da Felicidade no ambiente
corporativo.

CONCLUSOES
Por hora, não há conclusões, mas parte-se da hipótese de que, as organizações que se preocupam com o bem-estar e felicidade de seus funcionários, proporciona
um clima organizacional que gera sentimentos de satisfação, conduzindo seus colaboradores a executarem suas tarefas com maior engajamento, criatividade e
qualidade. Não considerar a felicidade no trabalho como também desconhecer sobre o tema, gera improdutividade, perda de talentos e alta rotatividade.

REFERENCIAS

Utilizou-se, entre outros, referências bibliográficas, tais como: CARVALHO, Marcos Bacellar. A felicidade na agenda da administração e suas relações com conceitos
organizacionais. 2010 163 fls. Dissertação de Mestrado em Administração. Faculdade de Ciências Empresariais UNIVERSIDADE FUMEC, Belo Horizonte, 2010. DE
OLIVEIRA, Patrícia Morilha; LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Avaliação da gestão de programas de qualidade de vida no trabalho. RAE-eletrônica, v. 4, n. 1, 2005
Drucker, P. (2005). Manage Yourself and Then Your Company: Set an Example Fineman, S. (2001). Emoção e o processo de organizar. In: Clegg, S. R., Hardy, C.; Nord,
W. R. Handbook de estudos organizacionais: reflexões e novas direções. São Paulo: Atlas. NOHRIA, Nitin; GROYSBERG, Boris; LEE, L. Employee motivation: A
powerful new model. Harvard Business Review, v. 86, n. 7/8, p. 78, 2008. PASCHOAL, Tatiane; TORRES, Cláudio V e PORTO, Juliana Barreiros. Felicidade no trabalho:
relações com suporte organizacional e suporte social. Rev. Adm. Contemp. [online]. 2010, vol.14, n.6, pp. 1054-1072. ISSN 1982-7849 BERGAMINI, C. W. Motivação
nas Organizações. 5.ed. São Paulo: Atlas,2008. Maciel, S. E. V., Sá, M. A. D. (2007). Motivação no trabalho: uma aplicação do modelo dos dois Fatores de Herzberg.
Studia Diversa, CCAE-UFPB, 1(1). Revista de Administração de Roraima-UFRR, Boa Vista, Vol. 6 n. 1, p.4-17, jan - jun. 2016.
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3790657 - ROBERTA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carlos Eduardo Maraccini Sforzin

TITULO EFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE MULLIGAN NO TRATAMENTO DO OMBRO DOLOROSO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

Dentre várias técnicas de terapias manuais, a destacada desde 1972 pelo mundo é a de Mulligan, desenvolvida pelo fisioterapeuta Brian Mulligan. O conceito
consiste no tratamento de correção nas falhas posicionais por meio de mobilizações articulares sem dor com movimento. A Mobilização com movimento (MWM) é
indicado para articulações periféricas dos membros superiores e inferiores. A epidemiologia nos estudos da dor, se caracteriza como problema de saúde pública,
através de queixas comuns no musculoesquelético. De acordo com a BVS, cerca de 46% relatam queixas de dor no pescoço e ombro. As causas relacionadas a esse
quadro são acometidas pelas lesões por sobrecarga, movimentos repetitivos e instabilidades, consequentemente gerado por enorme quantidade de estresse nas
estruturas de suporte. Os distúrbios de ombro podem acometer indivíduos de qualquer faixa etária, sendo intensificado com o envelhecimento e a ocupação
laborativa ou recreativa. A aplicação da técnica de Mulligan por um fisioterapeuta é bastante funcional e supõe a anulação imediata de dor ou limitações de
amplitude de movimento, promovendo o aumento da funcionalidade.

OBJETIVOS
Verificar na literatura a melhora da dor, amplitude de movimento (ADM), funcionalidade e qualidade de vida (QV) de acordo com a técnica de MWM de Mulligan em
pacientes com ombros dolorosos e identificar a eficiência do tratamento nestes pacientes.

METODOLOGIA

A pesquisa obteve como referência bibliográfica artigos científicos das bases de dados do Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Physiotherapy Evidence Data
base (PEDro), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine (PubMed), Medical Literature Analysis and
Retrievel System Online (MEDLINE), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), artigos selecionados do Google Acadêmico seguindo a escala PEDro e E-books da Biblioteca
Virtual UNISA (Universidade de Santo Amaro). No período de 2011 a 2021.

RESULTADOS
Nos estudos abordados os indivíduos relataram estarem sem dor durante o procedimento, conforme as diretrizes de Mulligan, com ou sem os cintos, apoio do
terapeuta, paciente e pressão. A MWM mostrou resultados positivos de forma isolada e/ou associada, e melhores respostas comparado aos recursos
fisioterapêuticos de TENS, Codman, Gong, Maitland, exercícios com theraband, alongamento e ativos livres.

CONCLUSOES
Independente do protocolo utilizado no tratamento de MWM, este afirma ser benéfico e eficiente nos pacientes com ombros dolorosos, tendo maiores efeitos de
analgesia de curto/médio prazo, aumento significativo em ADM e melhora da função do ombro. Entretanto, não foi possível identificar informações concretas na QV.

REFERENCIAS

1. Delgado G, et al. Effects of mobilization with movement on pain and range of motion in patients with unilateral shoulder impingement syndrome: a randomized
controlled trial. J Manip Phys Ther. 2015; 38(4):245-52. doi:10.1016 / j.jmpt.2014.12.008. 2. Neelapala R, Reddy R, Danait R. Effect of mulligans’s poterolateral glide
on shoulder rotator strength, scapular upward rotation in shoulder pain subjects – a randomized controlled trial. Jour of Musc Res. 2016;19(3):1650014. doi:
https://doi.org/10.1142/S0218957716500147. 3. Menek B, Tarakci D, Algun C. The effect of Mulligan mobilization on pain and life quality of patients with Rotator cuff
syndrome: a randomized controlled trial. J Back Musc Rehab. 2019;32(1):171-178. doi:10.3233/BMR-181230.
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Andre Luis Ulrich Pinto Roberta Vicente de Carvalho

TITULO A seletividade do ICMS e a energia elétrica: a importância do princípio da extrafiscalidade na fixação das alíquotas

INTRODUCAO
O ICMS incide sobre operações de circulação de mercadorias, sendo certo que há autorização do Legislador Constituinte para a sua cobrança sobre operações com
energia elétrica. Analisando o perfil constitucional do referido tributo, verifica-se a norma da seletividade prevista no art. 155, §2º, III, da Constituição Federal.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo analisar a norma de seletividade do ICMS, refletindo sobre a sua correta interpretação e relação de coordenação mantida com a
extrafiscalidade. Dessa forma, pretende-se responder se: (i) a instituição de um ICMS seletivo é obrigatória; e (ii) a tributação da energia elétrica com alíquotas
elevadas é constitucional.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, legislativa e jurisprudencial sobre a seletividade em função da essencialidade para o ICMS.

RESULTADOS

Com o presente trabalho, assentou-se que o argumento de que a seletividade em função da essencialidade para o ICMS não pode ser imposta, sendo apenas
autorizada, é coerente com o que determinam as normas constitucionais. O legislador estadual, portanto, pode adotar a seletividade. Não é obrigado. É apenas
autorizado. No caso fictício, observou-se verossimilhança na fixação das alíquotas, notadamente porque, na comercialização de energia elétrica a consumidores
residenciais com consumo de até 150 Kwh e para produtoras cooperativas rurais com limite de até 500 kwh, a alíquota fixada foi a de 12%. Observou-se, pois, a clara
função indutora da tributação com o objetivo de gerar efeitos práticos na realidade, quais sejam, fomentar a atitude sustentável de economizar energia aos
consumidores que mais a utilizam, mais a consomem. Trata-se, pois, do caráter extrafiscal do tributo.

CONCLUSOES

Embora grande parte da doutrina entenda que a regra do artigo 155 §2º, III, CF, constitua um poder-dever do legislador, esta pesquisa corrobora a tese da Fazenda
Pública ao entender que o legislador estadual pode, e não deve, adotar a seletividade. Caso adote, fixará as alíquotas em razão da essencialidade do produto. No
mais, para compreender a importância do princípio da extrafiscalidade, pode-se tomar o serviço essencial da energia elétrica. Ora, sabendo que a oferta de energia
elétrica depende do volume hídrico dos reservatórios de água e, ainda, atento ao fato da atual crise hídrica, adotar a tese da extrafiscalidade na escolha das alíquotas
quando se fala em energia elétrica é coerente com o disposto no artigo 225 da CF (direito ao meio ambiente), sem relegar a essencialidade do “produto”. Infere-se,
portanto, que, sendo a energia elétrica um recurso não abundante na natureza, é coerente do ponto de vista humanista da tributação notar que a essencialidade e a
extrafiscalidade caminham juntas.

REFERENCIAS
ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2020. BEVILACQUA, Lucas e FREITAS, Leonardo Buissa. Seletividade, Justiça Fiscal e
Neutralidade Concorrencial: o ICMS sobre energia elétrica nos tribunais superiores. Int. Públ. – IP, Belo Horizonte, ano 19, n. 104, p. 131, jul./ago. 2017 CARRAZA,
Roque Antonio. ICMS. 18 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020.
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Carlos Eduardo Maraccini Sforzin

TITULO prevenção de lesões nos isquitibiais em adultos jogadores de futebol de campo. Revisão de literatura

INTRODUCAO

Sabe-se que o futebol é um dos esportes mais praticados mundo a fora, os adeptos sejam eles profissionais ou amadores buscam cada vez mais sua evolução
física, com intuito de melhorar seu desempenho dentro de campo. Fato é, que as lesões musculares podem representar até 1/3 de todas as lesões. Os números
mostram que as lesões nos isquiotibiais representam cerca de 37% dos casos e que obtiveram um aumento significativo. Estes números comprovam a importância
da inclusão de um programa de prevenção para as lesões musculares, em específico para os Isquitibiais. Por conseguinte, houve interesse em descrever sobre o uso
da flexão nórdica como forma de prevenção para este grupo muscular.

OBJETIVOS : Identificar e exemplificar os benefícios da flexão nórdica na prevenção de lesões de isquiotibiais.

METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura que utilizou artigos científicos retirados da base de dados PubMed/Medline, Revista Brasileira de Ortopedia e
Biblioteca Virtual em Saúde, no período de 2009 a 2019.

RESULTADOS

Muitos estudos tem demonstrado a eficácia da Flexão Nórdica ou Exercício Nórdico, utilizado para aumentar a força excêntrica dos flexores de joelho, ajudando
assim a prevenir os estiramentos e lesões nos isquiotibiais. Nas intervenções estudadas observou-se que o principal fator a ser cuidado é a força muscular, para que
maior resistência contra lesões seja adquirida estruturalmente pelos jogadores. De forma geral, muitos autores concordaram que a utilização do exercício nórdico
pode ser peça fundamental nos treinamentos para que o risco de lesões nos isquitibiais sejam diminuidos significativamente.

CONCLUSOES
O exercício nórdico mostrou-se altamente eficiente quando se trata da prevenção de lesões nos isquiotibiais de jogadores de futebol de campo adulto, entretanto
demonstrou a necessidade de um programa de treinamento que contemple todos os músculos dos membros inferiores, para que tenha harmonia muscular.

REFERENCIAS

1- Pfirrmann, D., Herbst, M., Ingelfinger, P., Simon, P. and Tug, S., 2016. Análise das Incidências de Lesões em Jogadores de Futebol Masculino Adulto Profissional e
Elite Juvenil: Uma Revisão Sistemática. Journal of Athletic Training, [online] 51(5), pp.410-424. Disponível em:
(#60)https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC5013706(#38)blobtype=pdf 2 - SAGE Journals. 2021. Epidemiologia de Lesões Musculares no
Futebol Profissional (Futebol) - Jan Ekstrand, Martin Hägglund, Markus Waldén, 2011. [online] Disponível em:
(#60)https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0363546510395879(#62) 3 - Ekstrand J, Waldén M, Hägglund M. As lesões no tendão aumentaram 4% ao ano
no futebol profissional masculino, desde 2001: uma análise longitudinal de 13
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TITULO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS EM OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO SCEE

INTRODUCAO
A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, alterada pela 687/2015 estabeleceu condições para que o consumidor possa gerar sua própria energia através de
fontes renováveis, possibilitando acesso aos sistemas de redistribuição e compensação de energia elétrica. No entanto, a tributação de ICMS ocorre sobre o total
consumido, sem o abatimento dos créditos gerados, inclusive sendo tratado como isenção ao invés de não-incidência tributária.

OBJETIVOS Verificar a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a parcela de energia elétrica compensada no SCEE sob a ótica da não-incidência tributária.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de TCC, pesquisa bibliográfica em artigos de operadores do direito, nas Resoluções da Aneel e na Legislação Tributária.

RESULTADOS

A energia excedente injetada na rede é cedida a título de empréstimo gratuito para posterior compensação, caracterizando relação de mútuo (Art. 586, CC), nessa
operação a energia é considerada um bem móvel da classe dos bens fungíveis, pois pode ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Os
Estados e o DF são competentes para instituir impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, chamado de ICMS (art. 155, II, da CF) A
intepretação equivocada do Decreto Estadual nº 41.784/2015/Convênio ICMS nº 06/2013 do CONFAZ, nestas operações, gera a cobrança do ICMS na totalidade do
consumo. Segundo Carvalho, o ICMS apresenta três hipóteses: (a) realizar operações relativas à circulação de mercadorias; (b) prestar serviços de comunicação; e
(c) prestar serviços de transporte interestadual ou intermunicipal. Como explica OLIVEIRA: “a circulação de mercadorias necessária para a incidência do ICMS é
aquela entendida como circulação jurídica, compreendida como a transferência da titularidade do bem. Portanto, não há incidência que justifique a cobrança do
ICMS sobre a energia elétrica compensada no âmbito do SCEE”. A isenção é a norma jurídica que impede a incidência de determinado tributo. É irrelevante para o
SCEE, visto que os requisitos previstos na lei tributária não se verificam concretamente. Deste modo, tratamento discriminatório colide com valores como a
necessidade de adotar medidas que viabilizem a continuidade do desenvolvimento econômico, mas proporcionando a preservação ambiental definida na CF
(arts.170, VI e 225).

CONCLUSOES
Não há incidência do ICMS no SCEE; a relação entre consumidor e a concessionaria é de mútuo, empréstimo a título gratuito; a materialidade do ICMS não se
enquadra nas relações de compensação de energia; as normativas referentes à isenção do ICMS são irrelevantes; há vícios na resolução ANEEL nº 482/2012,
corrigidos pela Resolução ANEEL nº 687/2015, cujas alterações ainda não foram absorvidas pelo Convênio Confaz.

REFERENCIAS
CARRAZA, Roque Antonio. ICMS. 18 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método, São Paulo, Noeses, 2011.
OLIVEIRA, Thais Paranhos Mariz de: Critica à Incidência do ICMS Sobre o Excedente de Eletricidade Compensado de Acordo com a Resolução Normativa ANEEL N.
482, de 17 de abril de 2012 IBDT, Revista Direito Tributário Atual, n.38, p. 184-199 - 2017.
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TITULO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS EM OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO SCEE

INTRODUCAO
A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, alterada pela 687/2015 estabeleceu condições para que o consumidor possa gerar sua própria energia através de
fontes renováveis, possibilitando acesso aos sistemas de redistribuição e compensação de energia elétrica. No entanto, a tributação de ICMS ocorre sobre o total
consumido, sem o abatimento dos créditos gerados, inclusive sendo tratado como isenção ao invés de não-incidência tributária.

OBJETIVOS Verificar a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a parcela de energia elétrica compensada no SCEE sob a ótica da não-incidência tributária.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de TCC, pesquisa bibliográfica em artigos de operadores do direito, nas Resoluções da Aneel e na Legislação Tributária.

RESULTADOS

A energia excedente injetada na rede é cedida a título de empréstimo gratuito para posterior compensação, caracterizando relação de mútuo (Art. 586, CC), nessa
operação a energia é considerada um bem móvel da classe dos bens fungíveis, pois pode ser substituída por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Os
Estados e o DF são competentes para instituir impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, chamado de ICMS (art. 155, II, da CF) A
intepretação equivocada do Decreto Estadual nº 41.784/2015/Convênio ICMS nº 06/2013 do CONFAZ, nestas operações, gera a cobrança do ICMS na totalidade do
consumo. Segundo Carvalho, o ICMS apresenta três hipóteses: (a) realizar operações relativas à circulação de mercadorias; (b) prestar serviços de comunicação; e
(c) prestar serviços de transporte interestadual ou intermunicipal. Como explica OLIVEIRA: “a circulação de mercadorias necessária para a incidência do ICMS é
aquela entendida como circulação jurídica, compreendida como a transferência da titularidade do bem. Portanto, não há incidência que justifique a cobrança do
ICMS sobre a energia elétrica compensada no âmbito do SCEE”. A isenção é a norma jurídica que impede a incidência de determinado tributo. É irrelevante para o
SCEE, visto que os requisitos previstos na lei tributária não se verificam concretamente. Deste modo, tratamento discriminatório colide com valores como a
necessidade de adotar medidas que viabilizem a continuidade do desenvolvimento econômico, mas proporcionando a preservação ambiental definida na CF
(arts.170, VI e 225).

CONCLUSOES
Não há incidência do ICMS no SCEE; a relação entre consumidor e a concessionaria é de mútuo, empréstimo a título gratuito; a materialidade do ICMS não se
enquadra nas relações de compensação de energia; as normativas referentes à isenção do ICMS são irrelevantes; há vícios na resolução ANEEL nº 482/2012,
corrigidos pela Resolução ANEEL nº 687/2015, cujas alterações ainda não foram absorvidas pelo Convênio Confaz.

REFERENCIAS
CARRAZA, Roque Antonio. ICMS. 18 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método, São Paulo, Noeses, 2011.
OLIVEIRA, Thais Paranhos Mariz de: Critica à Incidência do ICMS Sobre o Excedente de Eletricidade Compensado de Acordo com a Resolução Normativa ANEEL N.
482, de 17 de abril de 2012 IBDT, Revista Direito Tributário Atual, n.38, p. 184-199 - 2017.
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Andre Luis Ulrich Pinto Roberta Vicente de Carvalho

TITULO GERAÇÃO PRÓPRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS E A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS.

INTRODUCAO

Diante do atual cenário de escassez na produção de energia elétrica pelas matrizes convencionais, e com o crescimento exponencial de consumo, torna-se cada vez
mais importante o investimento em energia geradas pelos meios alternativos tais como: matéria orgânica de origem animal e vegetal, biomassa, eólica, solar, e
pequenas centrais hidrelétricas. Preocupado em despertar o interesse de pequenos produtores de energia e para fomentar a produção de energia limpa e renovável,
a AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANELL por meio da Resolução Normativa 687/2015, que alterou a Resolução Normativa nº 482/2012, estabeleceu as
normas para a microgeração e minigeração de energia elétrica. Seguindo essa tendência, o estado de Pernambuco, detentor de um invejável clima com estações do
ano bem estáveis, passou a incentivar a geração de energia por particulares para consumo próprio, sendo o excedente dessa energia distribuído na rede local
gerando descontos nas contas futuras de utilização ativa do consumidor. Nessa esteira o estado decidiu isentar da tributação do ICMS, a produção de energia de até
a 1 MW por unidade consumidor.

OBJETIVOS O Objetivo desta pesquisa e analisar a incidência do ICMS sobre a energia elétrica produzida por fontes renováveis e não poluentes.

METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico.

RESULTADOS

O mundo está à procura de formas mais seguras de produção de energia elétrica por meios de fontes renováveis. É sabido que à energia produzida pelas matrizes
energéticas baseadas no petróleo e nas hidroelétricas, estão ficando cada vez mais escassas, além de trazem grandes prejuízos ao meio ambiente. Nessa esteira
está a concentração de esforços em desenvolver meios mais eficientes e menos prejudiciais ao meio ambiente para produção de energia limpa. O Brasil, com uma
biodiversidade invejável, pode gerar energia renovável por vários meios tais como, hidrelétrica, biomassa, biodiesel, eólica, solar e pequenas centrais hidroelétricas
de microgeração e minigeração de energia. Diante dessa alternativa de geração de energia limpa e sustentável, a ENEL, através da Resolução 482 Art. 1º,
estabeleceu as regras para a microgeração e minigeração distribuída de energia, com compensação do excedente que será distribuído na rede elétrica. Os estados,
para fomentar a produção de energia limpa, vem criando convênio de isenção do pagamento de ICMS do excedente de energia produzida injetada na rede de
distribuição, através de compensação de créditos nas contas ativas futuras desses consumidores produtores.

CONCLUSOES
O mundo todo está à procura de uma fonte de energia que seja limpa, renovável e que garanta seu abastecimento de forma efetiva. Nesse sentido o Brasil, com sua
posição geográfica privilegiada, tem as melhores condições de sair na frente dessa corrida com suas fontes naturais e inesgotáveis de produção de energia
necessitando, apenas, de incentivos tributário e financiamento subsidiado.

REFERENCIAS
CARRAZA, Roque Antonio. ICMS. 18 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. NETO, Alberto Hernandez, SIMÕES, José Roberto. Energias renováveis, geração distribuída e
eficiência energética - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2019. PACHECO, Fabiana. Energias Renováveis: breves conceitos. Conjuntura e Planejamento, v. 149, p. 4-11,
2006.
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Carlos Eduardo Maraccini Sforzin

TITULO
EVIDENCIAS DE PROTOCOLOS CONSERVADORES E INTERVENÇÃO CIRURGICA PARA PACIENTES JOVENS COM SÍNDROME DA DOR PATELOFEMORAL: UMA
REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A síndrome da dor patelofemoral (SDPF), é uma condição crônica e dolorosa que está associada à dor anterior e retropatelar de forma difusa e geralmente bilateral
(#38)#8309;, que atinge entre 20 à 25% dos jovens anualmente, principalmente o sexo feminino ³,(#38)#8308; com idade entre 15 e 25 anos (#38)#8308;,
(#38)#8309;, e vários fatores estão associados ao surgimento dessa disfunção, sendo alguns como o aumento do ângulo Q, tróclea rasa, patela alta, desequilíbrio
muscular (#38)#8310;,¹², de forças e da contração, entre os músculos vasto medial oblíquo (VMO) e vasto lateral oblíquo (VLO)(#38)#8311;. Os pacientes devem ser
tratados com o principal enfoque terapêutico na fisioterapia e em alguns quadros à necessidade de evolução para tratamentos cirúrgicos.

OBJETIVOS Verificar os efeitos do tratamento fisioterapêutico conservador e das intervenções cirúrgicas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, fazendo um levantamento de dados científicos sobre SDPF, tendo como critérios de inclusão artigos voltados para
o tema falando sobre o benefício da cirurgia e da fisioterapia na patologia. Foi feito, um levantamento de dados e análises em referências bibliográficas como:
artigos científicos, em bancos de dados como o google acadêmico, Scielo, Medline, PubMed e livros. Os dados coletados foram retirados de artigos em português e
inglês, e foram descartados os que não caberiam ao objetivo do estudo.

RESULTADOS

Dos 19 artigos e 1 livro encontrado, apenas 6 artigos apresentavam ensaios clínicos controlados, sendo 4 para tratamentos conservadores, 1 artigo e 1 livro para
intervenções cirúrgicas na SDPF. O presente estudo demonstrou que cirurgias são complicadas, mas apresentam melhora espontânea da instabilidade, mas em
contrapartida, estudos não mostram bons resultados ao longo prazo para a SDPF. Portanto o tratamento conservador baseado em diferentes técnicas
fisioterapêuticas é o mais indicado nesses casos, abordando principalmente o fortalecimento muscular, tendo uma melhor resposta positiva a longo prazo, fazendo
com que o paciente ganhe mais força muscular, equilíbrio e retome suas atividades de vida diária da melhor forma possível.

CONCLUSOES
Com base no levantamento de protocolos conservadores e intervenções cirúrgicas para o tratamento da SDPF, verificou-se a maior relevância nos protocolos
conservadores, com exercícios focados no fortalecimento dos membros inferiores, de forma isolada ou integrada com outra modalidade. Entretanto os outros
métodos não devem ser descartados, pois o sucesso destes também foi demonstrado e comprovado cientificamente.

REFERENCIAS

1. Hott A, Brox JI, et al. Predictors of Pain, Function, and Change in Patellofemoral Pain. [internet]. Am J Sports Med. 2020 Feb;48(2):351-358. [acessado em 22 Jun
2021]. doi: 10.1177/0363546519889623. Epub 2019 Dec 10. PMID: 31821014. 2. Piazza, Lisiane et al. Sintomas e limitações funcionais de pacientes com síndrome
da dor patelofemoral. Revista Dor [internet]. 2012, v. 13, n. 1 [Acessado 05 Set 2021], pp. 50-54. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/S1806-
00132012000100009(#62). Epub 29 Mar 2012. ISSN 2317-6393. 3. Campos, Sales et al. Tratamento fisioterapêutico na síndrome da dor patelofemoral: uma revisão
de literatura. [internet] Revista Movimenta. 1984-4298. Vol 6 N 3 (2013). [acessado em 05 jun 2021] 7017-Texto do artigo-25424-1-10-20171218.pdf.
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TITULO A IMPORTANCIA DOS MECANOCEPTORES DOS MENISCOS NA PROPRIOCEPÇÃO DE JOELHO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A articulação do joelho é composta por diversas estruturas que atuam na sua estabilização e funcionalidade, dentre elas, podemos citar os meniscos. Os meniscos
do joelho são descritos como uma estrutura de fibrocartilagem, dividido em um componente medial e lateral, anatomicamente presentes entre o côndilo femoral e o
platô tibial. A propriocepção é descrita como um conjunto de sensações aferentes, no qual apresenta-se com um papel importante e fundamental de atuação no
controle dos movimentos, em sua correção e no controle do posicionamento articular. Também trabalha influenciando e controlando impulsos do nosso corpo
relacionados ao controle motor voluntario, gerando estabilidade dinâmica para as articulações, evitando lesões ocasionadas por movimentos que ultrapassem o
limite de sua amplitude articular.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é investigar/entender a importância dos mecanorreceptores dos meniscos na propriocepção de joelho em indivíduos submetidos a
menistectomia por lesão de menisco.

METODOLOGIA
Trata- se de uma revisão de literatura, com embasamento em materiais publicados sobre o tema: artigos científicos, nos seguintes bancos de dados: MEDLINE,
PEDro, LILACS, SciELO, que correspondem aos objetivos propostos sem restrições de datas e idiomas.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 6 artigos na integra para esta revisão. As evidencias mostram que a propriocepção dos meniscos do
joelho obteve resultados com diferença significativa quando analisada em pacientes que realizaram menistectomia parcial de joelho, assim reforçando a importância
de dar ênfase nos mecanorreceptores dos meniscos.

CONCLUSOES
Os artigos incluídos no presente estudo indicam que a propriocepção é fundamental em pacientes submetidos a menistectomia, de forma que possa vir contribuir
positivamente na vida das pessoas em prevenções de lesões e até mesmo agregando para atividades de vida diária.

REFERENCIAS

Makris EA, Hadidi P, Athanasiou KA. The knee meniscus: Structure–function, pathophysiology, current repair techniques, and prospects for regeneration.
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TITULO A construção do ethos feminino no romance Helena, de Machado de Assis

INTRODUCAO
A caracterização da personagem Helena, de Machado de Assis, baseada no Ethos feminino, conceito atribuído a Dominque Maingueneau. Para a execução da
pesquisa, utilizamos três perguntas norteadoras: 1. Como a personagem Helena reage diante das situações? 2. Como se aborda o ethos feminino na personagem
Helena? 3. Qual a comparação entre a Literatura e a Análise do discurso?

OBJETIVOS
Analisar o ethos feminino presente na personagem Helena; Inferir a relação de conceitos da AD-francesa na construção da enunciação e da caracterização dos
personagens literários;

METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, por meio da análise do ethos feminino no romance Helena de Machado de Assis.

RESULTADOS

A partir da leitura do romance Helena de Machado de Assis, inferiu-se que o ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas não se pode ignorar que o
público constrói também representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale (MAINGUENEAU, 2005). A confecção do personagem, antes mesmo que
haja leituras extralinguísticas, foi concebida em suas óticas mais complexas. Por isso, observou-se que o ethos é elaborado através da afetividade do intérprete, do
material linguístico e do ambiente. Partindo-se para o contexto histórico da criação de Helena (1876), de acordo com Zilbermam (1989, p. 84), no ano de 1850 “o país
assistia ao crescimento da importância do café na pauta de exportações, substituindo o açúcar e os demais artigos agrícolas em que se fundava a economia desde o
período colonial.”, e conforme D’Incao (2004) no início do século XIX, a forma de vida predominante na sociedade brasileira era marcada pelas influências do ilusório
de fidalguia lusitana, do dia a dia de fazendeiros pobres e das particularidades do contato social determinadas pelo sistema escravocrata. Mais ou menos na metade
deste século acontece a concretização do capitalismo e, consequentemente, o crescimento da classe burguesa, cujo modo de pensar iria influenciar a reorganização
da vida social, familiar e feminina.

CONCLUSOES

O texto literário pode criar uma multiplicidade de efeitos de sentido que não se restringem apenas à realidade, como o efeito de ironia, magia, humor, fantasia,
sobrenatural. Em Helena (1876), a formação moral da personagem constitui-se pelo narrador onisciente e onipresente que conhece a estória e observa os
personagens durante o seu percurso. A construção da identidade social do gênero feminino ocorre com as práticas culturais cotidianas, permitindo o
compartilhamento e a rememorização dos costumes passados, mantendo viva as tradições, crenças e identidade social dos sujeitos.
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TITULO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA PACIENTES COM PÉ TORTO CONGÊNITO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O pé torto congênito é considerado a anomalia congênita mais comum dos pés. Em casos graves, a deformidade pode ser reparada enquanto o pé está quase
completamente imóvel. Nos casos mais leves, o pé apresenta relativa mobilidade, mas a criança apresenta dificuldade de evolução ativa e dorsiflexão. Sua etiologia
permanece desconhecida, porém, muitas teorias têm sido propostas para explicar o aparecimento desta patologia, tais como: defeito de modelagem intrauterina,
defeito blastêmico da cartilagem tireóide, dano primário do nervo com disfunção muscular secundária, anormalidades vasculares, interrupção do desenvolvimento
embrionário, inserções anormais de tendões e contratura fibrosa primária. A incidência de pé torto congênito idiopático é estimada entre 1 e 2 casos em 1.000
nascidos vivos. O pé torto ocorre mais entre os homens, de 2:1, e a incidência de bilateralismo é estimada em aproximadamente 50% em geral. O pé torto congênito
pode se apresentar como uma deformidade isolada ou acompanhando de outras malformações. Capacidade de dividi-los em quatro grupos: idiopáticos,
teratológicos, posturais e sindrômicos. Os métodos conservadores de tratamento são: método Kite, Ponseti, Francês e tratamento cirúrgico. A fisioterapia é
fundamental nos primeiros dias de vida da criança para manter os pés funcionais (sem dor), o uso de sapatos normais e evitar a invalidez permanente – através da
correção da deformidade o mais precocemente possível e da manutenção da posição correta do pé até que ele pare de crescer. Os tratamentos de fisioterapia
podem ser usados para reabilitar uma criança com pé torto ou, também, o pé torto como parte de uma deficiência grave. Alongar, imobilizar, enfaixar, monitorar o
gesso e ensinar os pais a realizarem atividades de desenvolvimento são indicados para promover experiências sensoriais, habilidades motoras e experiências de
desenvolvimento comuns são importantes para a qualidade de vida do paciente.

OBJETIVOS Verificar os resultados descritos na literatura referentes à eficácia dos tratamentos fisioterapêuticos na reabilitação do pé torto congênito.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão de literatura integrativa, através de materiais disponíveis nos bancos de dados, biblioteca virtual UNISA, MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS,
SciELO, seguindo critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Considerando estudos observacionais, retrospectivos, estudos experimentais e de análise
crítica da literatura, relacionados diretamente com o objetivo do estudo

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 4 artigos na íntegra para esta revisão. As evidências mostram que o método Ponseti obteve resultados
significativos no tratamento do pé torto congênito e que o tratamento fisioterapêutico é eficaz e essencial para melhora na qualidade de vida dos pacientes com pé
torto congênito.

CONCLUSOES
Atualmente, existem diversos tratamentos para o pé torto congênito, sendo que o especialista deve ter conhecimento adequado referente à patologia para que
realize seu trabalho de forma eficiente e criativa. Observa-se que o efeito fisioterapêutico no pé torto congênito é de grande importância na correção das
deformidades, desde que ocorra logo após o nascimento ou após a intervenção conservadora ou cirúrgica.

REFERENCIAS
1. Shepherd RB. Malformações Congênitas. Fisioterapia Pediatrica. 3ª ed. São Paulo: Santos; 1995. 2. Weinstein SL, Buckwalter JA. Ortopedia de Turek, princípios e
sua aplicação. 3. ed. São Paulo: Manole; 2000. 3. Herbert S, Xavier R. Ortopedia e Traumatologia, princípios e práticas. 3. ed. São Paulo: Artmed; 2003.

Página 852



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12669 Ciências da Saúde 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4021517 - NATHALIA BAVARESCO GONCALVES CRISTOVAO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Helena Landim Goncalves Cristovao Julio Cesar Massonetto JULIO CESAR ANDRE

TITULO Influência do Teste de Progresso Longitudinal na aprendizagem durante o curso: percepção do acadêmico de medicina

INTRODUCAO

A influência positiva do Teste de Progresso Longitudinal (TPL) na aprendizagem do aluno é de suma importância e isso é possível dado que o mesmo foi
originalmente desenvolvido para sustentar este aspecto positivo. O efeito positivo do teste pode ser observado de forma clara na literatura que descreve o
crescimento do conhecimento médico e aos que se abriram para acolher a proposta deste método de avaliação. A força de impacto do TPL na aprendizagem dos
alunos é geralmente considerado profundo, de sorte que a avaliação pelo mesmo pode muito bem ser uma das ferramentas mais poderosas que temos a disposição
para influenciar a aprendizagem dos alunos e garantir a construção de um exímio profissional. Contudo a literatura carece de relatos da percepção dos acadêmicos
sobre o mesmo, apresentando dados do Reino Unido e Leste Asiático. Não existem dados desse tipo no Brasil.

OBJETIVOS Levantar a percepção dos acadêmicos de medicina de uma instituição privada da região metropolitana de São Paulo acerca do uso dos resultados pelos mesmos.

METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza quantitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central. Amostra
constituída por todos os acadêmicos da IES que se submeteram ao TPL no ano de 2019. Após o término da aplicação do TPL os mesmos receberam o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados: Questionário Semiestruturado, elaborado pelo pesquisador acerca da participação e
utilização de resultados do TPL pelo acadêmico.

RESULTADOS

709 participantes, predominantemente com idade entre 21 a 25 anos (49,3%), distribuídos não equitativamente entre os 12 semestres do curso, com maior
participação do 1º, 2º e 4º semestres (21, 15,7 e 14,5%, respectivamente). 546 (76,5%) concordaram plenamente que pretendiam acessar o gabarito comentado e
589 (83,1%) o resultado individual no TPL. 504 (71,1%) concordaram plenamente acerca da importância da realização do mesmo para o desenvolvimento acadêmico.
Com relação a levar em conta a evolução do desempenho no TPL para nortear seus estudos 258 (36,4%) não se manifestaram, 166 (23,4%0 concordaram
plenamente e 123 (17,3%) concordaram parcialmente.

CONCLUSOES
A manifestação maciça pela intenção em acessar o gabarito comentado e o resultado individual é compatível com a concordância plena expressiva acerca da
importância da realização do TPL para o desenvolvimento acadêmico. Contudo ainda é incipiente a percepção de que o desempenho no TPL pode ser um balizador
para nortear os estudos.

REFERENCIAS

1. PINHEIRO, O. L. et al Teste de Progresso: uma Ferramenta Avaliativa para a Gestão Acadêmica. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 39, n. 1,
p. 68-78, 2015. Disponível em: (#60)http://dx.doi.org/10.1590/1981- 52712015v39n1e02182013(#62). Acesso em: 26 jan. 2017. 2. Lam TP, Lam YY. Medical
education reform: The Asian experience. Acad Med. 2009; 84:1313–1317. Disponível em :
http://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2009/09000/Medical_Education _Reform__The_Asian_Experience.37.aspx. Acessado em: 13 de novembro de
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TITULO Influência do Teste de Progresso Longitudinal na aprendizagem durante o curso: percepção do acadêmico de medicina

INTRODUCAO

A influência positiva do Teste de Progresso Longitudinal (TPL) na aprendizagem do aluno é de suma importância e isso é possível dado que o mesmo foi
originalmente desenvolvido para sustentar este aspecto positivo. O efeito positivo do teste pode ser observado de forma clara na literatura que descreve o
crescimento do conhecimento médico e aos que se abriram para acolher a proposta deste método de avaliação. A força de impacto do TPL na aprendizagem dos
alunos é geralmente considerado profundo, de sorte que a avaliação pelo mesmo pode muito bem ser uma das ferramentas mais poderosas que temos a disposição
para influenciar a aprendizagem dos alunos e garantir a construção de um exímio profissional. Contudo a literatura carece de relatos da percepção dos acadêmicos
sobre o mesmo, apresentando dados do Reino Unido e Leste Asiático. Não existem dados desse tipo no Brasil.

OBJETIVOS Levantar a percepção dos acadêmicos de medicina de uma instituição privada da região metropolitana de São Paulo acerca do uso dos resultados pelos mesmos.

METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza quantitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central. Amostra
constituída por todos os acadêmicos da IES que se submeteram ao TPL no ano de 2019. Após o término da aplicação do TPL os mesmos receberam o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados: Questionário Semiestruturado, elaborado pelo pesquisador acerca da participação e
utilização de resultados do TPL pelo acadêmico.

RESULTADOS

709 participantes, predominantemente com idade entre 21 a 25 anos (49,3%), distribuídos não equitativamente entre os 12 semestres do curso, com maior
participação do 1º, 2º e 4º semestres (21, 15,7 e 14,5%, respectivamente). 546 (76,5%) concordaram plenamente que pretendiam acessar o gabarito comentado e
589 (83,1%) o resultado individual no TPL. 504 (71,1%) concordaram plenamente acerca da importância da realização do mesmo para o desenvolvimento acadêmico.
Com relação a levar em conta a evolução do desempenho no TPL para nortear seus estudos 258 (36,4%) não se manifestaram, 166 (23,4%0 concordaram
plenamente e 123 (17,3%) concordaram parcialmente.

CONCLUSOES
A manifestação maciça pela intenção em acessar o gabarito comentado e o resultado individual é compatível com a concordância plena expressiva acerca da
importância da realização do TPL para o desenvolvimento acadêmico. Contudo ainda é incipiente a percepção de que o desempenho no TPL pode ser um balizador
para nortear os estudos.

REFERENCIAS

1. PINHEIRO, O. L. et al Teste de Progresso: uma Ferramenta Avaliativa para a Gestão Acadêmica. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 39, n. 1,
p. 68-78, 2015. Disponível em: (#60)http://dx.doi.org/10.1590/1981- 52712015v39n1e02182013(#62). Acesso em: 26 jan. 2017. 2. Lam TP, Lam YY. Medical
education reform: The Asian experience. Acad Med. 2009; 84:1313–1317. Disponível em :
http://journals.lww.com/academicmedicine/Fulltext/2009/09000/Medical_Education _Reform__The_Asian_Experience.37.aspx. Acessado em: 13 de novembro de
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TITULO PARALESIA CEREBRAL COM ATENÇÃO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A paralisia cerebral (PC), também denominada como encefalopatia crônica não progressiva da infância (ECNPI), é o resultado de uma lesão cerebral estática
ocorrida entre o período pré, peri ou pós-natal que afeta o sistema nervoso central (SNC), ocorrente no período de maturação funcional e estrutural. É constituída por
um grupo de disfunções sensoriais e motoras que envolve distúrbios permanentes no tônus muscular, na postura e na movimentação voluntária. Os distúrbios
supramencionados podem englobar a visão, a audição, o tato, e a capacidade de interpretar as informações sensoriais e/ou cognitivas, podendo ser consequências
de distúrbios primários, atribuídos à própria PC, ou distúrbios secundários, como resultado das limitações de atividades que restringem o aprendizado e o
desenvolvimento de experiências sensoriais e cognitivas, herdando, assim, a capacidade de adaptação, ou seja, a plasticidade cerebral, que é a base da
aprendizagem. Sabendo das limitações das crianças com PC e observando que a falta de acessibilidade em determinados locais e serviços leva as pessoas com
deficiência a se sentirem à margem da sociedade, percebe-se que muitas vezes são geradas perturbações de estima e comportamento, o que contribui ainda mais
para a segregação social. Isso faz com que muitas crianças com a patologia sejam isoladas da sociedade, sem estímulos e oportunidades, dificultando seu
desenvolvimento psicossocial, de forma que ocorre a desvalorização de suas potencialidades.

OBJETIVOS Descrever o desenvolvimento motor na primeira infância de crianças com paralisia cerebral, desmistificar estigmas em uma abordagem inclusiva.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos em português, inglês e espanhol, no período de 2011 a 2021, que abordassem sobre a
paralisia cerebral e o desenvolvimento motor na primeira infância. A pesquisa foi realizada nas bases de dados MEDLINE, PEDro, SciELO e LILACS com os
descritores paralisia cerebral, estigmas sociais, desenvolvimento infantil, fisioterapia.

RESULTADOS
Após a coleta de dados e seleção criteriosa, foram incluídos 7 artigos na íntegra para essa revisão. As evidências analisadas nesse estudo apresentaram resultados
significativos quanto ao desenvolvimento motor de crianças com paralisia cerebral, tais como: desempenho aumentado, autonomia ao paciente, alcance da marcha
independente ou semi-independente. Além da relação da inclusão social e acessibilidade de atividades de vidas diárias de indivíduos com paralisia cerebral.

CONCLUSOES
Os estudos analisados demonstram que o prognóstico da criança com PC pode ser beneficamente alterado conforme recebe tratamento adequado e antecipado,
desde a primeira infância pela equipe multidisciplinar de reabilitação, incluindo o tratamento fisioterapêutico.

REFERENCIAS

1. Diretrizes de atenção à pessoa com paralisia cerebral / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
– Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 2. Jheniffer Freitas, Ana Cláudia Martins Szczypior Costin, Tainá Ribas Mélo. Avaliação psicomotora de crianças com paralisia
cerebral deambuladoras: caracterização e aplicabilidade. DOI:10.5585/ConsSaude.v17n3.8486. Disponível em:
https://periodicos.uninove.br/saude/article/view/8486/5065.
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TITULO Influência do conteúdo de partículas de carga nanométricas no grau de conversão de adesivo universal com propriedades bioativas

INTRODUCAO
A ativação das metaloproteinases que degradam o colágeno dental a pode ser reduzida através da incorporação MMT (nanomontimorilonita) carregada de
clorexidina no sistema adesivo universal e resistência da união pode ser aumentada com a incorporação de Sílica nanométrica, desta forma aumentar a longevidade
do tratamento restaurador.

OBJETIVOS Analisar o efeito do conteúdo em massa de partículas de sílica nanométricas e MMT no grau de conversão (GC) de adesivo universal com propriedades bioativas.

METODOLOGIA

Um adesivo comercial universal (YBond - Yller) foi acrescido de diferentes percentuais em massa (0%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15%) de sílica nanométrica (Si) com 7 nm e
de 1% em massa de MMT (nanomontmorilonita) carregada com 10% de clorexidina, criando um total de 7 grupos. Amostras retangulares (7 mm de comprimento x 2
mm de largura x 1 mm de espessura) foram confeccionadas em matriz de silicone e armazenadas por 24 h em estufa a 37°C (n=3), após a fotoativação por uma
fonte de luz LED (BluePhase, Ivoclar) durante 10 s. Em seguida, o grau de conversão (GC) foi analisado através de Espectroscopia de Infravermelho Transformada de
Fourier.

RESULTADOS
Análise de variância e teste de Tukey ((#38)#945; = 5%) foram usados para avaliação dos resultados. Os valores de GC dos adesivos avaliados não foram diferentes
entre si, sendo que o maior valor numérico foi do grupo com 7% de Si (95,5%) e o menor do grupo com 15% de Si (87,5%).

CONCLUSOES Diferentes porcentagens de Si e a presença de MMT não afetam o GC de adesivos universais.

REFERENCIAS

1. Borges BC, Souza-Junior EJ, Brandt WC, Loguercio AD, Montes MA, Puppin-Rontani RM, Sinhoreti MA. Degree of conversion of simplified contemporary adhesive
systems as influenced by extended air-activated or passive solvent volatilization modes. Oper Dent. 2012 May-Jun;37(3):246-52. doi: 10.2341/11-248-L. Epub 2012
Feb 7. 2. Conde Mcm, Zanchi Ch, Rodrigues-Junior SA, Carreño NLV, Ogliari FA, Piva E. Nanofiller loadinglevel: influence on selected properties of na adhesive resin. J
Dent 2009;37: 331-335. 4. da Silva TSP, de Castro RF, Magno MB, Maia LC, da Silva E Souza MH Júnior. Do HEMA-free adhesive systems have better clinical
performance than HEMA-containing ones in non-carious cervical lesions? A systematic review and meta-analysis. J Dent. 2018 Apr 9. pii: S0300-5712(18)30074-5.
doi: 10.1016/j.jdent.2018.04.005. 5. Mazzoni A, Angeloni V, Comba A, Maravic T, Cadenaro M, Tezvergil-Mutluay A, Pashley DH, Tay FR, Breschi L. Cross-linking
effect on dentin bond strength and MMPs activity. Dent Mater. 2018 Feb;34(2):288-295. doi: 0.1016/j.dental.2017.11.009. 6. Sinha DJ, Jaiswal N, Vasudeva A, Garg P,
Tyagi SP, Chandra P. Comparative evaluation of the effect of chlorhexidine and Aloe barbadensis Miller (Aloe vera) on dentin stabilization using shear bond testing. J
Conserv Dent. 2016 Sep-Oct;19(5):406-9. doi: 10.4103/0972-0707.190017.

Página 856



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12672 Materiais Odontológicos 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3758010 - JULIA NOBORIKAWA ROSCHEL 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

William Cunha Brandt

TITULO Influência do conteúdo de partículas de carga nanométricas no grau de conversão de adesivo universal com propriedades bioativas

INTRODUCAO
A ativação das metaloproteinases que degradam o colágeno dental a pode ser reduzida através da incorporação MMT (nanomontimorilonita) carregada de
clorexidina no sistema adesivo universal e resistência da união pode ser aumentada com a incorporação de Sílica nanométrica, desta forma aumentar a longevidade
do tratamento restaurador.

OBJETIVOS Analisar o efeito do conteúdo em massa de partículas de sílica nanométricas e MMT no grau de conversão (GC) de adesivo universal com propriedades bioativas.

METODOLOGIA

Um adesivo comercial universal (YBond - Yller) foi acrescido de diferentes percentuais em massa (0%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15%) de sílica nanométrica (Si) com 7 nm e
de 1% em massa de MMT (nanomontmorilonita) carregada com 10% de clorexidina, criando um total de 7 grupos. Amostras retangulares (7 mm de comprimento x 2
mm de largura x 1 mm de espessura) foram confeccionadas em matriz de silicone e armazenadas por 24 h em estufa a 37°C (n=3), após a fotoativação por uma
fonte de luz LED (BluePhase, Ivoclar) durante 10 s. Em seguida, o grau de conversão (GC) foi analisado através de Espectroscopia de Infravermelho Transformada de
Fourier.

RESULTADOS
Análise de variância e teste de Tukey ((#38)#945; = 5%) foram usados para avaliação dos resultados. Os valores de GC dos adesivos avaliados não foram diferentes
entre si, sendo que o maior valor numérico foi do grupo com 7% de Si (95,5%) e o menor do grupo com 15% de Si (87,5%).

CONCLUSOES Diferentes porcentagens de Si e a presença de MMT não afetam o GC de adesivos universais.

REFERENCIAS

1. Borges BC, Souza-Junior EJ, Brandt WC, Loguercio AD, Montes MA, Puppin-Rontani RM, Sinhoreti MA. Degree of conversion of simplified contemporary adhesive
systems as influenced by extended air-activated or passive solvent volatilization modes. Oper Dent. 2012 May-Jun;37(3):246-52. doi: 10.2341/11-248-L. Epub 2012
Feb 7. 2. Conde Mcm, Zanchi Ch, Rodrigues-Junior SA, Carreño NLV, Ogliari FA, Piva E. Nanofiller loadinglevel: influence on selected properties of na adhesive resin. J
Dent 2009;37: 331-335. 4. da Silva TSP, de Castro RF, Magno MB, Maia LC, da Silva E Souza MH Júnior. Do HEMA-free adhesive systems have better clinical
performance than HEMA-containing ones in non-carious cervical lesions? A systematic review and meta-analysis. J Dent. 2018 Apr 9. pii: S0300-5712(18)30074-5.
doi: 10.1016/j.jdent.2018.04.005. 5. Mazzoni A, Angeloni V, Comba A, Maravic T, Cadenaro M, Tezvergil-Mutluay A, Pashley DH, Tay FR, Breschi L. Cross-linking
effect on dentin bond strength and MMPs activity. Dent Mater. 2018 Feb;34(2):288-295. doi: 0.1016/j.dental.2017.11.009. 6. Sinha DJ, Jaiswal N, Vasudeva A, Garg P,
Tyagi SP, Chandra P. Comparative evaluation of the effect of chlorhexidine and Aloe barbadensis Miller (Aloe vera) on dentin stabilization using shear bond testing. J
Conserv Dent. 2016 Sep-Oct;19(5):406-9. doi: 10.4103/0972-0707.190017.
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TITULO Propostas de ensino de gramática em livros didáticos: texto como pretexto ou gramática contextualizada?

INTRODUCAO

A gramática, um dos pilares do componente curricular Língua Portuguesa, está inserida, de maneira perdurável, no currículo de ensino de todos os ciclos da
Educação Básica. Esse elemento contribui para o ensino sistematizado da língua, além de estabelecer e descrever os padrões de fala e escrita; analisar a evolução e
comparar as formas como a língua é utilizada por seus falantes, além de prescrever a norma linguística. Quando se pensa no uso cotidiano e popular da língua, no
entanto, é preciso entender que tanto as estruturas quanto as regras gramaticais precisam ser contextualizadas, ou seja, incorporadas às situações, circunstâncias.
De modo que o uso se valha dos sentidos e intencionalidade discursiva de qualquer interação comunicativa. Para tanto, a pesquisa buscou analisar uma coleção de
livros didáticos, adotados pelo PNLD e utilizados em escolas públicas, a fim de entender quais são as propostas de ensino de gramática dispostas nesse material, e
de modo a compreender o tratamento dado ao assunto. Há a pretensão de responder à pergunta norteadora do estudo: em que medida os livros didáticos têm
proposto um ensino contextualizado de gramática?

OBJETIVOS
Pretende-se analisar em que medida os livros didáticos têm proposto um ensino contextualizado de gramática, delineando o tratamento dos textos e atividades, a
fim de desvelar se esses são utilizados como ferramentas de explicação circunstancial ou apenas pretexto para ensino de nomenclatura gramatical.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com base comparativista dos livros didáticos da coletânea Português: contexto, interlocução e sentido, das autoras: Marcela Pontara, Maria
Bernadete Marques Abaurre e Maria Luiza M. Abaurre, utilizados nos três anos do ensino médio, com enfoque nas atividades de gramática, propostas como
exercícios de fixação e aprendizagem.

RESULTADOS
Considera-se que os preceitos e mentalidades sobre como ensinar gramática no ensino básico perdura de forma tradicionalista, embasada apenas pela injunção e
descrição de regras, utilizando o texto apenas como pretexto. Perpetua-se, assim, um ensino mecânico e pouco reflexivo. Fazendo com que os discentes sejam
privados de desenvolver, de forma significativa, a habilidade e domínio da língua de maneira plena capaz de reconhecer seu uso seja em qualquer situação.

CONCLUSOES

Conclui-se, de forma geral e preliminarmente, que o ensino de Língua Portuguesa ainda que esteja se adequando às transformações e problematizações que surgem
com a contemporaneidade, como por exemplo se valendo de um reconhecimento das variações e a importância que essas possuem para a formação da identidade
dos discentes e mesmo da absorção dos conceitos e regras estruturais da língua, ainda necessitando contextualizar, em especial, o ensino da gramática. Mantém-
se, ainda, o costume utilizar o texto apenas como pretexto para dispor alguma regra e tecnicalidade da gramática, afastando o caráter identitário que o ensino da
língua deve possuir para ser de maior valia aos alunos.

REFERENCIAS
ANTUNES, Irandé. Gramática contextualizada: limpando “o pó das ideias simples”. São Paulo: Parábola, 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional
Comum Curricular. Brasília, 2018. NEVES, Maria Helena de Moura. Ensino de língua e vivência de linguagem: temas em confronto. São Paulo: Contexto, 2010.
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TITULO MILLENIALS E GERAÇÃO Z: INTERAÇÕES CONFLITIVAS NO TWITTER

INTRODUCAO

O fato de a linguagem virtual estar em constante mudança acentua ainda mais as diferenças entre gerações, sejam elas linguísticas, de hábitos ou cotidiano,
gerando embate entre usuários de redes sociais e levantando a discussão sobre como em poucos anos gerações podem se mostrar tão diferentes em diversos
aspectos, inclusive no uso da língua. Dentro de ambientes virtuais, tanto as hashtags, quanto palavras muitas vezes publicadas ganham visibilidade rapidamente,
principalmente no Twitter, rede social com atualizações rápidas e uma sessão somente de assuntos do momento (os trend topics). Em junho de 2021, a rede social
vivenciou um verdadeiro debate que tomou proporções tão grandes que chegou a ser registrado inclusive por jornais, sites e revistas virtuais a respeito do embate
de gerações e como elas se relacionam na internet. O termo cringe, emprestado do inglês que significa bizarro ou vergonhoso, foi usado para classificar a geração
dos Millennials, atacando desde vestimentas até gírias que fazem parte do cotidiano de uma geração que viveu o mudo com e sem internet e redes sociais.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre as diferentes maneiras de uso do código de linguagem pelas gerações Millennials (1981 a 1995) e Geração Z (1996 a
2010) em redes sociais, por meio da observação dos conflitos interacionais e da agressividade e violência verbal que insurgem nesse contexto.

METODOLOGIA
Coleta de corpus em contas do twitter por meio de ferramentas como pesquisa avançada por termos, seleção de posts com marcas de agressividade e violência
verbal. Elaboração de critérios de análise envolvendo a observação do código linguístico usado pela Geração Z e Millennials e das marcas linguísticas da violência
verbal e agressividade.

RESULTADOS

A respeito do embate conflitante entre gerações e seus hábitos (linguísticos ou do cotidiano), foi possível observar que gerações diferentes entendem as redes
sociais e sua utilização de maneira diversa. De modo que a interação entre gerações virtualmente se torne muitas vezes violenta pela divergência de opiniões,
daquilo que se considera como forma “correta” e do julgamento de quais assuntos ou não devem ser abordados no ambiente virtual. Tal forma de ditar regras dentro
de um ambiente diverso acaba por gerar violências e preconceitos tanto dos mais velhos para mais novos, quanto inversamente.

CONCLUSOES

Em suma é possível ressaltar que a violência verbal se torna mais explícita no meio virtual, principalmente quando o assunto são as diferenças entre gerações e seus
costumes, entre eles, os usos linguísticos. De um lado temos a geração do final da década de 80 até a metade da década de 90 que vivenciou e se adaptou às
mudanças tecnológicas e inclusão no mundo digital, enquanto a geração seguinte não conhece um mundo sem acesso à rede mundial de computadores, aplicativos
e notícias em tempo real. O embate de gerações se torna violento uma vez que ambas minimizam conhecimento ou termos utilizados, uma vez que ambas
alimentam a polêmica.

REFERENCIAS
AMOSSY, Ruth. A apologia da polêmica. São Paulo: Editora Contexto, 2017. MAINGUENEAU, Dominique. Discurso e análise do discurso.Tradução de Sírio Possenti,
1º edição, São Paulo: Parábola editorial, 2015. OLIVEIRA, A. L. A. M. e CARNEIRO, M. M. Sobre o potencial semântico-pragmático das hashtags. In: Cunha, Gustavo X.
e OLIVEIRA, Ana Larissa A. M. Múltiplas perspectivas do trabalho de face nos estudos da linguagem. Belo Horizonte: FALE UFMG. 2018. p. 207-242.
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TITULO O enfrentamento emocional da morte

INTRODUCAO
A morte é algo tão complexo que se chega ao ponto de não encontrar palavras para descrevê-la ou nomeá-la. Provavelmente, essa impossibilidade de simbolizá-la e
de incluí-la em ideias claras só contribui para que a mesma seja vista de maneira cada vez mais assustadora. A enfermagem está sempre próxima prestando os
devidos cuidados ao paciente, no momento do óbito esse papel tem grande importância, desde a comunicação com a família até o preparo do corpo do paciente.

OBJETIVOS Descrever a importância do preparo emocional da equipe de enfermagem diante o atendimento a pacientes e familiares que vivenciam o processo de morte.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica que viabilizou a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis sobre a enfermagem o enfrentamento
emocional da morte. Utilizamos as bases de dados LILACS e BDENF. Foram selecionados 15 (quinze) artigos científicos com texto completo, em língua portuguesa e
com recorte temporal dos últimos 5 anos.

RESULTADOS

Falando sobre a morte na cultura ocidental e o enfrentamento da equipe de enfermagem perante ao processo morte/morrer, o objeto de trabalho do profissional de
enfermagem é o paciente, a família e a comunidade, já seu objeto de estudo se dá pelo cuidado do indivíduo, desde o nascimento até a morte. Nesse sentido, o
produto do trabalho de um enfermeiro se dá pela preservação da vida, seu restabelecimento até seu fim. Cada área de atuação da enfermagem é única, cada uma
com sua peculiaridade. O cuidado mental é de extrema importância para quem presencia o processo morte e morrer, uma vez em que a ocorrência do estresse
psicológico se torna comum entre os pacientes e os profissionais têm que lidar com isso.

CONCLUSOES

Conclui-se que os profissionais de enfermagem ao lidar com a morte em meio ao cuidado diário dos pacientes necessitam de maior preparo para lidar com os
pacientes e seus familiares ao lidar com o processo de morte. O cuidado ainda tem um viés extremamente mecanicista e burocrático. Entretanto, os profissionais
parecem reconhecer a necessidade de maior discussão acerca do tema e de maior suporte emocional afim de lidar com as questões emocionais envolvidas em seu
dia a dia.

REFERENCIAS

BALDISSERA, Ana Elisa; BELLINI, Luana Cristina; FERRER, Ana Lucia Mendes; BARRETO, Mayckel da Silva; COIMBRA, Jorseli Angela Henriques; MARCON, Sonia Silva.
Perspectiva de profissionais de enfermagem sobre a morte na emergência. 2018. Disponível em:
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234545. Acesso em: 25 set. 2021. LIMA, Roberta de. Conversação sobre a morte no processo de
cuidar: uma contribuição para a formação do enfermeiro. 2017. Disponível em: http://objdig.ufrj.br/51/teses/852728.pdf. Acesso em: 14 jul. 2021. SILVA, Fellipe
Cássio; MACIEL, Ana Maria Sá Barreto; ALEXANDRE, Ana Carla Silva; FERREIRA, Danielma Maria Barros. A condição da espiritualidade na assistência de enfermagem
oncológica. 2018. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234609. Acesso em: 07 ago. 2021.
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TITULO O enfrentamento emocional da morte

INTRODUCAO
A morte é algo tão complexo que se chega ao ponto de não encontrar palavras para descrevê-la ou nomeá-la. Provavelmente, essa impossibilidade de simbolizá-la e
de incluí-la em ideias claras só contribui para que a mesma seja vista de maneira cada vez mais assustadora. A enfermagem está sempre próxima prestando os
devidos cuidados ao paciente, no momento do óbito esse papel tem grande importância, desde a comunicação com a família até o preparo do corpo do paciente.

OBJETIVOS Descrever a importância do preparo emocional da equipe de enfermagem diante o atendimento a pacientes e familiares que vivenciam o processo de morte.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica que viabilizou a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis sobre a enfermagem o enfrentamento
emocional da morte. Utilizamos as bases de dados LILACS e BDENF. Foram selecionados 15 (quinze) artigos científicos com texto completo, em língua portuguesa e
com recorte temporal dos últimos 5 anos.

RESULTADOS

Falando sobre a morte na cultura ocidental e o enfrentamento da equipe de enfermagem perante ao processo morte/morrer, o objeto de trabalho do profissional de
enfermagem é o paciente, a família e a comunidade, já seu objeto de estudo se dá pelo cuidado do indivíduo, desde o nascimento até a morte. Nesse sentido, o
produto do trabalho de um enfermeiro se dá pela preservação da vida, seu restabelecimento até seu fim. Cada área de atuação da enfermagem é única, cada uma
com sua peculiaridade. O cuidado mental é de extrema importância para quem presencia o processo morte e morrer, uma vez em que a ocorrência do estresse
psicológico se torna comum entre os pacientes e os profissionais têm que lidar com isso.

CONCLUSOES

Conclui-se que os profissionais de enfermagem ao lidar com a morte em meio ao cuidado diário dos pacientes necessitam de maior preparo para lidar com os
pacientes e seus familiares ao lidar com o processo de morte. O cuidado ainda tem um viés extremamente mecanicista e burocrático. Entretanto, os profissionais
parecem reconhecer a necessidade de maior discussão acerca do tema e de maior suporte emocional afim de lidar com as questões emocionais envolvidas em seu
dia a dia.

REFERENCIAS

BALDISSERA, Ana Elisa; BELLINI, Luana Cristina; FERRER, Ana Lucia Mendes; BARRETO, Mayckel da Silva; COIMBRA, Jorseli Angela Henriques; MARCON, Sonia Silva.
Perspectiva de profissionais de enfermagem sobre a morte na emergência. 2018. Disponível em:
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234545. Acesso em: 25 set. 2021. LIMA, Roberta de. Conversação sobre a morte no processo de
cuidar: uma contribuição para a formação do enfermeiro. 2017. Disponível em: http://objdig.ufrj.br/51/teses/852728.pdf. Acesso em: 14 jul. 2021. SILVA, Fellipe
Cássio; MACIEL, Ana Maria Sá Barreto; ALEXANDRE, Ana Carla Silva; FERREIRA, Danielma Maria Barros. A condição da espiritualidade na assistência de enfermagem
oncológica. 2018. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234609. Acesso em: 07 ago. 2021.
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TITULO O impacto na saúde mental de um ex-atendente de enfermagem do Complexo do Juquery e o seu adoecimento no trabalho.

INTRODUCAO

Antigamente conhecido como Asilo Colônia da Sucursal do Juquery, inaugurado em 1898 o Hospício de Alienados de São Paulo veio de uma proposta de
‘’descentralização da loucura’’, por meio da criação de asilos regionais por todo o interior.¹ Em 1973 Walter Farias largou seu emprego de metalúrgico, pois seu nome
tinha saído no Diário Oficial para trabalhar de atendente de enfermagem no Juquery.¹ Após trabalhar um tempo no hospital psiquiátrico, Walter não sabia, mas iria ser
transferido para o Manicômio Judiciário, onde daria início à sua motivação para a criação de seu livro.

OBJETIVOS
Analisar o caso "o capa branca", descobrir a origem do pseudônimo “capa branca”, levantar os fatores que levaram o paciente identificado como capa branca a
desenvolver problemas psiquiátricos e identificar como era o tratamento imposto no Juquery na época.

METODOLOGIA
O presente estudo utilizou a pesquisa documental do livro “O Capa Branca” de Walter Farias e Daniel Navarro Sonim. Tal procedimento utiliza métodos e técnicas
para a apreensão, compreensão e análise de documentos utilizados como fonte de informações, indicações e esclarecimentos que elucidam determinadas questões
e servem de testemunhos.

RESULTADOS

A história vivida por Walter Farias deu origem ao livro "o capa branca" onde é retratado sua história desde o processo de aprovação no concurso público para atuar
como atendente de enfermagem no Hospital Psiquiátrico de Juquery, sua passagem pelo Manicômio Judiciário de Juquery até sua internação no Hospital
Psiquiátrico devido adormecimento no trabalho. Walter descreve em seu livro sobre seu aprendizado e medo adquiridos durante seis anos de trabalho, e relata como
seu processo de adoecimento foi ocasionado devido esgotamento mental, pois acreditava que a função do atendente de enfermagem era a de cuidar do próximo e de
suas enfermidades. Ao se dar conta que seu trabalho se resumia em cuidar de detentos como um carcereiro, isto o fez adoecer mentalmente. Após um ano de
trabalho no Manicômio Judiciário, já apresentava anedonia, claustrofobia, delírio persecutório, e ainda realizava o aumento das doses de seus medicamentos por
conta própria. A todo momento a partir de seu descontentamento com o trabalho Walter deixou explicito em seu livro que os 5 anos de trabalho no Hospital não
serviam de nada no Manicômio Judiciário.

CONCLUSOES

O “capa branca” é um pseudônimo adotado pelos pacientes do hospital psiquiátrico do Juquery, e também pelos internos do Manicômio Judiciário, para descrever os
funcionários que fazem uso do jaleco branco. Os principais motivos por transformar Walter em um paciente psiquiátrico, pode ser reportado ao fato de sua
transferência de local de trabalho, e como Walter não conseguiu lidar com tais mudanças, do ponto de vista emocional. Tal impacto parece ter desencadeado um
importante quadro psiquiátrico. O Hospital Psiquiátrico contava com alguns procedimentos impostos pelos profissionais que eram as terapias utilizadas eram
malarioterapia, traumaterapia e eletrochoque.

REFERENCIAS
1. FARIAS, Walter; NAVARRO SONIM, Daniel. O CAPA-BRANCA: de funcionário a paciente de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. São Paulo, Terceiro
Nome, 2014. 2. GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo, Perspectiva, 6° edição, 1961.
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3813711 - GLENDA LACERDA MARTINS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudia Polubriaginof

TITULO O impacto na saúde mental de um ex-atendente de enfermagem do Complexo do Juquery e o seu adoecimento no trabalho.

INTRODUCAO

Antigamente conhecido como Asilo Colônia da Sucursal do Juquery, inaugurado em 1898 o Hospício de Alienados de São Paulo veio de uma proposta de
‘’descentralização da loucura’’, por meio da criação de asilos regionais por todo o interior.¹ Em 1973 Walter Farias largou seu emprego de metalúrgico, pois seu nome
tinha saído no Diário Oficial para trabalhar de atendente de enfermagem no Juquery.¹ Após trabalhar um tempo no hospital psiquiátrico, Walter não sabia, mas iria ser
transferido para o Manicômio Judiciário, onde daria início à sua motivação para a criação de seu livro.

OBJETIVOS
Analisar o caso "o capa branca", descobrir a origem do pseudônimo “capa branca”, levantar os fatores que levaram o paciente identificado como capa branca a
desenvolver problemas psiquiátricos e identificar como era o tratamento imposto no Juquery na época.

METODOLOGIA
O presente estudo utilizou a pesquisa documental do livro “O Capa Branca” de Walter Farias e Daniel Navarro Sonim. Tal procedimento utiliza métodos e técnicas
para a apreensão, compreensão e análise de documentos utilizados como fonte de informações, indicações e esclarecimentos que elucidam determinadas questões
e servem de testemunhos.

RESULTADOS

A história vivida por Walter Farias deu origem ao livro "o capa branca" onde é retratado sua história desde o processo de aprovação no concurso público para atuar
como atendente de enfermagem no Hospital Psiquiátrico de Juquery, sua passagem pelo Manicômio Judiciário de Juquery até sua internação no Hospital
Psiquiátrico devido adormecimento no trabalho. Walter descreve em seu livro sobre seu aprendizado e medo adquiridos durante seis anos de trabalho, e relata como
seu processo de adoecimento foi ocasionado devido esgotamento mental, pois acreditava que a função do atendente de enfermagem era a de cuidar do próximo e de
suas enfermidades. Ao se dar conta que seu trabalho se resumia em cuidar de detentos como um carcereiro, isto o fez adoecer mentalmente. Após um ano de
trabalho no Manicômio Judiciário, já apresentava anedonia, claustrofobia, delírio persecutório, e ainda realizava o aumento das doses de seus medicamentos por
conta própria. A todo momento a partir de seu descontentamento com o trabalho Walter deixou explicito em seu livro que os 5 anos de trabalho no Hospital não
serviam de nada no Manicômio Judiciário.

CONCLUSOES

O “capa branca” é um pseudônimo adotado pelos pacientes do hospital psiquiátrico do Juquery, e também pelos internos do Manicômio Judiciário, para descrever os
funcionários que fazem uso do jaleco branco. Os principais motivos por transformar Walter em um paciente psiquiátrico, pode ser reportado ao fato de sua
transferência de local de trabalho, e como Walter não conseguiu lidar com tais mudanças, do ponto de vista emocional. Tal impacto parece ter desencadeado um
importante quadro psiquiátrico. O Hospital Psiquiátrico contava com alguns procedimentos impostos pelos profissionais que eram as terapias utilizadas eram
malarioterapia, traumaterapia e eletrochoque.

REFERENCIAS
1. FARIAS, Walter; NAVARRO SONIM, Daniel. O CAPA-BRANCA: de funcionário a paciente de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. São Paulo, Terceiro
Nome, 2014. 2. GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo, Perspectiva, 6° edição, 1961.
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3745767 - CATHARINA ANDREOLI CAMILO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudia Polubriaginof

TITULO CONTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA TRATAMENTO DA ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)

INTRODUCAO
A convulsoterapia elétrica, mais conhecida por eletroconvulsoterapia (ECT), foi considerada como uma técnica que muitos médicos participaram da sua
experimentação e da sua assertividade como uma técnica reconhecida como eficaz e efetiva no tratamento de doenças mentais associado a medicamentos de uso
psiquiátricos. É um tratamento eficaz para vários tipos de transtornos psiquiátricos, e vem sendo utilizado há mais de 80 anos.

OBJETIVOS
Descrever a participação da enfermagem nas ações de assistência ao paciente submetido durante a aplicação do tratamento de ECT, nos momentos pré, no intra e
no pós ECT.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Para a realização da mesma foi efetuado um levantamento de publicações científicas relacionadas com a temática da
pesquisa. Foram utilizados os descritores: eletroconvulsoterapia e enfermagem, e consultadas as bases de dados informatizadas: LILACS (Literatura Latino
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), O Portal SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), o BDENF (Banco de dados de Enfermagem), Portal de periódicos
do CAPES e livros.

RESULTADOS

O ECT é indicado para pacientes que necessitam de tratamento de suas doenças mentais, tais como transtornos depressivos graves, transtorno afetivo bipolar,
catatonia, mania e pacientes que sofrem com esquizofrenia. Alguns pacientes que são portadores de doenças psiquiátricas e que apresentem Parkinson, Epilepsia,
Discinesia tardia e Neuroléptica tem manifestado ótimos resultados e uma melhora significativa ao serem tratadas com o ECT, portanto, necessita de mais estudos
para ter uma eficácia realmente boa para o tratamento correto dessas doenças. Possui como base terapêutica a indução de uma convulsão generalizada, através de
uma carga elétrica induzida por eletrodos localizados na região bilateral da cabeça. Observa-se que sua prática ainda conta com uma série de questões que não são
bem compreendidas. Isso explica, em parte, as diferenças na sua aplicação em diferentes serviços e a falta de protocolos claros para a sua execução.

CONCLUSOES
O cuidado da enfermagem, se mostra fundamental na boa condução da ECT, pois é de responsabilidade da equipe de enfermagem assegurar a integridade física da
pessoa submetida a sessão, através de um exame físico completo e de cuidados específicos na hora do preparo para a ECT, prevenção de danos durante a sua
realização, além de garantir a intervenção da enfermagem em caso de intercorrências e na recuperação do paciente após o ECT.

REFERENCIAS

Rosa MA, Rosa MO. Fundamentos da eletroconvulsoterapia. Ed. Artmed, 192 p., 2015. Machado FB, Moraes-Filho IM, Fidelis A, Almeida RJ, Nascimento MSSP,
Carneiro KC. Eletroconvulsoterapia: implicações éticas e legais. Rev. Cient. Sena Aires. [internet] .2018 [acesso em 01 de março de 2021]; 7(3): 235-47. Disponível
em: http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/326/237. Magaldi FSA Eletroconvulsoterapia na Reforma Psiquiátrica Brasileira Magaldi, F.
S. A psique ao encontro da matéria: corpo e pessoa no projeto médico-científico de Nise da Silveira História, Ciências, Saúde-Manguinhos [internet] .2018 [acesso
em 01 de março de 2021];25(1): 69-88. Disponível em: https://dx.doi.org/10.1590/s0104-59702018000100005.
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4018346 - LUCAS SILVA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Janderson Lacerda Teixeira

TITULO As contribuições do construtivismo para o processo de alfabetização escolar

INTRODUCAO

Esta pesquisa trata do processo de alfabetização e letramento escolar a partir das perspectivas construtivistas e suas possíveis contribuições para as práticas
pedagógicas alfabetizadoras. Desta forma, para a realização da pesquisa, optou-se por viabilizar o norte a partir de questionamentos, tais quais: como superar a
perspectiva mecanicista do processo de alfabetização e desconsideração da autonomia do sujeito (aluno) neste processo? Além de, como a valorização dos
conhecimentos do aluno podem contribuir no desenvolvimento de seu letramento e inserção na cultura escrita? Com a resolução destas perguntas, haverá uma
estruturação mais plena do trabalho.

OBJETIVOS
Através do levantamento teórico realizado, objetiva-se demonstrar como o construtivismo pode contribuir à prática pedagógica alfabetizadora. A partir disso,
analisar as perspectivas que os principais métodos de alfabetização possuem acerca desse processo; contextualizando a situação da alfabetização no Brasil a partir
das bases legais e curriculares

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa bibliográfica com base na obra de Jean Piaget (1984), Emília Ferreiro (2001; 1984) e Ana Teberosky (1984; 2002; 2003) que postulam a
psicogênese da língua escrita a partir da teoria construtivista, desta forma, são considerados bases principais. Também utilizaremos como bases secundárias os
autores: Paulo Freire, Nelida Castañon, Magda soares e BNCC (2018).

RESULTADOS

Através de leituras das obras de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, alinhadas ao construtivismo do aluno como sujeito ativo e participativo deste processo, levou-se
em consideração as contribuições de Jean Piaget sobre a Epistemologia genética, e a interação social; quando o sujeito entra no equilíbrio, desequilíbrio e
acomodação, e qual sua contribuição no processo de alfabetização. É preciso ressaltar que esta abordagem construtivista também sofreu influências de outras
vertentes e partiu de outros pressupostos. Enquanto o construtivismo piagetiano foca no indivíduo cognitivo, ou seja, no sujeito e sua episteme genética, Vygotsky
traz luz a uma nova perspectiva que é a do sujeito social, nisto sua psicologia sócio-histórica entende o sujeito como construtor de seu conhecimento em sua
individualização, mas também é indissociável em suas interações com seu meio (histórico, social e cultural).

CONCLUSOES

Infere-se que, ao se pensar a respeito da abordagem construtivista, pensa-se concomitantemente em como se vislumbra o sujeito nesta perspectiva. Uma
abordagem é, em essência, uma premissa de como se interpreta certo fenômeno da realidade - no caso do construtivismo, o fenômeno dar-se-á no sujeito que
interage e pensa sobre a realidade. A alfabetização, portanto, está alinhada com a interação social, ou seja, parte-se de uma perspectiva de que a criança, em seu
desenvolvimento, necessita do contato com seus iguais para possuir um desenvolvimento completo. De acordo com Piaget (p.73, 1984), “Toda adaptação é uma
equilibração entre uma acomodação e uma assimilação complementares, e é, em si mesma, correlativa de uma organização interna e externa dos esquemas
adaptativos“.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: FERREIRO, E. Cultura escrita e educação: conversas de Emilia Ferreiro com José Antonio Castorina, Daniel Goldin e Rosa María Torres. Porto Alegre:
ARTMED Editora, 2001. FERREIRO, E., TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 1984. PIAGET, Jean. O Nascimento da Inteligência na
Criança. São Paulo: LTC - GRUPO GEN, 1984. TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever: Perspectivas psicológicas e implicações educacionais. São Paulo: Ática,
2002. TEBEROSKY, Ana; COLOMER T. Aprender a ler e a escrever: uma proposta construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2003. _________________. Letramento e
alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Alfabetização, 2003.
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4129407 - MARIA AKYMY DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Janderson Lacerda Teixeira

TITULO As contribuições do construtivismo para o processo de alfabetização escolar

INTRODUCAO

Esta pesquisa trata do processo de alfabetização e letramento escolar a partir das perspectivas construtivistas e suas possíveis contribuições para as práticas
pedagógicas alfabetizadoras. Desta forma, para a realização da pesquisa, optou-se por viabilizar o norte a partir de questionamentos, tais quais: como superar a
perspectiva mecanicista do processo de alfabetização e desconsideração da autonomia do sujeito (aluno) neste processo? Além de, como a valorização dos
conhecimentos do aluno podem contribuir no desenvolvimento de seu letramento e inserção na cultura escrita? Com a resolução destas perguntas, haverá uma
estruturação mais plena do trabalho.

OBJETIVOS
Através do levantamento teórico realizado, objetiva-se demonstrar como o construtivismo pode contribuir à prática pedagógica alfabetizadora. A partir disso,
analisar as perspectivas que os principais métodos de alfabetização possuem acerca desse processo; contextualizando a situação da alfabetização no Brasil a partir
das bases legais e curriculares

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa bibliográfica com base na obra de Jean Piaget (1984), Emília Ferreiro (2001; 1984) e Ana Teberosky (1984; 2002; 2003) que postulam a
psicogênese da língua escrita a partir da teoria construtivista, desta forma, são considerados bases principais. Também utilizaremos como bases secundárias os
autores: Paulo Freire, Nelida Castañon, Magda soares e BNCC (2018).

RESULTADOS

Através de leituras das obras de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, alinhadas ao construtivismo do aluno como sujeito ativo e participativo deste processo, levou-se
em consideração as contribuições de Jean Piaget sobre a Epistemologia genética, e a interação social; quando o sujeito entra no equilíbrio, desequilíbrio e
acomodação, e qual sua contribuição no processo de alfabetização. É preciso ressaltar que esta abordagem construtivista também sofreu influências de outras
vertentes e partiu de outros pressupostos. Enquanto o construtivismo piagetiano foca no indivíduo cognitivo, ou seja, no sujeito e sua episteme genética, Vygotsky
traz luz a uma nova perspectiva que é a do sujeito social, nisto sua psicologia sócio-histórica entende o sujeito como construtor de seu conhecimento em sua
individualização, mas também é indissociável em suas interações com seu meio (histórico, social e cultural).

CONCLUSOES

Infere-se que, ao se pensar a respeito da abordagem construtivista, pensa-se concomitantemente em como se vislumbra o sujeito nesta perspectiva. Uma
abordagem é, em essência, uma premissa de como se interpreta certo fenômeno da realidade - no caso do construtivismo, o fenômeno dar-se-á no sujeito que
interage e pensa sobre a realidade. A alfabetização, portanto, está alinhada com a interação social, ou seja, parte-se de uma perspectiva de que a criança, em seu
desenvolvimento, necessita do contato com seus iguais para possuir um desenvolvimento completo. De acordo com Piaget (p.73, 1984), “Toda adaptação é uma
equilibração entre uma acomodação e uma assimilação complementares, e é, em si mesma, correlativa de uma organização interna e externa dos esquemas
adaptativos“.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: FERREIRO, E. Cultura escrita e educação: conversas de Emilia Ferreiro com José Antonio Castorina, Daniel Goldin e Rosa María Torres. Porto Alegre:
ARTMED Editora, 2001. FERREIRO, E., TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 1984. PIAGET, Jean. O Nascimento da Inteligência na
Criança. São Paulo: LTC - GRUPO GEN, 1984. TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever: Perspectivas psicológicas e implicações educacionais. São Paulo: Ática,
2002. TEBEROSKY, Ana; COLOMER T. Aprender a ler e a escrever: uma proposta construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2003. _________________. Letramento e
alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Alfabetização, 2003.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carlos Tadeu Bichini Guardia LUCI MENDES DE MELO BONINI

TITULO Prevalência Gardnerella v., Candida sp. e Trichomonas v. nas vulvovaginites na Atenção Primária no Brasil: uma revisão da literatura

INTRODUCAO

A Atenção Básica se caracteriza por ações de saúde, incluindo a saúde da mulher, que requer o primeiro contato desde a mais tenra idade e deve acompanha-lá ao
longo de sua vida. A Vulvovaginite envolve processos inflamato(#38)#769;rios ou infecciosos da vulva e da parede vaginal, que pode ocorrer em qualquer idade. Os
agentes etiolo(#38)#769;gicos sa(#38)#771;o: fungos, bacte(#38)#769;rias anaero(#38)#769;bicas em nu(#38)#769;mero significativamente aumentado,
Tricomonas e aumento da flora padrão de lactobacilos.

OBJETIVOS Identificar e descrever as práticas para diagnóstico das vulvovaginites na Atenção Básica no Brasil por meio da revisão de literatura.

METODOLOGIA
Revisão de literatura realizada nas bases de dados Google Acadêmico, utilizando os descritores: ATENÇÃO BÁSICA X VULVOVAGINITE; ATENÇÃO PRIMÁRIA X
VULVOVAGINITE; PRIMARY HEALTH X VULVOVAGINITIS. Como crite(#38)#769;rio de inclusa(#38)#771;o, definiu-se a utilizac(#38)#807;a(#38)#771;o de artigos de
acesso livre, publicados em portugue(#38)#770;s e ingle(#38)#770;s entre os anos de 2010 e 2021. Foram selecionados 16 estudos: 5 clínicos e 11 retrospectivos.

RESULTADOS

Os estudos clínicos basearam-se em amostras, os resultados são apresentados respectivamente com valores das amostras, seguido da Gardnerella vaginalis,
Candida sp. e Trichomonas vaginalis: Fortaleza (CE), 194, 28,3%, 7,7% e 0,5%; Lages (SC), 134, 0, 16,8% e 2,24%; Caruaru (PE), 92, 1,25%, 31,52% e 0; Nova Iguaçu
(RJ), 386, 15,54%, 5,44% e 0; e Tocantins, 74, 4%, 7% e 0. Os estudos retrospectivos foram análises de laudos e prontuários, os resultados são apresentados
respectivamente com valores das amostras, seguido da Gardnerella vaginalis, Candida sp. e Trichomonas vaginalis:: Caruaru (PE), 356, 15,17%, 4,5% e 1,12%; Cruz
Alta (RS), 632, 0, 3,32% e 0,79%; Vista Serrana (PB), 675, 49%, 38% e 2%; Semiárido da Paraíba, 648, 18,5%, 6% e 2%; Patos (PB), 22, 86%, 4% e 0; Nova Iguaçu (RJ),
82, 15,54%, 5,44% e 0 ; Mandaguari (PR), 285, 15,2%, 5,8% e 2,9%; João Pessoa (PB), 514, 24,53%, 3,32% e 0,79%; Santo Expedito do Sul (RS), 214, 51%, 15% e 0; e
Friburgo (SC), 54, 12%, 7%, e 3%.

CONCLUSOES
A patologia mais frequente no trato genital inferior em mulheres em idade reprodutiva é a vaginose bacteriana, cujo agente etiológico mais comum: Gardnerella
vaginalis. A candidíase vaginal, é a infeção sexualmente transmissível não viral mais comum e está associada ao aumento da probabilidade de transmissão do Vírus
da Imunodeficiência Humana.

REFERENCIAS

Felix TC. Vulvovaginite em mulheres atendidas em serviço de Atenção Primária à Saúde da Família: ocorrência e hábitos de higiene. [Dissertação]. Uberlândia:
Universidade Federal de Uberlândia; 2019. Tábile PM, Lucena H, Chaves J, Fischborn J, Jucá RB. Características clínicas, prevalência e diagnóstico de vulvovaginites
em ambulatório do interior do Rio Grande do Sul. J. Health Biol. Sci [online]. 2016 jul-set;4(3):160-165. Santos LPS, Gonçalves JS, Oliveira PC, Almeida MC.
Prevalência de vulvovaginites em mulheres atendidas em uma Unidade de Saúde. Temas em Saúde. 2017;17(2).
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3678393 - ERICA NUNES DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carlos Tadeu Bichini Guardia LUCI MENDES DE MELO BONINI

TITULO Prevalência Gardnerella v., Candida sp. e Trichomonas v. nas vulvovaginites na Atenção Primária no Brasil: uma revisão da literatura

INTRODUCAO

A Atenção Básica se caracteriza por ações de saúde, incluindo a saúde da mulher, que requer o primeiro contato desde a mais tenra idade e deve acompanha-lá ao
longo de sua vida. A Vulvovaginite envolve processos inflamato(#38)#769;rios ou infecciosos da vulva e da parede vaginal, que pode ocorrer em qualquer idade. Os
agentes etiolo(#38)#769;gicos sa(#38)#771;o: fungos, bacte(#38)#769;rias anaero(#38)#769;bicas em nu(#38)#769;mero significativamente aumentado,
Tricomonas e aumento da flora padrão de lactobacilos.

OBJETIVOS Identificar e descrever as práticas para diagnóstico das vulvovaginites na Atenção Básica no Brasil por meio da revisão de literatura.

METODOLOGIA
Revisão de literatura realizada nas bases de dados Google Acadêmico, utilizando os descritores: ATENÇÃO BÁSICA X VULVOVAGINITE; ATENÇÃO PRIMÁRIA X
VULVOVAGINITE; PRIMARY HEALTH X VULVOVAGINITIS. Como crite(#38)#769;rio de inclusa(#38)#771;o, definiu-se a utilizac(#38)#807;a(#38)#771;o de artigos de
acesso livre, publicados em portugue(#38)#770;s e ingle(#38)#770;s entre os anos de 2010 e 2021. Foram selecionados 16 estudos: 5 clínicos e 11 retrospectivos.

RESULTADOS

Os estudos clínicos basearam-se em amostras, os resultados são apresentados respectivamente com valores das amostras, seguido da Gardnerella vaginalis,
Candida sp. e Trichomonas vaginalis: Fortaleza (CE), 194, 28,3%, 7,7% e 0,5%; Lages (SC), 134, 0, 16,8% e 2,24%; Caruaru (PE), 92, 1,25%, 31,52% e 0; Nova Iguaçu
(RJ), 386, 15,54%, 5,44% e 0; e Tocantins, 74, 4%, 7% e 0. Os estudos retrospectivos foram análises de laudos e prontuários, os resultados são apresentados
respectivamente com valores das amostras, seguido da Gardnerella vaginalis, Candida sp. e Trichomonas vaginalis:: Caruaru (PE), 356, 15,17%, 4,5% e 1,12%; Cruz
Alta (RS), 632, 0, 3,32% e 0,79%; Vista Serrana (PB), 675, 49%, 38% e 2%; Semiárido da Paraíba, 648, 18,5%, 6% e 2%; Patos (PB), 22, 86%, 4% e 0; Nova Iguaçu (RJ),
82, 15,54%, 5,44% e 0 ; Mandaguari (PR), 285, 15,2%, 5,8% e 2,9%; João Pessoa (PB), 514, 24,53%, 3,32% e 0,79%; Santo Expedito do Sul (RS), 214, 51%, 15% e 0; e
Friburgo (SC), 54, 12%, 7%, e 3%.

CONCLUSOES
A patologia mais frequente no trato genital inferior em mulheres em idade reprodutiva é a vaginose bacteriana, cujo agente etiológico mais comum: Gardnerella
vaginalis. A candidíase vaginal, é a infeção sexualmente transmissível não viral mais comum e está associada ao aumento da probabilidade de transmissão do Vírus
da Imunodeficiência Humana.

REFERENCIAS

Felix TC. Vulvovaginite em mulheres atendidas em serviço de Atenção Primária à Saúde da Família: ocorrência e hábitos de higiene. [Dissertação]. Uberlândia:
Universidade Federal de Uberlândia; 2019. Tábile PM, Lucena H, Chaves J, Fischborn J, Jucá RB. Características clínicas, prevalência e diagnóstico de vulvovaginites
em ambulatório do interior do Rio Grande do Sul. J. Health Biol. Sci [online]. 2016 jul-set;4(3):160-165. Santos LPS, Gonçalves JS, Oliveira PC, Almeida MC.
Prevalência de vulvovaginites em mulheres atendidas em uma Unidade de Saúde. Temas em Saúde. 2017;17(2).
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TITULO Prevalência Gardnerella v., Candida sp. e Trichomonas v. nas vulvovaginites na Atenção Primária no Brasil: uma revisão da literatura

INTRODUCAO

A Atenção Básica se caracteriza por ações de saúde, incluindo a saúde da mulher, que requer o primeiro contato desde a mais tenra idade e deve acompanha-lá ao
longo de sua vida. A Vulvovaginite envolve processos inflamato(#38)#769;rios ou infecciosos da vulva e da parede vaginal, que pode ocorrer em qualquer idade. Os
agentes etiolo(#38)#769;gicos sa(#38)#771;o: fungos, bacte(#38)#769;rias anaero(#38)#769;bicas em nu(#38)#769;mero significativamente aumentado,
Tricomonas e aumento da flora padrão de lactobacilos.

OBJETIVOS Identificar e descrever as práticas para diagnóstico das vulvovaginites na Atenção Básica no Brasil por meio da revisão de literatura.

METODOLOGIA
Revisão de literatura realizada nas bases de dados Google Acadêmico, utilizando os descritores: ATENÇÃO BÁSICA X VULVOVAGINITE; ATENÇÃO PRIMÁRIA X
VULVOVAGINITE; PRIMARY HEALTH X VULVOVAGINITIS. Como crite(#38)#769;rio de inclusa(#38)#771;o, definiu-se a utilizac(#38)#807;a(#38)#771;o de artigos de
acesso livre, publicados em portugue(#38)#770;s e ingle(#38)#770;s entre os anos de 2010 e 2021. Foram selecionados 16 estudos: 5 clínicos e 11 retrospectivos.

RESULTADOS

Os estudos clínicos basearam-se em amostras, os resultados são apresentados respectivamente com valores das amostras, seguido da Gardnerella vaginalis,
Candida sp. e Trichomonas vaginalis: Fortaleza (CE), 194, 28,3%, 7,7% e 0,5%; Lages (SC), 134, 0, 16,8% e 2,24%; Caruaru (PE), 92, 1,25%, 31,52% e 0; Nova Iguaçu
(RJ), 386, 15,54%, 5,44% e 0; e Tocantins, 74, 4%, 7% e 0. Os estudos retrospectivos foram análises de laudos e prontuários, os resultados são apresentados
respectivamente com valores das amostras, seguido da Gardnerella vaginalis, Candida sp. e Trichomonas vaginalis:: Caruaru (PE), 356, 15,17%, 4,5% e 1,12%; Cruz
Alta (RS), 632, 0, 3,32% e 0,79%; Vista Serrana (PB), 675, 49%, 38% e 2%; Semiárido da Paraíba, 648, 18,5%, 6% e 2%; Patos (PB), 22, 86%, 4% e 0; Nova Iguaçu (RJ),
82, 15,54%, 5,44% e 0 ; Mandaguari (PR), 285, 15,2%, 5,8% e 2,9%; João Pessoa (PB), 514, 24,53%, 3,32% e 0,79%; Santo Expedito do Sul (RS), 214, 51%, 15% e 0; e
Friburgo (SC), 54, 12%, 7%, e 3%.

CONCLUSOES
A patologia mais frequente no trato genital inferior em mulheres em idade reprodutiva é a vaginose bacteriana, cujo agente etiológico mais comum: Gardnerella
vaginalis. A candidíase vaginal, é a infeção sexualmente transmissível não viral mais comum e está associada ao aumento da probabilidade de transmissão do Vírus
da Imunodeficiência Humana.

REFERENCIAS

Felix TC. Vulvovaginite em mulheres atendidas em serviço de Atenção Primária à Saúde da Família: ocorrência e hábitos de higiene. [Dissertação]. Uberlândia:
Universidade Federal de Uberlândia; 2019. Tábile PM, Lucena H, Chaves J, Fischborn J, Jucá RB. Características clínicas, prevalência e diagnóstico de vulvovaginites
em ambulatório do interior do Rio Grande do Sul. J. Health Biol. Sci [online]. 2016 jul-set;4(3):160-165. Santos LPS, Gonçalves JS, Oliveira PC, Almeida MC.
Prevalência de vulvovaginites em mulheres atendidas em uma Unidade de Saúde. Temas em Saúde. 2017;17(2).
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TITULO Controle de qualidade microbiológico de plantas medicinais

INTRODUCAO

A contaminação microbiológica de plantas medicinais apresenta risco para a saúde. Os microrganismos contaminantes podem ter sua origem na água ou no solo,
mas também podem ser resultado de práticas inadequadas de cultivo, armazenamento e processamento. As plantas medicinais e seus derivados não são produtos
estéreis, mas a carga microbiana deve estar dentro dos limites estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira. Os microrganismos patógenos pesquisados nestes
produtos são, Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosas e Staphylococcus aureus. Neste trabalho foi avaliada a qualidade microbiológica de amostras
de duas espécies, Carqueja (Baccharis trimera) utilizada para alívio de sintomas dispépticos e hepatoprotetora e Passiflora (Passiflora incarnata) que apresenta
propriedades ansiolíticas. As amostras foram analisadas na UNISA durante o estágio de Fitoterapia e são produtos comercializados na cidade de São Paulo.

OBJETIVOS Avaliar a qualidade microbiológica de plantas medicinais comercializadas na cidade de São Paulo.

METODOLOGIA

Foram analisadas quatro amostras de plantas medicinais. Carqueja (Baccharis trimera) na forma de folhas secas e folhas frescas e Passiflora incarnata
comercializada na forma de pó e na forma de folhas secas. As amostras foram caracterizadas em relação à origem do produto, características organolépticas e
embalagem. A análise microbiológica foi realizada através da contagem de microrganismos viáveis utilizando o método de semeadura em profundidade para
bactérias e fungos e identificação dos microrganismos patógenos E. coli, P. aeruginosa, S. aureus e Salmonella ssp, de acordo com a Farmacopeia Brasileira.

RESULTADOS

As plantas medicinais analisadas são de modo geral utilizadas na forma de chá com exceção da passiflora em pó que poderia também estar na forma de cápsulas.
As amostras foram obtidas em farmácia de manipulação, somente a Passiflora em pó foi adquirida em ervanaria e as folhas de carqueja fresca são de cultivo
particular. O acondicionamento e rotulagem das amostras deve seguir a RDC 26/2014 por se tratar de produtos tradicionais fitoterápicos. Porém, nenhuma das
amostras cumpriu com os requisitos. Todas as amostras analisadas apresentaram uma contagem de bactérias e fungos dentro dos limites estabelecidos pela
farmacopeia brasileira. A pesquisa de patógenos mostrou presença de E.coli e S. aureus nas amostras de Passiflora e presença de S. aureus na amostra de folhas
secas de carqueja. Somente a carqueja cultivada em jardim não apresentou patógenos. Podemos relacionar a presença de E. coli e S. aureus com falhas nas boas
práticas de fabricação, a contaminação pode ter acontecido durante a colheita, transporte, armazenamento ou processamento. Outros autores também relataram a
presença de E. coli S. aureus e P. aeruginosas em drogas vegetais.

CONCLUSOES Os resultados mostram a necessidade monitoramento da qualidade microbiológica de plantas medicinais.

REFERENCIAS

Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira [Internet]. 6th ed. ANVISA, editor. Vol. 1, 6° edição. ANVISA; 2019. 874 p. Cossastis, N. A.
Qualidade microbiológica e vigilância sanitária de plantas medicinais brasileiras. 2015, 84 f. Dissertação de Mestrado em Vigilância Sanitária. Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2015. Pinto, T.J., Kaneko, T.M., Pinto, A.F., Controle biologico de qualidade de produtos
farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 4a ed. 2015.
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Controle de qualidade microbiológico de plantas medicinais

INTRODUCAO

A contaminação microbiológica de plantas medicinais apresenta risco para a saúde. Os microrganismos contaminantes podem ter sua origem na água ou no solo,
mas também podem ser resultado de práticas inadequadas de cultivo, armazenamento e processamento. As plantas medicinais e seus derivados não são produtos
estéreis, mas a carga microbiana deve estar dentro dos limites estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira. Os microrganismos patógenos pesquisados nestes
produtos são, Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosas e Staphylococcus aureus. Neste trabalho foi avaliada a qualidade microbiológica de amostras
de duas espécies, Carqueja (Baccharis trimera) utilizada para alívio de sintomas dispépticos e hepatoprotetora e Passiflora (Passiflora incarnata) que apresenta
propriedades ansiolíticas. As amostras foram analisadas na UNISA durante o estágio de Fitoterapia e são produtos comercializados na cidade de São Paulo.

OBJETIVOS Avaliar a qualidade microbiológica de plantas medicinais comercializadas na cidade de São Paulo.

METODOLOGIA

Foram analisadas quatro amostras de plantas medicinais. Carqueja (Baccharis trimera) na forma de folhas secas e folhas frescas e Passiflora incarnata
comercializada na forma de pó e na forma de folhas secas. As amostras foram caracterizadas em relação à origem do produto, características organolépticas e
embalagem. A análise microbiológica foi realizada através da contagem de microrganismos viáveis utilizando o método de semeadura em profundidade para
bactérias e fungos e identificação dos microrganismos patógenos E. coli, P. aeruginosa, S. aureus e Salmonella ssp, de acordo com a Farmacopeia Brasileira.

RESULTADOS

As plantas medicinais analisadas são de modo geral utilizadas na forma de chá com exceção da passiflora em pó que poderia também estar na forma de cápsulas.
As amostras foram obtidas em farmácia de manipulação, somente a Passiflora em pó foi adquirida em ervanaria e as folhas de carqueja fresca são de cultivo
particular. O acondicionamento e rotulagem das amostras deve seguir a RDC 26/2014 por se tratar de produtos tradicionais fitoterápicos. Porém, nenhuma das
amostras cumpriu com os requisitos. Todas as amostras analisadas apresentaram uma contagem de bactérias e fungos dentro dos limites estabelecidos pela
farmacopeia brasileira. A pesquisa de patógenos mostrou presença de E.coli e S. aureus nas amostras de Passiflora e presença de S. aureus na amostra de folhas
secas de carqueja. Somente a carqueja cultivada em jardim não apresentou patógenos. Podemos relacionar a presença de E. coli e S. aureus com falhas nas boas
práticas de fabricação, a contaminação pode ter acontecido durante a colheita, transporte, armazenamento ou processamento. Outros autores também relataram a
presença de E. coli S. aureus e P. aeruginosas em drogas vegetais.

CONCLUSOES Os resultados mostram a necessidade monitoramento da qualidade microbiológica de plantas medicinais.

REFERENCIAS

Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira [Internet]. 6th ed. ANVISA, editor. Vol. 1, 6° edição. ANVISA; 2019. 874 p. Cossastis, N. A.
Qualidade microbiológica e vigilância sanitária de plantas medicinais brasileiras. 2015, 84 f. Dissertação de Mestrado em Vigilância Sanitária. Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2015. Pinto, T.J., Kaneko, T.M., Pinto, A.F., Controle biologico de qualidade de produtos
farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 4a ed. 2015.
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TITULO USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SALVAR VIDAS

INTRODUCAO
O presente artigo tem como foco apresentar a importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual, para as empresas, de acordo com a lei e normas
regulamentadoras, onde sua utilização, de forma eficiente, preserva a saúde e segurança do colaborador, evitando prejuízos psicológicos, físicos e financeiros, para
a empresa e também ao colaborador

OBJETIVOS
Analisar a importância do uso de EPIs e os treinamentos sobre o assunto em empresas de construção civil, trançando pontos à melhorar para alcançar resultados
profícuos e evitar problemas de fiscalização.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foram pesquisas bibliográficas, artigos e periódicos de pensadores que redigiram temas em conformidade com o objetivo do artigo.

RESULTADOS

Através do estudo realizado, na construção civil, constata-se que independente do ambiente, os colaboradores são expostos a diversos riscos, sendo alguns deles,
quedas de objetos, queda de andaimes, transporte incorreto de materiais, produtos químicos, uso de maquinários e ruídos, neste sentido observa-se que estes
podem ser minimizados com a utilização correta e contínua dos Equipamentos de Proteção individual, conforme Norma Regulamentadora número 06 (NR 06). “Os
riscos de acidentes, também conhecidos por riscos mecânicos, são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam sua integridade física ou moral
durante o expediente laboral”. (BARSANO e BARBOSA, 2014). A partir do que foi explanado os EPIs fundamentais para evitar fatores de riscos são, capacetes,
óculos, luvas, cinturões de segurança, calçados e máscara respiratória de proteção. Se faz necessário a realização de treinamentos conscientizadores e de vistorias
de foram à evitar prejuízos ao colaborador e à organização. Para Vieira (2018, p, 20): “A negligência e o descuido são a marca de empresas irresponsáveis, que
buscam tão somente a lucratividade e consideram seus funcionários somente números num cadastro”. Por fim, a parceria entre empresa e colaborador é primordial,
para assim evitar danos fatais, contra a vida.

CONCLUSOES

Conclui-se que as empresas são responsáveis pela saúde e o bem-estar de cada profissional, proporcionando um ambiente seguro, focando de maneira eficiente em
palestras e treinamentos quanto ao uso do equipamento de proteção, além de seu fornecimento de forma gratuita, além de sinalizar locais com maior risco, advertir
o profissional que não esteja de acordo com as normas regulamentadoras e realizar a troca de EPIs sempre que se fizer necessário. Manter um profissional com
saúde e segurança do trabalho no local de trabalho é fundamental para garantir que haja cumprimento das normas legais, evitando assim possíveis transtornos
financeiros, psicológicos e físicos.

REFERENCIAS
BARSANO, Paulo e BARBOSA, Rildo. Controle de Riscos/Acidentes no Ambiente Ocupacional. São Paulo: Edição 1, Editora Saraiva 2014 VIEIRA, Jairo. Guia do
Técnico em Segurança do Trabalho Porto Alegre/SP: Edição 2, Clube dos Autores 2018.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SALVAR VIDAS

INTRODUCAO
O presente artigo tem como foco apresentar a importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual, para as empresas, de acordo com a lei e normas
regulamentadoras, onde sua utilização, de forma eficiente, preserva a saúde e segurança do colaborador, evitando prejuízos psicológicos, físicos e financeiros, para
a empresa e também ao colaborador

OBJETIVOS
Analisar a importância do uso de EPIs e os treinamentos sobre o assunto em empresas de construção civil, trançando pontos à melhorar para alcançar resultados
profícuos e evitar problemas de fiscalização.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foram pesquisas bibliográficas, artigos e periódicos de pensadores que redigiram temas em conformidade com o objetivo do artigo.

RESULTADOS

Através do estudo realizado, na construção civil, constata-se que independente do ambiente, os colaboradores são expostos a diversos riscos, sendo alguns deles,
quedas de objetos, queda de andaimes, transporte incorreto de materiais, produtos químicos, uso de maquinários e ruídos, neste sentido observa-se que estes
podem ser minimizados com a utilização correta e contínua dos Equipamentos de Proteção individual, conforme Norma Regulamentadora número 06 (NR 06). “Os
riscos de acidentes, também conhecidos por riscos mecânicos, são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam sua integridade física ou moral
durante o expediente laboral”. (BARSANO e BARBOSA, 2014). A partir do que foi explanado os EPIs fundamentais para evitar fatores de riscos são, capacetes,
óculos, luvas, cinturões de segurança, calçados e máscara respiratória de proteção. Se faz necessário a realização de treinamentos conscientizadores e de vistorias
de foram à evitar prejuízos ao colaborador e à organização. Para Vieira (2018, p, 20): “A negligência e o descuido são a marca de empresas irresponsáveis, que
buscam tão somente a lucratividade e consideram seus funcionários somente números num cadastro”. Por fim, a parceria entre empresa e colaborador é primordial,
para assim evitar danos fatais, contra a vida.

CONCLUSOES

Conclui-se que as empresas são responsáveis pela saúde e o bem-estar de cada profissional, proporcionando um ambiente seguro, focando de maneira eficiente em
palestras e treinamentos quanto ao uso do equipamento de proteção, além de seu fornecimento de forma gratuita, além de sinalizar locais com maior risco, advertir
o profissional que não esteja de acordo com as normas regulamentadoras e realizar a troca de EPIs sempre que se fizer necessário. Manter um profissional com
saúde e segurança do trabalho no local de trabalho é fundamental para garantir que haja cumprimento das normas legais, evitando assim possíveis transtornos
financeiros, psicológicos e físicos.

REFERENCIAS
BARSANO, Paulo e BARBOSA, Rildo. Controle de Riscos/Acidentes no Ambiente Ocupacional. São Paulo: Edição 1, Editora Saraiva 2014 VIEIRA, Jairo. Guia do
Técnico em Segurança do Trabalho Porto Alegre/SP: Edição 2, Clube dos Autores 2018.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SALVAR VIDAS

INTRODUCAO
O presente artigo tem como foco apresentar a importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual, para as empresas, de acordo com a lei e normas
regulamentadoras, onde sua utilização, de forma eficiente, preserva a saúde e segurança do colaborador, evitando prejuízos psicológicos, físicos e financeiros, para
a empresa e também ao colaborador

OBJETIVOS
Analisar a importância do uso de EPIs e os treinamentos sobre o assunto em empresas de construção civil, trançando pontos à melhorar para alcançar resultados
profícuos e evitar problemas de fiscalização.

METODOLOGIA A metodologia utilizada foram pesquisas bibliográficas, artigos e periódicos de pensadores que redigiram temas em conformidade com o objetivo do artigo.

RESULTADOS

Através do estudo realizado, na construção civil, constata-se que independente do ambiente, os colaboradores são expostos a diversos riscos, sendo alguns deles,
quedas de objetos, queda de andaimes, transporte incorreto de materiais, produtos químicos, uso de maquinários e ruídos, neste sentido observa-se que estes
podem ser minimizados com a utilização correta e contínua dos Equipamentos de Proteção individual, conforme Norma Regulamentadora número 06 (NR 06). “Os
riscos de acidentes, também conhecidos por riscos mecânicos, são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam sua integridade física ou moral
durante o expediente laboral”. (BARSANO e BARBOSA, 2014). A partir do que foi explanado os EPIs fundamentais para evitar fatores de riscos são, capacetes,
óculos, luvas, cinturões de segurança, calçados e máscara respiratória de proteção. Se faz necessário a realização de treinamentos conscientizadores e de vistorias
de foram à evitar prejuízos ao colaborador e à organização. Para Vieira (2018, p, 20): “A negligência e o descuido são a marca de empresas irresponsáveis, que
buscam tão somente a lucratividade e consideram seus funcionários somente números num cadastro”. Por fim, a parceria entre empresa e colaborador é primordial,
para assim evitar danos fatais, contra a vida.

CONCLUSOES

Conclui-se que as empresas são responsáveis pela saúde e o bem-estar de cada profissional, proporcionando um ambiente seguro, focando de maneira eficiente em
palestras e treinamentos quanto ao uso do equipamento de proteção, além de seu fornecimento de forma gratuita, além de sinalizar locais com maior risco, advertir
o profissional que não esteja de acordo com as normas regulamentadoras e realizar a troca de EPIs sempre que se fizer necessário. Manter um profissional com
saúde e segurança do trabalho no local de trabalho é fundamental para garantir que haja cumprimento das normas legais, evitando assim possíveis transtornos
financeiros, psicológicos e físicos.

REFERENCIAS
BARSANO, Paulo e BARBOSA, Rildo. Controle de Riscos/Acidentes no Ambiente Ocupacional. São Paulo: Edição 1, Editora Saraiva 2014 VIEIRA, Jairo. Guia do
Técnico em Segurança do Trabalho Porto Alegre/SP: Edição 2, Clube dos Autores 2018.
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Gabriel Barreira Bressan

TITULO Créditos no processo de Recuperação Judicial: a execução de honorários de sucumbência

INTRODUCAO
A literalidade do art. 49 da Lei nº 11.101/05 preceitua que o acolhimento do pedido de Recuperação Judicial da empresa suspende as execuções em curso movidas
contra ela, todavia os Processos de Conhecimento ainda não transitados em julgado escapam à suspensão.

OBJETIVOS Descobrir qual é o papel e a natureza da penhora na execução contra empresas em Recuperação Judicial.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica da doutrina e jurisprudência referente sobre o tema.

RESULTADOS
Hodiernamente passou-se a considerar o fato gerador da relação como critério cronológico de constituição do crédito. Poucos seriam então os processos que
escapariam a essa circunstância. Entre eles, consegue-se delimitar a execução de honorários de sucumbência, cujo entendimento pacífico é que se trata de crédito
novo. Definida a temática, foram escolhidos os estudos de caso versando a respeito a fim de então destrinchar-se o Processo de Execução.

CONCLUSOES
A execução de honorários advocatícios de sucumbência, ainda que tenha atributo de natureza alimentar, rege-se também pela lógica do princípio da preservação da
empresa, isto é, o exercício da penhora traduz-se em mero direito de preferência, sem, contudo, ensejar ato de constrição patrimonial.

REFERENCIAS

ANDRIGHI, Fa(#38)#769;tima Nancy ET AL. . Do cara(#38)#769;ter extraconcursal dos cre(#38)#769;ditos falimentares decorrentes de
obrigac(#38)#807;o(#38)#771;es contrai(#38)#769;das pelo devedor durante a recuperac(#38)#807;a(#38)#771;o judicial. In 10 anos de vigência da lei de
recuperação e falência lei nº 11.101/2005: retrospectiva geral (COLETÂNEA) São Paulo, Saraiva,2015. ASSIS, Araken de, (Manual da Execução (11 ed. São Paulo, RT,
2007) Didier JR, Fredie, et al. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5 Execução, Salvador, BA Ed. Podium, 2a ed. 2010 OAB/PR COMISSÃO DE ESTUDOS DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA Organização:Luiz Eduardo Vacção da Silva - COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência. Curitiba,
2017 RODRIGUEZ, Luiz Antônio Barroso. Direito Empresarial. Brasília: UFSC, 2011. THEODORO NETO, Humberto. A RELEVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA NO NOVO
CPC. In Theodoro Júnior, Humberto (Coord. ) Primeiras lições sobre o novo direito processual civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Jurisprudência STJ:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true(#38)tipo_pesquisa=T(#38)cod_tema_inicial=637(#38)cod_tema_final=637
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3930823 - MIRIANI COSTA SANTANA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gabriel Barreira Bressan

TITULO Créditos no processo de Recuperação Judicial: a execução de honorários de sucumbência

INTRODUCAO
A literalidade do art. 49 da Lei nº 11.101/05 preceitua que o acolhimento do pedido de Recuperação Judicial da empresa suspende as execuções em curso movidas
contra ela, todavia os Processos de Conhecimento ainda não transitados em julgado escapam à suspensão.

OBJETIVOS Descobrir qual é o papel e a natureza da penhora na execução contra empresas em Recuperação Judicial.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica da doutrina e jurisprudência referente sobre o tema.

RESULTADOS
Hodiernamente passou-se a considerar o fato gerador da relação como critério cronológico de constituição do crédito. Poucos seriam então os processos que
escapariam a essa circunstância. Entre eles, consegue-se delimitar a execução de honorários de sucumbência, cujo entendimento pacífico é que se trata de crédito
novo. Definida a temática, foram escolhidos os estudos de caso versando a respeito a fim de então destrinchar-se o Processo de Execução.

CONCLUSOES
A execução de honorários advocatícios de sucumbência, ainda que tenha atributo de natureza alimentar, rege-se também pela lógica do princípio da preservação da
empresa, isto é, o exercício da penhora traduz-se em mero direito de preferência, sem, contudo, ensejar ato de constrição patrimonial.

REFERENCIAS

ANDRIGHI, Fa(#38)#769;tima Nancy ET AL. . Do cara(#38)#769;ter extraconcursal dos cre(#38)#769;ditos falimentares decorrentes de
obrigac(#38)#807;o(#38)#771;es contrai(#38)#769;das pelo devedor durante a recuperac(#38)#807;a(#38)#771;o judicial. In 10 anos de vigência da lei de
recuperação e falência lei nº 11.101/2005: retrospectiva geral (COLETÂNEA) São Paulo, Saraiva,2015. ASSIS, Araken de, (Manual da Execução (11 ed. São Paulo, RT,
2007) Didier JR, Fredie, et al. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5 Execução, Salvador, BA Ed. Podium, 2a ed. 2010 OAB/PR COMISSÃO DE ESTUDOS DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA Organização:Luiz Eduardo Vacção da Silva - COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência. Curitiba,
2017 RODRIGUEZ, Luiz Antônio Barroso. Direito Empresarial. Brasília: UFSC, 2011. THEODORO NETO, Humberto. A RELEVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA NO NOVO
CPC. In Theodoro Júnior, Humberto (Coord. ) Primeiras lições sobre o novo direito processual civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Jurisprudência STJ:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true(#38)tipo_pesquisa=T(#38)cod_tema_inicial=637(#38)cod_tema_final=637
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4299710 - LUIS CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gabriel Barreira Bressan

TITULO Créditos no processo de Recuperação Judicial: a execução de honorários de sucumbência

INTRODUCAO
A literalidade do art. 49 da Lei nº 11.101/05 preceitua que o acolhimento do pedido de Recuperação Judicial da empresa suspende as execuções em curso movidas
contra ela, todavia os Processos de Conhecimento ainda não transitados em julgado escapam à suspensão.

OBJETIVOS Descobrir qual é o papel e a natureza da penhora na execução contra empresas em Recuperação Judicial.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica da doutrina e jurisprudência referente sobre o tema.

RESULTADOS
Hodiernamente passou-se a considerar o fato gerador da relação como critério cronológico de constituição do crédito. Poucos seriam então os processos que
escapariam a essa circunstância. Entre eles, consegue-se delimitar a execução de honorários de sucumbência, cujo entendimento pacífico é que se trata de crédito
novo. Definida a temática, foram escolhidos os estudos de caso versando a respeito a fim de então destrinchar-se o Processo de Execução.

CONCLUSOES
A execução de honorários advocatícios de sucumbência, ainda que tenha atributo de natureza alimentar, rege-se também pela lógica do princípio da preservação da
empresa, isto é, o exercício da penhora traduz-se em mero direito de preferência, sem, contudo, ensejar ato de constrição patrimonial.

REFERENCIAS

ANDRIGHI, Fa(#38)#769;tima Nancy ET AL. . Do cara(#38)#769;ter extraconcursal dos cre(#38)#769;ditos falimentares decorrentes de
obrigac(#38)#807;o(#38)#771;es contrai(#38)#769;das pelo devedor durante a recuperac(#38)#807;a(#38)#771;o judicial. In 10 anos de vigência da lei de
recuperação e falência lei nº 11.101/2005: retrospectiva geral (COLETÂNEA) São Paulo, Saraiva,2015. ASSIS, Araken de, (Manual da Execução (11 ed. São Paulo, RT,
2007) Didier JR, Fredie, et al. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5 Execução, Salvador, BA Ed. Podium, 2a ed. 2010 OAB/PR COMISSÃO DE ESTUDOS DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA Organização:Luiz Eduardo Vacção da Silva - COMENTÁRIOS À LEI 11.101/05: Recuperação Empresarial e Falência. Curitiba,
2017 RODRIGUEZ, Luiz Antônio Barroso. Direito Empresarial. Brasília: UFSC, 2011. THEODORO NETO, Humberto. A RELEVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA NO NOVO
CPC. In Theodoro Júnior, Humberto (Coord. ) Primeiras lições sobre o novo direito processual civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Jurisprudência STJ:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true(#38)tipo_pesquisa=T(#38)cod_tema_inicial=637(#38)cod_tema_final=637
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4311736 - BEATRIZ ALCANTARA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A Avaliação de Desempenho como uma proposta de geração de resultados

INTRODUCAO
O presente artigo analisa a sub área de Recursos Humanos, Avaliação de Desempenho, focando nas necessidades de executá-la, afim de distinguir quais métodos
são eficazes para o crescimento profissional e organizacional, definindo ainda sua contribuição para o desenvolvimento dos cargos, apoiando a adaptação dos
funcionários às suas respectivas áreas de atuação, compreendendo também a importância do posicionamento de cada colaborador dentro da organização

OBJETIVOS
Analisar os métodos de avaliação de desempenho executados, como são aplicados dentro da organização, visando analisar se esta ferramenta permite trazer
melhorias aos colaboradores que permitiam que estes exerçam suas atribuições de maneira eficiente e eficaz, resultando em mais produtividade

METODOLOGIA
Os estudos contaram com a análise dos dados retirados de pesquisas bibliográficas e na utilização de fontes e citações que auxiliaram no desenvolvimento e na
compreensão da pesquisa

RESULTADOS

A avaliação de desempenho é uma ferramenta de múltiplas funcionabilidades, na qual as organizações se beneficiam tanto em seu proveito, quanto para proveito do
funcionário que está sendo analisado, uma vez que o sucesso da organização poderá ocorrer em decorrência do desempenho dos funcionários, sendo, se
necessário, corrigida a trajetória para benefícios mútuos empresa-funcionários. Avaliação de Desempenho é um método que visa estabelecer uma métrica para
analisar a produtividade dos funcionários frente aos resultados desejados pela organização, acompanhando ainda os desafios propostos, corrigindo-os quando
necessário, avaliando e quantificando os resultados alcançados. (PONTES, 1999, P.24) A análise da avaliação de desempenho executada de curto a longo prazo,
direciona o avaliador a identificar as necessidades captando os pontos de melhoria para alavancar a performance de seus funcionários. Ribeiro (2005, p. 297) afirma
que “a avaliação de desempenho é o momento esperado pelo funcionário para que alguém fale de seu desempenho”. Diante destas premissas é possível
compreender que a avalição de desempenho tem um papel essencial e fundamental para desenvolvimento e crescimento dos funcionários e também da
organização.

CONCLUSOES

Conclui-se que a Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta que pode ser utilizada como um método estratégico, onde é medido, visto, analisado e
corrigido a trajetória e o desempenho dos funcionários, visando o bom cumprimento dos objetivos organizacionais. Ainda através da Avaliação de Desempenho é
possível adequar e planejar os programas de treinamento e desenvolvimento, permitindo a manutenção de um clima organizacional mais harmônico, realocando os
funcionários em outras atividades e outras áreas se necessário, sempre visando a valorização, eficiência e eficácia dos mesmos no desempenho de suas atividades,
bem como no êxito dos resultados organizacionais.

REFERENCIAS PONTES, B.R. Avaliação de desempenho: nova abordagem – 7 ed. – São Paulo: Ltr, 1999. RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005.
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4323050 - ÉVELIM BARBOSA ALVES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A Avaliação de Desempenho como uma proposta de geração de resultados

INTRODUCAO
O presente artigo analisa a sub área de Recursos Humanos, Avaliação de Desempenho, focando nas necessidades de executá-la, afim de distinguir quais métodos
são eficazes para o crescimento profissional e organizacional, definindo ainda sua contribuição para o desenvolvimento dos cargos, apoiando a adaptação dos
funcionários às suas respectivas áreas de atuação, compreendendo também a importância do posicionamento de cada colaborador dentro da organização

OBJETIVOS
Analisar os métodos de avaliação de desempenho executados, como são aplicados dentro da organização, visando analisar se esta ferramenta permite trazer
melhorias aos colaboradores que permitiam que estes exerçam suas atribuições de maneira eficiente e eficaz, resultando em mais produtividade

METODOLOGIA
Os estudos contaram com a análise dos dados retirados de pesquisas bibliográficas e na utilização de fontes e citações que auxiliaram no desenvolvimento e na
compreensão da pesquisa

RESULTADOS

A avaliação de desempenho é uma ferramenta de múltiplas funcionabilidades, na qual as organizações se beneficiam tanto em seu proveito, quanto para proveito do
funcionário que está sendo analisado, uma vez que o sucesso da organização poderá ocorrer em decorrência do desempenho dos funcionários, sendo, se
necessário, corrigida a trajetória para benefícios mútuos empresa-funcionários. Avaliação de Desempenho é um método que visa estabelecer uma métrica para
analisar a produtividade dos funcionários frente aos resultados desejados pela organização, acompanhando ainda os desafios propostos, corrigindo-os quando
necessário, avaliando e quantificando os resultados alcançados. (PONTES, 1999, P.24) A análise da avaliação de desempenho executada de curto a longo prazo,
direciona o avaliador a identificar as necessidades captando os pontos de melhoria para alavancar a performance de seus funcionários. Ribeiro (2005, p. 297) afirma
que “a avaliação de desempenho é o momento esperado pelo funcionário para que alguém fale de seu desempenho”. Diante destas premissas é possível
compreender que a avalição de desempenho tem um papel essencial e fundamental para desenvolvimento e crescimento dos funcionários e também da
organização.

CONCLUSOES

Conclui-se que a Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta que pode ser utilizada como um método estratégico, onde é medido, visto, analisado e
corrigido a trajetória e o desempenho dos funcionários, visando o bom cumprimento dos objetivos organizacionais. Ainda através da Avaliação de Desempenho é
possível adequar e planejar os programas de treinamento e desenvolvimento, permitindo a manutenção de um clima organizacional mais harmônico, realocando os
funcionários em outras atividades e outras áreas se necessário, sempre visando a valorização, eficiência e eficácia dos mesmos no desempenho de suas atividades,
bem como no êxito dos resultados organizacionais.

REFERENCIAS PONTES, B.R. Avaliação de desempenho: nova abordagem – 7 ed. – São Paulo: Ltr, 1999. RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005.
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4327756 - LARISSA RODRIGUES CORDEIRO ALBUQUERQUE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A Avaliação de Desempenho como uma proposta de geração de resultados

INTRODUCAO
O presente artigo analisa a sub área de Recursos Humanos, Avaliação de Desempenho, focando nas necessidades de executá-la, afim de distinguir quais métodos
são eficazes para o crescimento profissional e organizacional, definindo ainda sua contribuição para o desenvolvimento dos cargos, apoiando a adaptação dos
funcionários às suas respectivas áreas de atuação, compreendendo também a importância do posicionamento de cada colaborador dentro da organização

OBJETIVOS
Analisar os métodos de avaliação de desempenho executados, como são aplicados dentro da organização, visando analisar se esta ferramenta permite trazer
melhorias aos colaboradores que permitiam que estes exerçam suas atribuições de maneira eficiente e eficaz, resultando em mais produtividade

METODOLOGIA
Os estudos contaram com a análise dos dados retirados de pesquisas bibliográficas e na utilização de fontes e citações que auxiliaram no desenvolvimento e na
compreensão da pesquisa

RESULTADOS

A avaliação de desempenho é uma ferramenta de múltiplas funcionabilidades, na qual as organizações se beneficiam tanto em seu proveito, quanto para proveito do
funcionário que está sendo analisado, uma vez que o sucesso da organização poderá ocorrer em decorrência do desempenho dos funcionários, sendo, se
necessário, corrigida a trajetória para benefícios mútuos empresa-funcionários. Avaliação de Desempenho é um método que visa estabelecer uma métrica para
analisar a produtividade dos funcionários frente aos resultados desejados pela organização, acompanhando ainda os desafios propostos, corrigindo-os quando
necessário, avaliando e quantificando os resultados alcançados. (PONTES, 1999, P.24) A análise da avaliação de desempenho executada de curto a longo prazo,
direciona o avaliador a identificar as necessidades captando os pontos de melhoria para alavancar a performance de seus funcionários. Ribeiro (2005, p. 297) afirma
que “a avaliação de desempenho é o momento esperado pelo funcionário para que alguém fale de seu desempenho”. Diante destas premissas é possível
compreender que a avalição de desempenho tem um papel essencial e fundamental para desenvolvimento e crescimento dos funcionários e também da
organização.

CONCLUSOES

Conclui-se que a Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta que pode ser utilizada como um método estratégico, onde é medido, visto, analisado e
corrigido a trajetória e o desempenho dos funcionários, visando o bom cumprimento dos objetivos organizacionais. Ainda através da Avaliação de Desempenho é
possível adequar e planejar os programas de treinamento e desenvolvimento, permitindo a manutenção de um clima organizacional mais harmônico, realocando os
funcionários em outras atividades e outras áreas se necessário, sempre visando a valorização, eficiência e eficácia dos mesmos no desempenho de suas atividades,
bem como no êxito dos resultados organizacionais.

REFERENCIAS PONTES, B.R. Avaliação de desempenho: nova abordagem – 7 ed. – São Paulo: Ltr, 1999. RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005.
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3819493 - VANESSA SANTOS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A importância de oportunizar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

INTRODUCAO

O tema do presente artigo versa sobre a integração de pessoas portadoras de deficiências que ainda encontra muitos obstáculos para se inserir no mercado de
trabalho. Apesar dos direitos garantidos por lei, é preciso acreditar que a integração efetiva dessas pessoas depende tanto da formação profissional quanto das
condições estruturais, organizacionais, funcionais e sociais que permeiam o ambiente em que o indivíduo vai se inserir, de modo que não se baseie apenas em uma
obrigação legal.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a importância de oportunizar a inclusão de PCD's, para que não seja apenas uma obrigação legal a ser cumprida, mas que seja vista como um
benefício para a empresa e a sociedade, de forma que envolva todas as pessoas de forma igualitária, ampliando a diversidade no ambiente corporativo.

METODOLOGIA Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas acerca do tema diversidade e inclusão.

RESULTADOS

Observa-se que em um mundo cada vez mais corrido, as empresas que atuam de forma mais humana e empática encontra diferenciais competitivos importantes.
Quando uma empresa oferece um ambiente de trabalho que permite que uma pessoa com deficiência desempenhe suas funções por completo, todo o seu esforço e
rendimento podem impactar positivamente os resultados. Segundo Lara et al.(2016) ‘‘[...] as políticas de inserção de pessoas com deficiência não devem
simplesmente visar o cumprimento e adequação do que está previsto em lei, mas identificar nas pessoas deficientes, as competências que poderão colocar a favor
da empresa.’’ Além de promover a igualdade, proporcionando oportunidades às pessoas com deficiência, num mesmo ambiente profissional onde possam melhorar
e adquirir novas competências, a inclusão também traz uma série de reflexões aos colaboradores sem deficiência (BONA, 2019). Dessa forma, a convivência entre
diferentes pessoas torna o ambiente de trabalho mais produtivo e humano, pois permite a troca de experiências e promove o crescimento profissional e pessoal.

CONCLUSOES

No presente artigo constatou-se que para promover a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é necessário uma atuação profissional adequada
às suas necessidades. A integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ser analisada do ponto de vista das suas qualificações e não das
restrições ao trabalho. Pessoas com deficiência se tornarão profissionais altamente qualificados se forem totalmente preparados e orientados de acordo com suas
habilidades e competências.

REFERENCIAS
BONA, André. Inclusão de PCDs: a empresa e o mercado de trabalho. 2019. Disponível em: https://andrebona.com.br/inclusao-de-pcds-a-empresa-e-o-mercado-de-
trabalho/. Acesso em: 07 maio 2021. LARA, Luiz Fernando et al. Diversidade e inclusão: um estudo das práticas de gestão de recursos humanos para Pessoas com
Deficiências (PcDs). Revista ESPACIOS| Vol. 37 (Nº 03) Ano 2016.
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4416015 - TERESA DE ALMEIDA CARVALHO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A importância de oportunizar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

INTRODUCAO

O tema do presente artigo versa sobre a integração de pessoas portadoras de deficiências que ainda encontra muitos obstáculos para se inserir no mercado de
trabalho. Apesar dos direitos garantidos por lei, é preciso acreditar que a integração efetiva dessas pessoas depende tanto da formação profissional quanto das
condições estruturais, organizacionais, funcionais e sociais que permeiam o ambiente em que o indivíduo vai se inserir, de modo que não se baseie apenas em uma
obrigação legal.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a importância de oportunizar a inclusão de PCD's, para que não seja apenas uma obrigação legal a ser cumprida, mas que seja vista como um
benefício para a empresa e a sociedade, de forma que envolva todas as pessoas de forma igualitária, ampliando a diversidade no ambiente corporativo.

METODOLOGIA Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas acerca do tema diversidade e inclusão.

RESULTADOS

Observa-se que em um mundo cada vez mais corrido, as empresas que atuam de forma mais humana e empática encontra diferenciais competitivos importantes.
Quando uma empresa oferece um ambiente de trabalho que permite que uma pessoa com deficiência desempenhe suas funções por completo, todo o seu esforço e
rendimento podem impactar positivamente os resultados. Segundo Lara et al.(2016) ‘‘[...] as políticas de inserção de pessoas com deficiência não devem
simplesmente visar o cumprimento e adequação do que está previsto em lei, mas identificar nas pessoas deficientes, as competências que poderão colocar a favor
da empresa.’’ Além de promover a igualdade, proporcionando oportunidades às pessoas com deficiência, num mesmo ambiente profissional onde possam melhorar
e adquirir novas competências, a inclusão também traz uma série de reflexões aos colaboradores sem deficiência (BONA, 2019). Dessa forma, a convivência entre
diferentes pessoas torna o ambiente de trabalho mais produtivo e humano, pois permite a troca de experiências e promove o crescimento profissional e pessoal.

CONCLUSOES

No presente artigo constatou-se que para promover a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é necessário uma atuação profissional adequada
às suas necessidades. A integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ser analisada do ponto de vista das suas qualificações e não das
restrições ao trabalho. Pessoas com deficiência se tornarão profissionais altamente qualificados se forem totalmente preparados e orientados de acordo com suas
habilidades e competências.

REFERENCIAS
BONA, André. Inclusão de PCDs: a empresa e o mercado de trabalho. 2019. Disponível em: https://andrebona.com.br/inclusao-de-pcds-a-empresa-e-o-mercado-de-
trabalho/. Acesso em: 07 maio 2021. LARA, Luiz Fernando et al. Diversidade e inclusão: um estudo das práticas de gestão de recursos humanos para Pessoas com
Deficiências (PcDs). Revista ESPACIOS| Vol. 37 (Nº 03) Ano 2016.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A importância de oportunizar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

INTRODUCAO

O tema do presente artigo versa sobre a integração de pessoas portadoras de deficiências que ainda encontra muitos obstáculos para se inserir no mercado de
trabalho. Apesar dos direitos garantidos por lei, é preciso acreditar que a integração efetiva dessas pessoas depende tanto da formação profissional quanto das
condições estruturais, organizacionais, funcionais e sociais que permeiam o ambiente em que o indivíduo vai se inserir, de modo que não se baseie apenas em uma
obrigação legal.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a importância de oportunizar a inclusão de PCD's, para que não seja apenas uma obrigação legal a ser cumprida, mas que seja vista como um
benefício para a empresa e a sociedade, de forma que envolva todas as pessoas de forma igualitária, ampliando a diversidade no ambiente corporativo.

METODOLOGIA Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas acerca do tema diversidade e inclusão.

RESULTADOS

Observa-se que em um mundo cada vez mais corrido, as empresas que atuam de forma mais humana e empática encontra diferenciais competitivos importantes.
Quando uma empresa oferece um ambiente de trabalho que permite que uma pessoa com deficiência desempenhe suas funções por completo, todo o seu esforço e
rendimento podem impactar positivamente os resultados. Segundo Lara et al.(2016) ‘‘[...] as políticas de inserção de pessoas com deficiência não devem
simplesmente visar o cumprimento e adequação do que está previsto em lei, mas identificar nas pessoas deficientes, as competências que poderão colocar a favor
da empresa.’’ Além de promover a igualdade, proporcionando oportunidades às pessoas com deficiência, num mesmo ambiente profissional onde possam melhorar
e adquirir novas competências, a inclusão também traz uma série de reflexões aos colaboradores sem deficiência (BONA, 2019). Dessa forma, a convivência entre
diferentes pessoas torna o ambiente de trabalho mais produtivo e humano, pois permite a troca de experiências e promove o crescimento profissional e pessoal.

CONCLUSOES

No presente artigo constatou-se que para promover a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é necessário uma atuação profissional adequada
às suas necessidades. A integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ser analisada do ponto de vista das suas qualificações e não das
restrições ao trabalho. Pessoas com deficiência se tornarão profissionais altamente qualificados se forem totalmente preparados e orientados de acordo com suas
habilidades e competências.

REFERENCIAS
BONA, André. Inclusão de PCDs: a empresa e o mercado de trabalho. 2019. Disponível em: https://andrebona.com.br/inclusao-de-pcds-a-empresa-e-o-mercado-de-
trabalho/. Acesso em: 07 maio 2021. LARA, Luiz Fernando et al. Diversidade e inclusão: um estudo das práticas de gestão de recursos humanos para Pessoas com
Deficiências (PcDs). Revista ESPACIOS| Vol. 37 (Nº 03) Ano 2016.
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TITULO A importância de oportunizar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

INTRODUCAO

O tema do presente artigo versa sobre a integração de pessoas portadoras de deficiências que ainda encontra muitos obstáculos para se inserir no mercado de
trabalho. Apesar dos direitos garantidos por lei, é preciso acreditar que a integração efetiva dessas pessoas depende tanto da formação profissional quanto das
condições estruturais, organizacionais, funcionais e sociais que permeiam o ambiente em que o indivíduo vai se inserir, de modo que não se baseie apenas em uma
obrigação legal.

OBJETIVOS
Discorrer sobre a importância de oportunizar a inclusão de PCD's, para que não seja apenas uma obrigação legal a ser cumprida, mas que seja vista como um
benefício para a empresa e a sociedade, de forma que envolva todas as pessoas de forma igualitária, ampliando a diversidade no ambiente corporativo.

METODOLOGIA Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas acerca do tema diversidade e inclusão.

RESULTADOS

Observa-se que em um mundo cada vez mais corrido, as empresas que atuam de forma mais humana e empática encontra diferenciais competitivos importantes.
Quando uma empresa oferece um ambiente de trabalho que permite que uma pessoa com deficiência desempenhe suas funções por completo, todo o seu esforço e
rendimento podem impactar positivamente os resultados. Segundo Lara et al.(2016) ‘‘[...] as políticas de inserção de pessoas com deficiência não devem
simplesmente visar o cumprimento e adequação do que está previsto em lei, mas identificar nas pessoas deficientes, as competências que poderão colocar a favor
da empresa.’’ Além de promover a igualdade, proporcionando oportunidades às pessoas com deficiência, num mesmo ambiente profissional onde possam melhorar
e adquirir novas competências, a inclusão também traz uma série de reflexões aos colaboradores sem deficiência (BONA, 2019). Dessa forma, a convivência entre
diferentes pessoas torna o ambiente de trabalho mais produtivo e humano, pois permite a troca de experiências e promove o crescimento profissional e pessoal.

CONCLUSOES

No presente artigo constatou-se que para promover a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é necessário uma atuação profissional adequada
às suas necessidades. A integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho deve ser analisada do ponto de vista das suas qualificações e não das
restrições ao trabalho. Pessoas com deficiência se tornarão profissionais altamente qualificados se forem totalmente preparados e orientados de acordo com suas
habilidades e competências.

REFERENCIAS
BONA, André. Inclusão de PCDs: a empresa e o mercado de trabalho. 2019. Disponível em: https://andrebona.com.br/inclusao-de-pcds-a-empresa-e-o-mercado-de-
trabalho/. Acesso em: 07 maio 2021. LARA, Luiz Fernando et al. Diversidade e inclusão: um estudo das práticas de gestão de recursos humanos para Pessoas com
Deficiências (PcDs). Revista ESPACIOS| Vol. 37 (Nº 03) Ano 2016.
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TITULO Ascendência da ergonomia nas organizações

INTRODUCAO

A ergonomia é um tema que vem se destacando dentro das organizações e a preocupação sobre o assunto vem tomando forma em lives, reuniões e em várias outras
formas de comunicação, o alerta vem constantemente mostrando aos colaboradores sobre os riscos e cautelas de forma à evitar danos à saúde e ao bem-estar
físico e mental. Alguns pontos mais falados sobre ergonomia são: Mobiliário e Equipamentos, Psicossociais e cognitivos e Biomecânicos. Tais pontos se tornam
prioridade pois, na ausência de investimento, pode resultar no desenvolvimento de doenças. Visando diminuir estes riscos, é importante que o colaborador
desenvolva competências básicas relacionadas à disciplina comportamental, gestão do tempo e planejamento estratégico.

OBJETIVOS
Este artigo tem como finalidade trazer para o conhecimento a importância das práticas ergonômicas no ambiente de trabalho, práticas estas que, realizadas tanto no
trabalho presencial como no home office, proporcionam qualidade de vida e bem-estar, trazendo muitos benefícios para a empresa e colaboradores

METODOLOGIA Pesquisas bibliográficas em artigos e livros, tornando possível explanar a importância da ergonomia nas organizações.

RESULTADOS

O objetivo da ergonomia é estabelecer algumas técnicas de adaptação, parâmetros que permitam adaptar características na área de trabalho, visando possibilitar
melhores resultados advindos dos colaboradores, trazendo conforto, segurança, e gerando clima organizacional positivo aos funcionários. Inclusive “a postura
correta durante o trabalho é um dos objetivos da ergonomia, evitando a sobrecarga da função de algum membro do corpo, acarretando danos futuros, como o
posicionamento do tronco e dos pés, mas pensar em ergonomia vai além da promoção de um ambiente adequado para o corpo. É preciso que este ambiente seja
agradável, confortável e, se possível, com um design diferenciado, pois todos esses fatores influenciam diretamente na produtividade.” (DINO, 2021). Ao contrário
disso, como cita Chiavenato (2004, p.120) “A tensão retida pela não satisfação da necessidade pode provocar formas de reação, como ansiedade, aflição, estados
de intenso nervosismo, insônia, distúrbios circulatórios, digestivos, etc.”. Com isso, é mais que evidente a importância dos cuidados ergonômicos dentro de uma
organização, pois além de preservar a saúde e bem-estar dos colaboradores, permite que esse possa traduzir suas ações em resultados profícuos em prol dos
anseios organizacionais, troneando-se uma verdadeira relação de ganha-ganha, onde a empresa e colaborador tendem à usufruir dos resultados assertivos.

CONCLUSOES

De acordo com os argumentos apresentados, faz-se necessário que empresas façam o aprofundamento na implantação de processos de ergonomia. Os grandes
desafios para a ergonomia no cenário atual, são as condições de isolamento social vivenciadas – devido ao home office – que demandam ações e atividades
práticas, criativas e eficazes, e, sob esse aspecto, é possível enxergar que esse é o momento também de reinvenções visando evitar problemas como colaboradores
sobrecarregados, com problemas de saúde físicos ou psicológicos.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Elsevier, 2004. DINO – Agência de Notícias Corporativas do Brasil. Técnicas de
ergonomia garantem maior produtividade nas empresas. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/tecnicas-de-ergonomia-garantem-maior-produtividade-
nas-empresas,html Acesso em 21/09/2021
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TITULO Ascendência da ergonomia nas organizações

INTRODUCAO

A ergonomia é um tema que vem se destacando dentro das organizações e a preocupação sobre o assunto vem tomando forma em lives, reuniões e em várias outras
formas de comunicação, o alerta vem constantemente mostrando aos colaboradores sobre os riscos e cautelas de forma à evitar danos à saúde e ao bem-estar
físico e mental. Alguns pontos mais falados sobre ergonomia são: Mobiliário e Equipamentos, Psicossociais e cognitivos e Biomecânicos. Tais pontos se tornam
prioridade pois, na ausência de investimento, pode resultar no desenvolvimento de doenças. Visando diminuir estes riscos, é importante que o colaborador
desenvolva competências básicas relacionadas à disciplina comportamental, gestão do tempo e planejamento estratégico.

OBJETIVOS
Este artigo tem como finalidade trazer para o conhecimento a importância das práticas ergonômicas no ambiente de trabalho, práticas estas que, realizadas tanto no
trabalho presencial como no home office, proporcionam qualidade de vida e bem-estar, trazendo muitos benefícios para a empresa e colaboradores

METODOLOGIA Pesquisas bibliográficas em artigos e livros, tornando possível explanar a importância da ergonomia nas organizações.

RESULTADOS

O objetivo da ergonomia é estabelecer algumas técnicas de adaptação, parâmetros que permitam adaptar características na área de trabalho, visando possibilitar
melhores resultados advindos dos colaboradores, trazendo conforto, segurança, e gerando clima organizacional positivo aos funcionários. Inclusive “a postura
correta durante o trabalho é um dos objetivos da ergonomia, evitando a sobrecarga da função de algum membro do corpo, acarretando danos futuros, como o
posicionamento do tronco e dos pés, mas pensar em ergonomia vai além da promoção de um ambiente adequado para o corpo. É preciso que este ambiente seja
agradável, confortável e, se possível, com um design diferenciado, pois todos esses fatores influenciam diretamente na produtividade.” (DINO, 2021). Ao contrário
disso, como cita Chiavenato (2004, p.120) “A tensão retida pela não satisfação da necessidade pode provocar formas de reação, como ansiedade, aflição, estados
de intenso nervosismo, insônia, distúrbios circulatórios, digestivos, etc.”. Com isso, é mais que evidente a importância dos cuidados ergonômicos dentro de uma
organização, pois além de preservar a saúde e bem-estar dos colaboradores, permite que esse possa traduzir suas ações em resultados profícuos em prol dos
anseios organizacionais, troneando-se uma verdadeira relação de ganha-ganha, onde a empresa e colaborador tendem à usufruir dos resultados assertivos.

CONCLUSOES

De acordo com os argumentos apresentados, faz-se necessário que empresas façam o aprofundamento na implantação de processos de ergonomia. Os grandes
desafios para a ergonomia no cenário atual, são as condições de isolamento social vivenciadas – devido ao home office – que demandam ações e atividades
práticas, criativas e eficazes, e, sob esse aspecto, é possível enxergar que esse é o momento também de reinvenções visando evitar problemas como colaboradores
sobrecarregados, com problemas de saúde físicos ou psicológicos.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Elsevier, 2004. DINO – Agência de Notícias Corporativas do Brasil. Técnicas de
ergonomia garantem maior produtividade nas empresas. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/tecnicas-de-ergonomia-garantem-maior-produtividade-
nas-empresas,html Acesso em 21/09/2021
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Jussara Parada Amed

TITULO O PROCESSO QUE LEVA A IMIGRAÇÃO DE ESTADUNIDENSES PARA O BRASIL APÓS A GUERRA DE SECESSÃO

INTRODUCAO

A imigração tem um papel fundamental na construção da sociedade brasileira ao longo do tempo. Mas a emigração de estadunidenses para o Brasil é um assunto
pouco conhecido, seja por brasileiros, seja por estadunidenses. A emigração de estadunidenses após a Guerra de Secessão nos Estados Unidos para o Brasil E ela,
também, é um fato raro na história dos Estados Unidos. A imigração para o Brasil é resultado das condições que estavam nos Estados Unidos pós-guerra. E
principalmente, nos estados do Sul. O Sul dos Estados Unidos estava completamente destruído física, social e economicamente. Visando isso, muitos brancos não
viam mais perspectiva de futuro nos Estados Unidos, e decidiram imigrar. O governo brasileiro ofereceu terras baratas, e, por ter solos férteis, e ainda por ser um país
escravista, o Brasil era visto como uma escolha natural para a imigração Assim, o projeto é dividido em três momentos: o Sul dos Estados Unidos pós-guerra, as
condições que o Brasil ofereceu para a imigração, e, por fim, o estabelecimento desses imigrantes.

OBJETIVOS
Descrever como estava a sociedade, a economia e o pensamento do Sul dos Estados Unidos ao final da Guerra de Secessão para que antigos oficiais, brancos, dos
Estados Confederados da América, escolhessem o Brasil como residência logo após o fim do conflito, em 1865, para recomeçar suas vidas, em novas terras, suas
vidas longe dos traumas da Guerra, deixada no Sul.

METODOLOGIA

Analisar através de obras historiográficas, jornais, documentos oficiais, cartas e fontes audiovisuais como estava a sociedade e a economia do Sul dos Estados
Unidos após a Guerra de Secessão para compreender as motivações que ocasionaram na imigração para o Brasil; de forma qualitativa, analisar as vantagens e os
benefícios oferecidos pelo governo do Brasil e de forma analítica, e processo de escolha de terras e a viagem de imigração das primeiras famílias estadunidenses até
o desembarque no Rio de Janeiro.

RESULTADOS
A imigração de estadunidenses para o Brasil após Guerra de Secessão tem como principal resultado aas questões do Sul após a Guerra de Secessão. Voltar a
manter o modo escravista anterior a guerra, seria um dos resultados caso ocorresse a imigração, como ocorreu, mas não o principal fator.

CONCLUSOES
A pesquisa mostra que o pós-Guerra de Secessão 615 mil mortos, cidades parcial ou inteiramente destruídas, aumento da miséria e perca significativa de grandes
fortunas, perca de influência política e econômica, represálias do exército vencedor aos vencidos, medo e insegurança referente a abolição de escravizados. Esses
fatores, são os principais fatores que levam a imigração para o Brasil e o aumento do rancor racial durante o período que ficou conhecido como Reconstrução.

REFERENCIAS
HARTER, Eugene C. A colônia perdida da confederação: a imigração norte-americana para o Brasil após a guerra de secessão. Rio de Janeiro: Editória Nórdica, 1985.
NEELEMAN, Gary; NEELEMAN, Rose. A migração confederada ao Brasil: estrelas e barras sob o Cruzeiro do Sul. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2016.
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: IMPORTANCIA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

INTRODUCAO
Com o objetivo de manter a qualidade do trabalho à ser exercido nas organizações, entende-se que o Treinamento (#38) Desenvolvimento (T(#38)D) é essencial para
alcançar o sucesso organizacional. Além de proporcionar uma visão ampla de como o processo de trabalho deve ser executado, o investimento em T(#38)D ajuda a
evitar acidentes ou possíveis danos à qualidade de vida do colaborador e também traz vantagem competitiva à organização

OBJETIVOS
O presente artigo tem por objetivo apresentar a importância e o impacto positivo que programas de T(#38)D tem sobre uma Organização e sobre a Qualidade de vida
do colaborador.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas e artigos que esclarecem a importância do T(#38)D e da qualidade para as empresas e seus
colaboradores.

RESULTADOS

Considerando que o capital humano é fundamental para as organizações, entende-se que para a empresa se desenvolver e alcançar vantagem competitiva no
mercado, é necessário investir em treinamentos para todos os colaboradores. De acordo com CHIAVENATO (2010, p. 367), o processo de Treinamento dos
empregados é metódico e consiste na modificação dos conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes dos colaboradores, incentivando-os no
desempenho de um trabalho conceptivo que assegure os propósitos que a empresa almeja alcançar. Um colaborador bem treinado, sente-se motivado ao exercer
suas atividades, além disso, investir em treinamento contribui com a boa execução das tarefas sendo ela de forma correta e segura, proporcionando qualidade de
vida no trabalho, desenvolvimento profissional e comprometimento com a empresa. Segundo GOEDERT; MACHADO, (2007), “O treinamento e o desenvolvimento de
trabalhadores são importantes para mantê-los em constante aperfeiçoamento e satisfeitos com o desenvolvimento de suas funções”. Sendo assim, o T(#38)D traz
ao trabalhador o aperfeiçoamento das atividades, desenvolvimento de seu capital intelectual, aumento da produtividade e satisfação profissional além da qualidade
de vida, uma vez que estará apto para trabalhar com segurança e atenção, tornando-se estes fatores, cruciais para um bom desempenho da organização.

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir que o investimento em T(#38)D focado na saúde e segurança dos colaboradores torna as Organizações mais
saudáveis, competitivas e produtivas, pois além de melhorar a qualidade de vida dos empregados, contribui com o crescimento pessoal e profissional de cada um
deles, trazendo também motivação e satisfação no trabalho.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. GOEDERT, F.; MACHADO, M. M. Qualidade de vida no trabalho na empresa plasvale
ind. de plástico do vale ltda. Blumenau: UNIBES, 2007.
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: IMPORTANCIA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

INTRODUCAO
Com o objetivo de manter a qualidade do trabalho à ser exercido nas organizações, entende-se que o Treinamento (#38) Desenvolvimento (T(#38)D) é essencial para
alcançar o sucesso organizacional. Além de proporcionar uma visão ampla de como o processo de trabalho deve ser executado, o investimento em T(#38)D ajuda a
evitar acidentes ou possíveis danos à qualidade de vida do colaborador e também traz vantagem competitiva à organização

OBJETIVOS
O presente artigo tem por objetivo apresentar a importância e o impacto positivo que programas de T(#38)D tem sobre uma Organização e sobre a Qualidade de vida
do colaborador.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas e artigos que esclarecem a importância do T(#38)D e da qualidade para as empresas e seus
colaboradores.

RESULTADOS

Considerando que o capital humano é fundamental para as organizações, entende-se que para a empresa se desenvolver e alcançar vantagem competitiva no
mercado, é necessário investir em treinamentos para todos os colaboradores. De acordo com CHIAVENATO (2010, p. 367), o processo de Treinamento dos
empregados é metódico e consiste na modificação dos conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes dos colaboradores, incentivando-os no
desempenho de um trabalho conceptivo que assegure os propósitos que a empresa almeja alcançar. Um colaborador bem treinado, sente-se motivado ao exercer
suas atividades, além disso, investir em treinamento contribui com a boa execução das tarefas sendo ela de forma correta e segura, proporcionando qualidade de
vida no trabalho, desenvolvimento profissional e comprometimento com a empresa. Segundo GOEDERT; MACHADO, (2007), “O treinamento e o desenvolvimento de
trabalhadores são importantes para mantê-los em constante aperfeiçoamento e satisfeitos com o desenvolvimento de suas funções”. Sendo assim, o T(#38)D traz
ao trabalhador o aperfeiçoamento das atividades, desenvolvimento de seu capital intelectual, aumento da produtividade e satisfação profissional além da qualidade
de vida, uma vez que estará apto para trabalhar com segurança e atenção, tornando-se estes fatores, cruciais para um bom desempenho da organização.

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir que o investimento em T(#38)D focado na saúde e segurança dos colaboradores torna as Organizações mais
saudáveis, competitivas e produtivas, pois além de melhorar a qualidade de vida dos empregados, contribui com o crescimento pessoal e profissional de cada um
deles, trazendo também motivação e satisfação no trabalho.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. GOEDERT, F.; MACHADO, M. M. Qualidade de vida no trabalho na empresa plasvale
ind. de plástico do vale ltda. Blumenau: UNIBES, 2007.
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TITULO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: IMPORTANCIA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

INTRODUCAO
Com o objetivo de manter a qualidade do trabalho à ser exercido nas organizações, entende-se que o Treinamento (#38) Desenvolvimento (T(#38)D) é essencial para
alcançar o sucesso organizacional. Além de proporcionar uma visão ampla de como o processo de trabalho deve ser executado, o investimento em T(#38)D ajuda a
evitar acidentes ou possíveis danos à qualidade de vida do colaborador e também traz vantagem competitiva à organização

OBJETIVOS
O presente artigo tem por objetivo apresentar a importância e o impacto positivo que programas de T(#38)D tem sobre uma Organização e sobre a Qualidade de vida
do colaborador.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia de estudo pesquisas bibliográficas e artigos que esclarecem a importância do T(#38)D e da qualidade para as empresas e seus
colaboradores.

RESULTADOS

Considerando que o capital humano é fundamental para as organizações, entende-se que para a empresa se desenvolver e alcançar vantagem competitiva no
mercado, é necessário investir em treinamentos para todos os colaboradores. De acordo com CHIAVENATO (2010, p. 367), o processo de Treinamento dos
empregados é metódico e consiste na modificação dos conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes dos colaboradores, incentivando-os no
desempenho de um trabalho conceptivo que assegure os propósitos que a empresa almeja alcançar. Um colaborador bem treinado, sente-se motivado ao exercer
suas atividades, além disso, investir em treinamento contribui com a boa execução das tarefas sendo ela de forma correta e segura, proporcionando qualidade de
vida no trabalho, desenvolvimento profissional e comprometimento com a empresa. Segundo GOEDERT; MACHADO, (2007), “O treinamento e o desenvolvimento de
trabalhadores são importantes para mantê-los em constante aperfeiçoamento e satisfeitos com o desenvolvimento de suas funções”. Sendo assim, o T(#38)D traz
ao trabalhador o aperfeiçoamento das atividades, desenvolvimento de seu capital intelectual, aumento da produtividade e satisfação profissional além da qualidade
de vida, uma vez que estará apto para trabalhar com segurança e atenção, tornando-se estes fatores, cruciais para um bom desempenho da organização.

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir que o investimento em T(#38)D focado na saúde e segurança dos colaboradores torna as Organizações mais
saudáveis, competitivas e produtivas, pois além de melhorar a qualidade de vida dos empregados, contribui com o crescimento pessoal e profissional de cada um
deles, trazendo também motivação e satisfação no trabalho.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. GOEDERT, F.; MACHADO, M. M. Qualidade de vida no trabalho na empresa plasvale
ind. de plástico do vale ltda. Blumenau: UNIBES, 2007.
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TITULO Comportamento Humano e Gestão de Pessoas nas Organizações com Ênfase na área Recursos Humanos

INTRODUCAO
Neste artigo serão discutidos problemas ainda existentes relacionados à toda a área do Recursos Humanos. Serão feitas análises abrangentes de todo o setor, aos
comportamentos e possibilidades de crescimento, em busca de soluções/melhorias aos problemas da área do RH.

OBJETIVOS
O objetivo é analisar problemas, analisar se a empresa pratica a teoria de RH, CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e expor melhorias e/ou solucionar os
problemas da área do RH, trazer mudanças, praticidade e crescimentos a todo o setor.

METODOLOGIA Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites, e entrevistas semiestruturadas.

RESULTADOS

Por meio de pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas, identificamos alguns problemas relevantes no processo de comunicação, comportamento e
liderança dentro de toda a área de Recursos Humanos. Um grande problema identificado, foi a existência de assuntos paralelos dentro das empresas, envolvendo os
gestores das organizações. Foi discutido e sugerido que o pessoal relevante seja treinado, para deixá-los separar questões profissionais e pessoais, garantindo que
eles não interfiram na área de RH e nem na convivência dentro das organizações. Este foi o maior ponto encontrado, á melhorar. Segundo Chiavenato (2002), o
sucesso, o emprego e até a sobrevivência de uma boa organização dependem do “desempenho e das habilidades das pessoas”. Chiavenatto, 2010, p. 156, o papel do
RH é progredir na organização, seus gestores têm que sentar à mesa de decisões, é preciso que as organizações tenham a consciência que o RH tem que participar
da formulação estratégica da empresa e atuar como parceiro. No RH existe uma teoria bastante utilizada, conhecida como CHA (conhecimento, habilidade e atitude)
esta teoria é importante, e também foi sugerida a aplicação melhor, no intuito de melhoras, e grande crescimento das empresas. Colaboradores e gerentes que
possuem uma boa convivência, uma boa relação entre si, conseguindo reparar assuntos profissionais dos pessoais, reparando esses erros, tende a aumentar suas
produções e crescimentos dentro da organização, por isso, é tão importante e interessante aplicar a teoria CHA. Auxilia os colaboradores em seus crescimentos
profissionais, e aumenta o desenvolvimento da organização.

CONCLUSOES
Ao fim das análises e pesquisas bibliográficas, constatou-se que as organizações possuem a teoria CHA (conhecimento, habilidade e atitude), uma das teorias mais
utilizadas no setor de Recursos Humanos, porém não tem sido amplamente utilizada, sendo exaltada a utilização a fins de melhorias. Por meio de treinamentos,
reciclagens e feedback de gerentes, a área de Recursos Humanos tende a ter um grande potencial de melhoria, crescimento e grande desenvolvimento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus, 2002.FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos, v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018.
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TITULO Comportamento Humano e Gestão de Pessoas nas Organizações com Ênfase na área Recursos Humanos

INTRODUCAO
Neste artigo serão discutidos problemas ainda existentes relacionados à toda a área do Recursos Humanos. Serão feitas análises abrangentes de todo o setor, aos
comportamentos e possibilidades de crescimento, em busca de soluções/melhorias aos problemas da área do RH.

OBJETIVOS
O objetivo é analisar problemas, analisar se a empresa pratica a teoria de RH, CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e expor melhorias e/ou solucionar os
problemas da área do RH, trazer mudanças, praticidade e crescimentos a todo o setor.

METODOLOGIA Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites, e entrevistas semiestruturadas.

RESULTADOS

Por meio de pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas, identificamos alguns problemas relevantes no processo de comunicação, comportamento e
liderança dentro de toda a área de Recursos Humanos. Um grande problema identificado, foi a existência de assuntos paralelos dentro das empresas, envolvendo os
gestores das organizações. Foi discutido e sugerido que o pessoal relevante seja treinado, para deixá-los separar questões profissionais e pessoais, garantindo que
eles não interfiram na área de RH e nem na convivência dentro das organizações. Este foi o maior ponto encontrado, á melhorar. Segundo Chiavenato (2002), o
sucesso, o emprego e até a sobrevivência de uma boa organização dependem do “desempenho e das habilidades das pessoas”. Chiavenatto, 2010, p. 156, o papel do
RH é progredir na organização, seus gestores têm que sentar à mesa de decisões, é preciso que as organizações tenham a consciência que o RH tem que participar
da formulação estratégica da empresa e atuar como parceiro. No RH existe uma teoria bastante utilizada, conhecida como CHA (conhecimento, habilidade e atitude)
esta teoria é importante, e também foi sugerida a aplicação melhor, no intuito de melhoras, e grande crescimento das empresas. Colaboradores e gerentes que
possuem uma boa convivência, uma boa relação entre si, conseguindo reparar assuntos profissionais dos pessoais, reparando esses erros, tende a aumentar suas
produções e crescimentos dentro da organização, por isso, é tão importante e interessante aplicar a teoria CHA. Auxilia os colaboradores em seus crescimentos
profissionais, e aumenta o desenvolvimento da organização.

CONCLUSOES
Ao fim das análises e pesquisas bibliográficas, constatou-se que as organizações possuem a teoria CHA (conhecimento, habilidade e atitude), uma das teorias mais
utilizadas no setor de Recursos Humanos, porém não tem sido amplamente utilizada, sendo exaltada a utilização a fins de melhorias. Por meio de treinamentos,
reciclagens e feedback de gerentes, a área de Recursos Humanos tende a ter um grande potencial de melhoria, crescimento e grande desenvolvimento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus, 2002.FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos, v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018.
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TITULO Comportamento Humano e Gestão de Pessoas nas Organizações com Ênfase na área Recursos Humanos

INTRODUCAO
Neste artigo serão discutidos problemas ainda existentes relacionados à toda a área do Recursos Humanos. Serão feitas análises abrangentes de todo o setor, aos
comportamentos e possibilidades de crescimento, em busca de soluções/melhorias aos problemas da área do RH.

OBJETIVOS
O objetivo é analisar problemas, analisar se a empresa pratica a teoria de RH, CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e expor melhorias e/ou solucionar os
problemas da área do RH, trazer mudanças, praticidade e crescimentos a todo o setor.

METODOLOGIA Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites, e entrevistas semiestruturadas.

RESULTADOS

Por meio de pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas, identificamos alguns problemas relevantes no processo de comunicação, comportamento e
liderança dentro de toda a área de Recursos Humanos. Um grande problema identificado, foi a existência de assuntos paralelos dentro das empresas, envolvendo os
gestores das organizações. Foi discutido e sugerido que o pessoal relevante seja treinado, para deixá-los separar questões profissionais e pessoais, garantindo que
eles não interfiram na área de RH e nem na convivência dentro das organizações. Este foi o maior ponto encontrado, á melhorar. Segundo Chiavenato (2002), o
sucesso, o emprego e até a sobrevivência de uma boa organização dependem do “desempenho e das habilidades das pessoas”. Chiavenatto, 2010, p. 156, o papel do
RH é progredir na organização, seus gestores têm que sentar à mesa de decisões, é preciso que as organizações tenham a consciência que o RH tem que participar
da formulação estratégica da empresa e atuar como parceiro. No RH existe uma teoria bastante utilizada, conhecida como CHA (conhecimento, habilidade e atitude)
esta teoria é importante, e também foi sugerida a aplicação melhor, no intuito de melhoras, e grande crescimento das empresas. Colaboradores e gerentes que
possuem uma boa convivência, uma boa relação entre si, conseguindo reparar assuntos profissionais dos pessoais, reparando esses erros, tende a aumentar suas
produções e crescimentos dentro da organização, por isso, é tão importante e interessante aplicar a teoria CHA. Auxilia os colaboradores em seus crescimentos
profissionais, e aumenta o desenvolvimento da organização.

CONCLUSOES
Ao fim das análises e pesquisas bibliográficas, constatou-se que as organizações possuem a teoria CHA (conhecimento, habilidade e atitude), uma das teorias mais
utilizadas no setor de Recursos Humanos, porém não tem sido amplamente utilizada, sendo exaltada a utilização a fins de melhorias. Por meio de treinamentos,
reciclagens e feedback de gerentes, a área de Recursos Humanos tende a ter um grande potencial de melhoria, crescimento e grande desenvolvimento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus, 2002.FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos, v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018.
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TITULO Comportamento Humano e Gestão de Pessoas nas Organizações com Ênfase na área Recursos Humanos

INTRODUCAO
Neste artigo serão discutidos problemas ainda existentes relacionados à toda a área do Recursos Humanos. Serão feitas análises abrangentes de todo o setor, aos
comportamentos e possibilidades de crescimento, em busca de soluções/melhorias aos problemas da área do RH.

OBJETIVOS
O objetivo é analisar problemas, analisar se a empresa pratica a teoria de RH, CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e expor melhorias e/ou solucionar os
problemas da área do RH, trazer mudanças, praticidade e crescimentos a todo o setor.

METODOLOGIA Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites, e entrevistas semiestruturadas.

RESULTADOS

Por meio de pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas, identificamos alguns problemas relevantes no processo de comunicação, comportamento e
liderança dentro de toda a área de Recursos Humanos. Um grande problema identificado, foi a existência de assuntos paralelos dentro das empresas, envolvendo os
gestores das organizações. Foi discutido e sugerido que o pessoal relevante seja treinado, para deixá-los separar questões profissionais e pessoais, garantindo que
eles não interfiram na área de RH e nem na convivência dentro das organizações. Este foi o maior ponto encontrado, á melhorar. Segundo Chiavenato (2002), o
sucesso, o emprego e até a sobrevivência de uma boa organização dependem do “desempenho e das habilidades das pessoas”. Chiavenatto, 2010, p. 156, o papel do
RH é progredir na organização, seus gestores têm que sentar à mesa de decisões, é preciso que as organizações tenham a consciência que o RH tem que participar
da formulação estratégica da empresa e atuar como parceiro. No RH existe uma teoria bastante utilizada, conhecida como CHA (conhecimento, habilidade e atitude)
esta teoria é importante, e também foi sugerida a aplicação melhor, no intuito de melhoras, e grande crescimento das empresas. Colaboradores e gerentes que
possuem uma boa convivência, uma boa relação entre si, conseguindo reparar assuntos profissionais dos pessoais, reparando esses erros, tende a aumentar suas
produções e crescimentos dentro da organização, por isso, é tão importante e interessante aplicar a teoria CHA. Auxilia os colaboradores em seus crescimentos
profissionais, e aumenta o desenvolvimento da organização.

CONCLUSOES
Ao fim das análises e pesquisas bibliográficas, constatou-se que as organizações possuem a teoria CHA (conhecimento, habilidade e atitude), uma das teorias mais
utilizadas no setor de Recursos Humanos, porém não tem sido amplamente utilizada, sendo exaltada a utilização a fins de melhorias. Por meio de treinamentos,
reciclagens e feedback de gerentes, a área de Recursos Humanos tende a ter um grande potencial de melhoria, crescimento e grande desenvolvimento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus, 2002.FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos, v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018.
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TITULO Comportamento Humano e Gestão de Pessoas nas Organizações com Ênfase na área Recursos Humanos

INTRODUCAO
Neste artigo serão discutidos problemas ainda existentes relacionados à toda a área do Recursos Humanos. Serão feitas análises abrangentes de todo o setor, aos
comportamentos e possibilidades de crescimento, em busca de soluções/melhorias aos problemas da área do RH.

OBJETIVOS
O objetivo é analisar problemas, analisar se a empresa pratica a teoria de RH, CHA (conhecimento, habilidade e atitude) e expor melhorias e/ou solucionar os
problemas da área do RH, trazer mudanças, praticidade e crescimentos a todo o setor.

METODOLOGIA Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites, e entrevistas semiestruturadas.

RESULTADOS

Por meio de pesquisas bibliográficas, e entrevistas semiestruturadas, identificamos alguns problemas relevantes no processo de comunicação, comportamento e
liderança dentro de toda a área de Recursos Humanos. Um grande problema identificado, foi a existência de assuntos paralelos dentro das empresas, envolvendo os
gestores das organizações. Foi discutido e sugerido que o pessoal relevante seja treinado, para deixá-los separar questões profissionais e pessoais, garantindo que
eles não interfiram na área de RH e nem na convivência dentro das organizações. Este foi o maior ponto encontrado, á melhorar. Segundo Chiavenato (2002), o
sucesso, o emprego e até a sobrevivência de uma boa organização dependem do “desempenho e das habilidades das pessoas”. Chiavenatto, 2010, p. 156, o papel do
RH é progredir na organização, seus gestores têm que sentar à mesa de decisões, é preciso que as organizações tenham a consciência que o RH tem que participar
da formulação estratégica da empresa e atuar como parceiro. No RH existe uma teoria bastante utilizada, conhecida como CHA (conhecimento, habilidade e atitude)
esta teoria é importante, e também foi sugerida a aplicação melhor, no intuito de melhoras, e grande crescimento das empresas. Colaboradores e gerentes que
possuem uma boa convivência, uma boa relação entre si, conseguindo reparar assuntos profissionais dos pessoais, reparando esses erros, tende a aumentar suas
produções e crescimentos dentro da organização, por isso, é tão importante e interessante aplicar a teoria CHA. Auxilia os colaboradores em seus crescimentos
profissionais, e aumenta o desenvolvimento da organização.

CONCLUSOES
Ao fim das análises e pesquisas bibliográficas, constatou-se que as organizações possuem a teoria CHA (conhecimento, habilidade e atitude), uma das teorias mais
utilizadas no setor de Recursos Humanos, porém não tem sido amplamente utilizada, sendo exaltada a utilização a fins de melhorias. Por meio de treinamentos,
reciclagens e feedback de gerentes, a área de Recursos Humanos tende a ter um grande potencial de melhoria, crescimento e grande desenvolvimento.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus, 2002.FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos, v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018.
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TITULO Prevalência estomatites por inibidores de mTOR e pesquisa do herpes tipo 1 em pacientes transplantados renais

INTRODUCAO
Inibidores do mTOR (imTOR) é indicado no transplante (Tx) renal, é indicado para que não haja do órgão ser rejeição do órgão recebido, sendo associada a efeitos
adversos, sendo a estomatite oral associadas ao uso de imTOR (mIAS), um evento frequente. Por vezes, o diagnóstico diferencial destas lesões são as causadas
pelo herpesvi(#38)#769;rus humanos do tipo 1 (HHV1).

OBJETIVOS
Detectar a expressa(#38)#771;o do DNA dos herpesvi(#38)#769;rus humanos do tipo 1 (HHV1) na saliva de pacientes Tx renais em uso de inibidores de mTOR,
avaliar a prevalência mIAS em pacientes transplantados renais.

METODOLOGIA

Neste estudo prospectivo observacional, foram avaliados pacientes do Servic(#38)#807;o de Transplante Renal do Hospital das Cli(#38)#769;nicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo (FMUSP). Foram inclui(#38)#769;dos pacientes submetidos a transplantes renais, acima dos 18 anos de idade. O
grupo de estudo (G1) composto por pacientes transplantados renais, em uso de imTOR (Everolimo, Sirolimo) e como controle (G2), 16 pacientes usando outros
imunossupressores. A coleta da saliva ocorreu após o 1º mês po(#38)#769;s-transplante. As amostras dforam encaminhadas para o laborato(#38)#769;rio do
Instituto de Medicina Tropical (IMT-FMUSP), onde foram realizadas a extrac(#38)#807;a(#38)#771;o do DNA e detecção do HHV1. Retrospectivamente, foram
avaliados prontuários do serviço, quanto a prevalência de mIAS, medicações associadas e o manejo das lesões.

RESULTADOS

Foram avaliados 32 pacientes (G1=16; G2=16), 17 homens e 15 mulheres, idade média de 49 anos. 91,17% Tx de doadores falecidos e 8,82% intervivos. Foi
observado miAS em 15,62% no G1. Amostras de saliva positivas, em 6% para HHV-1 no G2. Na análise dos prontuários eletrônicos, foi possível observar que entre
esses 76 pacientes, 11% tomaram Sirolimo, 72% tomaram Everolimo e 15% tomaram ambos, 11% (9) dos pacientes apresentaram lesões ulcerativas, mas apenas 2
pacientes pararam o uso dessa medicação por aparecimento de mIAS. Dados sobre o manejo das lesões foi observado somente em 4 prontuários e consistiu
basicamente no uso de corticoides de uso tópico.

CONCLUSOES
Nossos resultados mostraram prevalência alta de miAS e amostras negativas para HHV-1, demonstrando que a toxicidade observada é própria da medicação
utilizada e não uma forma clínica de infecção por herpes do tipo 1.

REFERENCIAS

1. Benjamin D, Colombi M, Moroni C, Hall MN. Rapamycin passes the torch: a new generation of mTOR inhibitors. Nat Rev Drug Discov 2011;10(11):868-80. 2. Jeffers
LH, Madden V, Webster-Cyriaque J, BK virus has tropism for human salivary gland cells in vitro: implications for transmission, Virology 394 (2009) 183–193 3. Kumar
J, Reccia I, Kusano T. Is Early Conversion to mTOR Inhibitors Represent a Suitable Choice in Renal Transplant Recipients? A Systemic Review of Medium-term
Outcomes. Int J Organ Transplant Med. 2017; 8(2):68-76. 4. Martins F, de Oliveira MA, Wang Q, Sonis S, Gallottini M, George S, Treister N. A review of oral toxicity
associated with mTOR inhibitor therapy in cancer patients. Oral Oncol. 2013 Apr;49(4):293-8
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TITULO Prevalência estomatites por inibidores de mTOR e pesquisa do herpes tipo 1 em pacientes transplantados renais

INTRODUCAO
Inibidores do mTOR (imTOR) é indicado no transplante (Tx) renal, é indicado para que não haja do órgão ser rejeição do órgão recebido, sendo associada a efeitos
adversos, sendo a estomatite oral associadas ao uso de imTOR (mIAS), um evento frequente. Por vezes, o diagnóstico diferencial destas lesões são as causadas
pelo herpesvi(#38)#769;rus humanos do tipo 1 (HHV1).

OBJETIVOS
Detectar a expressa(#38)#771;o do DNA dos herpesvi(#38)#769;rus humanos do tipo 1 (HHV1) na saliva de pacientes Tx renais em uso de inibidores de mTOR,
avaliar a prevalência mIAS em pacientes transplantados renais.

METODOLOGIA

Neste estudo prospectivo observacional, foram avaliados pacientes do Servic(#38)#807;o de Transplante Renal do Hospital das Cli(#38)#769;nicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo (FMUSP). Foram inclui(#38)#769;dos pacientes submetidos a transplantes renais, acima dos 18 anos de idade. O
grupo de estudo (G1) composto por pacientes transplantados renais, em uso de imTOR (Everolimo, Sirolimo) e como controle (G2), 16 pacientes usando outros
imunossupressores. A coleta da saliva ocorreu após o 1º mês po(#38)#769;s-transplante. As amostras dforam encaminhadas para o laborato(#38)#769;rio do
Instituto de Medicina Tropical (IMT-FMUSP), onde foram realizadas a extrac(#38)#807;a(#38)#771;o do DNA e detecção do HHV1. Retrospectivamente, foram
avaliados prontuários do serviço, quanto a prevalência de mIAS, medicações associadas e o manejo das lesões.

RESULTADOS

Foram avaliados 32 pacientes (G1=16; G2=16), 17 homens e 15 mulheres, idade média de 49 anos. 91,17% Tx de doadores falecidos e 8,82% intervivos. Foi
observado miAS em 15,62% no G1. Amostras de saliva positivas, em 6% para HHV-1 no G2. Na análise dos prontuários eletrônicos, foi possível observar que entre
esses 76 pacientes, 11% tomaram Sirolimo, 72% tomaram Everolimo e 15% tomaram ambos, 11% (9) dos pacientes apresentaram lesões ulcerativas, mas apenas 2
pacientes pararam o uso dessa medicação por aparecimento de mIAS. Dados sobre o manejo das lesões foi observado somente em 4 prontuários e consistiu
basicamente no uso de corticoides de uso tópico.

CONCLUSOES
Nossos resultados mostraram prevalência alta de miAS e amostras negativas para HHV-1, demonstrando que a toxicidade observada é própria da medicação
utilizada e não uma forma clínica de infecção por herpes do tipo 1.

REFERENCIAS

1. Benjamin D, Colombi M, Moroni C, Hall MN. Rapamycin passes the torch: a new generation of mTOR inhibitors. Nat Rev Drug Discov 2011;10(11):868-80. 2. Jeffers
LH, Madden V, Webster-Cyriaque J, BK virus has tropism for human salivary gland cells in vitro: implications for transmission, Virology 394 (2009) 183–193 3. Kumar
J, Reccia I, Kusano T. Is Early Conversion to mTOR Inhibitors Represent a Suitable Choice in Renal Transplant Recipients? A Systemic Review of Medium-term
Outcomes. Int J Organ Transplant Med. 2017; 8(2):68-76. 4. Martins F, de Oliveira MA, Wang Q, Sonis S, Gallottini M, George S, Treister N. A review of oral toxicity
associated with mTOR inhibitor therapy in cancer patients. Oral Oncol. 2013 Apr;49(4):293-8
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TITULO Prevalência estomatites por inibidores de mTOR e pesquisa do herpes tipo 1 em pacientes transplantados renais

INTRODUCAO
Inibidores do mTOR (imTOR) é indicado no transplante (Tx) renal, é indicado para que não haja do órgão ser rejeição do órgão recebido, sendo associada a efeitos
adversos, sendo a estomatite oral associadas ao uso de imTOR (mIAS), um evento frequente. Por vezes, o diagnóstico diferencial destas lesões são as causadas
pelo herpesvi(#38)#769;rus humanos do tipo 1 (HHV1).

OBJETIVOS
Detectar a expressa(#38)#771;o do DNA dos herpesvi(#38)#769;rus humanos do tipo 1 (HHV1) na saliva de pacientes Tx renais em uso de inibidores de mTOR,
avaliar a prevalência mIAS em pacientes transplantados renais.

METODOLOGIA

Neste estudo prospectivo observacional, foram avaliados pacientes do Servic(#38)#807;o de Transplante Renal do Hospital das Cli(#38)#769;nicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo (FMUSP). Foram inclui(#38)#769;dos pacientes submetidos a transplantes renais, acima dos 18 anos de idade. O
grupo de estudo (G1) composto por pacientes transplantados renais, em uso de imTOR (Everolimo, Sirolimo) e como controle (G2), 16 pacientes usando outros
imunossupressores. A coleta da saliva ocorreu após o 1º mês po(#38)#769;s-transplante. As amostras dforam encaminhadas para o laborato(#38)#769;rio do
Instituto de Medicina Tropical (IMT-FMUSP), onde foram realizadas a extrac(#38)#807;a(#38)#771;o do DNA e detecção do HHV1. Retrospectivamente, foram
avaliados prontuários do serviço, quanto a prevalência de mIAS, medicações associadas e o manejo das lesões.

RESULTADOS

Foram avaliados 32 pacientes (G1=16; G2=16), 17 homens e 15 mulheres, idade média de 49 anos. 91,17% Tx de doadores falecidos e 8,82% intervivos. Foi
observado miAS em 15,62% no G1. Amostras de saliva positivas, em 6% para HHV-1 no G2. Na análise dos prontuários eletrônicos, foi possível observar que entre
esses 76 pacientes, 11% tomaram Sirolimo, 72% tomaram Everolimo e 15% tomaram ambos, 11% (9) dos pacientes apresentaram lesões ulcerativas, mas apenas 2
pacientes pararam o uso dessa medicação por aparecimento de mIAS. Dados sobre o manejo das lesões foi observado somente em 4 prontuários e consistiu
basicamente no uso de corticoides de uso tópico.

CONCLUSOES
Nossos resultados mostraram prevalência alta de miAS e amostras negativas para HHV-1, demonstrando que a toxicidade observada é própria da medicação
utilizada e não uma forma clínica de infecção por herpes do tipo 1.

REFERENCIAS

1. Benjamin D, Colombi M, Moroni C, Hall MN. Rapamycin passes the torch: a new generation of mTOR inhibitors. Nat Rev Drug Discov 2011;10(11):868-80. 2. Jeffers
LH, Madden V, Webster-Cyriaque J, BK virus has tropism for human salivary gland cells in vitro: implications for transmission, Virology 394 (2009) 183–193 3. Kumar
J, Reccia I, Kusano T. Is Early Conversion to mTOR Inhibitors Represent a Suitable Choice in Renal Transplant Recipients? A Systemic Review of Medium-term
Outcomes. Int J Organ Transplant Med. 2017; 8(2):68-76. 4. Martins F, de Oliveira MA, Wang Q, Sonis S, Gallottini M, George S, Treister N. A review of oral toxicity
associated with mTOR inhibitor therapy in cancer patients. Oral Oncol. 2013 Apr;49(4):293-8

Página 898



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12702 Administração de Recursos Humanos 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4331931 - SORAIA SANTOS SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Longlife learning - Vantagens de investir em treinamento e desenvolvimento dos colaboradores

INTRODUCAO

Um dos tópicos fundamentais do planejamento estratégico de uma empresa, é o Treinamento e Desenvolvimento. É através do investimento nesta ferramenta que,
desfechos positivos e números crescentes, podem ser obtidos pelas organizações, através da preparação dos colaboradores para executar as funções e do
desenvolvimento contínuo - longlife learning de forma à permitir que estes estejam sempre preparados para executar o planejamento das atividades fim da
organização trazendo resultados profícuos e ganhos pessoais e profissionais.

OBJETIVOS
Indagar sobre a importância da capacitação profissional nas organizações, abordando as ferramentas necessárias para os processos de treinar e desenvolver
colaboradores.

METODOLOGIA
O método de pesquisa para fomentação deste trabalho, foi a pesquisa bibliográfica, artigos científicos, revistas e ferramentas correlatas, visando abordar as
principais informações relacionadas ao tema.

RESULTADOS

É indiscutível a importância de treinar e desenvolver os colaboradores, bem como a relevância de todo o processo de nivelar os objetivos juntamente ao
planejamento estratégico da empresa, REICHEL (2008, p.15) reitera: “o setor de treinamento e desenvolvimento, quando conectado com planejamento estratégico,
atinge funções básicas que envolvem alguns tipos de mudança de comportamento em seus talentos”. É possível analisar o comprometimento das organizações com
esta subdivisão de recursos humanos, a companhia que busca o desenvolvimento contínuo de seus funcionários, fornecendo as ferramentas necessárias, tende a
obter melhores resultados e um crescimento contínuo. Uma ferramenta excepcional de Treinamento e desenvolvimento é a universidade corporativa, visando o
longlife learning como declara Kraemer (2004, p.7) “A educação corporativa compreende a filosofia que orienta todas as atividades realizadas para identificar,
modelar, difundir e aperfeiçoar as competências essenciais para o sucesso de uma organização”. Em contrapartida, muitas empresas no mercado não investem no
desenvolvimento de seus colaboradores, o que pode gerar nos profissionais um grande índice de insatisfação em relação aos seus objetivos profissionais,
aumentando a taxa de turnover e a baixa-produtividade.

CONCLUSOES

Organizações que aplicam Treinamento e Desenvolvimento como ponto fulcral de um planejamento estratégico extraem melhores resultados, e investem tanto no
funcionário quanto no crescimento da companhia. É interessante que a empresa forneça treinamentos genéricos para todos os colaboradores, específicos para cada
equipe, e também um plano de desenvolvimento individual contínuo, incentivando os funcionários a se desenvolverem continuamente, para que possam sempre
atender as exigências do mercado. Treinar e desenvolver o profissional, faz com que o mesmo esteja mais motivado e se dedique cada vez mais ao exercer sua
função.

REFERENCIAS
REICHEL, H. Treinamento e Desenvolvimento. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008. SILVA, A.; KRAEMER, M. E. P. Universidade corporativa como alavanca da vantagem
competitiva. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa (RECADM), Santa Catarina, v. 3, n. 1, maio de 2004. Disponível em:
http://periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/430. Acesso em: 04 mar 2021.
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TITULO A RELEVÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO
O presente estudo desdobra-se sobre a relação da motivação sobre o comportamento dos colaboradores em uma organização, bem como sobre a influência do Clima Organizacional, analisando ainda
sua influência sobre os resultados organizacionais advindos das pesquisas de clima organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é de verificar a relevância do Clima Organizacional no incentivo dos funcionários para desempenharem suas funções no dia a dia, bem como o efeito das pesquisas de clima
organizacional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos e periódicos da área.

RESULTADOS

É cabível dizer que Clima Organizacional se refere à percepção coletiva do ambiente corporativo, isto é, este título corresponde aos pensamentos e emoções dos colaboradores em detrimento do seu
espaço de trabalho e atividades exercidas. Pela visão da autora Itala (2013, p. 47) é impossível não contrastar o clima organizacional com a motivação, pois a partir dela pode-se determinar a
excelência da organização, visto que, os sentimentos gerados pelos colaboradores, podem influenciar na execução de suas atribuições. No universo laboral contemporâneo, a Pesquisa de Clima
Organizacional possibilita que seja realizada a análise da percepção coletiva e da satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo, sendo assim, também permite que sejam traçadas
estratégias que visam o bom relacionamento entre as equipes de trabalho e proporciona a identificação de diversos padrões comportamentais. A realização de tal estudo confere características mais
eficazes e assertivas ao processo de tomada de decisão das organizações, de forma a valorizar cada vez mais funcionários. (Moreira, p. 40, 2012). Este tema é um fator determinante para a
identificação do desempenho dos colaboradores, uma vez que, a ausência dessa análise pode resultar na baixa produtividade do dia a dia.

CONCLUSOES
Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que colaboradores motivados, constroem o clima organizacional mais agradável, e desempenham suas atribuições com excelência.
Entende-se que seus benefícios e vantagens se dão através do engajamento dos colaboradores, melhoria nos relacionamentos interpessoais e aumento da produtividade.

REFERENCIAS

ITALA, Patricia. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba,
PR: IESDE Brasil, 2012. Disponível em (#60).https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=i4oplHzuEF4C(#38)oi=fnd(#38)pg=PA7(#38)dq=clima+organizacional(#38)ots=WxnpFNq1xV(#38)sig=Pnahbvgb2FJJb_PCbuaJHYekwk0(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false(#62)
Acesso em: 28 de Setembro de 2021.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A RELEVÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO
O presente estudo desdobra-se sobre a relação da motivação sobre o comportamento dos colaboradores em uma organização, bem como sobre a influência do Clima Organizacional, analisando ainda
sua influência sobre os resultados organizacionais advindos das pesquisas de clima organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é de verificar a relevância do Clima Organizacional no incentivo dos funcionários para desempenharem suas funções no dia a dia, bem como o efeito das pesquisas de clima
organizacional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos e periódicos da área.

RESULTADOS

É cabível dizer que Clima Organizacional se refere à percepção coletiva do ambiente corporativo, isto é, este título corresponde aos pensamentos e emoções dos colaboradores em detrimento do seu
espaço de trabalho e atividades exercidas. Pela visão da autora Itala (2013, p. 47) é impossível não contrastar o clima organizacional com a motivação, pois a partir dela pode-se determinar a
excelência da organização, visto que, os sentimentos gerados pelos colaboradores, podem influenciar na execução de suas atribuições. No universo laboral contemporâneo, a Pesquisa de Clima
Organizacional possibilita que seja realizada a análise da percepção coletiva e da satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo, sendo assim, também permite que sejam traçadas
estratégias que visam o bom relacionamento entre as equipes de trabalho e proporciona a identificação de diversos padrões comportamentais. A realização de tal estudo confere características mais
eficazes e assertivas ao processo de tomada de decisão das organizações, de forma a valorizar cada vez mais funcionários. (Moreira, p. 40, 2012). Este tema é um fator determinante para a
identificação do desempenho dos colaboradores, uma vez que, a ausência dessa análise pode resultar na baixa produtividade do dia a dia.

CONCLUSOES
Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que colaboradores motivados, constroem o clima organizacional mais agradável, e desempenham suas atribuições com excelência.
Entende-se que seus benefícios e vantagens se dão através do engajamento dos colaboradores, melhoria nos relacionamentos interpessoais e aumento da produtividade.

REFERENCIAS

ITALA, Patricia. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba,
PR: IESDE Brasil, 2012. Disponível em (#60).https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=i4oplHzuEF4C(#38)oi=fnd(#38)pg=PA7(#38)dq=clima+organizacional(#38)ots=WxnpFNq1xV(#38)sig=Pnahbvgb2FJJb_PCbuaJHYekwk0(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false(#62)
Acesso em: 28 de Setembro de 2021.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A RELEVÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO
O presente estudo desdobra-se sobre a relação da motivação sobre o comportamento dos colaboradores em uma organização, bem como sobre a influência do Clima Organizacional, analisando ainda
sua influência sobre os resultados organizacionais advindos das pesquisas de clima organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é de verificar a relevância do Clima Organizacional no incentivo dos funcionários para desempenharem suas funções no dia a dia, bem como o efeito das pesquisas de clima
organizacional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos e periódicos da área.

RESULTADOS

É cabível dizer que Clima Organizacional se refere à percepção coletiva do ambiente corporativo, isto é, este título corresponde aos pensamentos e emoções dos colaboradores em detrimento do seu
espaço de trabalho e atividades exercidas. Pela visão da autora Itala (2013, p. 47) é impossível não contrastar o clima organizacional com a motivação, pois a partir dela pode-se determinar a
excelência da organização, visto que, os sentimentos gerados pelos colaboradores, podem influenciar na execução de suas atribuições. No universo laboral contemporâneo, a Pesquisa de Clima
Organizacional possibilita que seja realizada a análise da percepção coletiva e da satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo, sendo assim, também permite que sejam traçadas
estratégias que visam o bom relacionamento entre as equipes de trabalho e proporciona a identificação de diversos padrões comportamentais. A realização de tal estudo confere características mais
eficazes e assertivas ao processo de tomada de decisão das organizações, de forma a valorizar cada vez mais funcionários. (Moreira, p. 40, 2012). Este tema é um fator determinante para a
identificação do desempenho dos colaboradores, uma vez que, a ausência dessa análise pode resultar na baixa produtividade do dia a dia.

CONCLUSOES
Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que colaboradores motivados, constroem o clima organizacional mais agradável, e desempenham suas atribuições com excelência.
Entende-se que seus benefícios e vantagens se dão através do engajamento dos colaboradores, melhoria nos relacionamentos interpessoais e aumento da produtividade.

REFERENCIAS

ITALA, Patricia. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba,
PR: IESDE Brasil, 2012. Disponível em (#60).https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=i4oplHzuEF4C(#38)oi=fnd(#38)pg=PA7(#38)dq=clima+organizacional(#38)ots=WxnpFNq1xV(#38)sig=Pnahbvgb2FJJb_PCbuaJHYekwk0(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false(#62)
Acesso em: 28 de Setembro de 2021.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A RELEVÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO
O presente estudo desdobra-se sobre a relação da motivação sobre o comportamento dos colaboradores em uma organização, bem como sobre a influência do Clima Organizacional, analisando ainda
sua influência sobre os resultados organizacionais advindos das pesquisas de clima organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é de verificar a relevância do Clima Organizacional no incentivo dos funcionários para desempenharem suas funções no dia a dia, bem como o efeito das pesquisas de clima
organizacional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos e periódicos da área.

RESULTADOS

É cabível dizer que Clima Organizacional se refere à percepção coletiva do ambiente corporativo, isto é, este título corresponde aos pensamentos e emoções dos colaboradores em detrimento do seu
espaço de trabalho e atividades exercidas. Pela visão da autora Itala (2013, p. 47) é impossível não contrastar o clima organizacional com a motivação, pois a partir dela pode-se determinar a
excelência da organização, visto que, os sentimentos gerados pelos colaboradores, podem influenciar na execução de suas atribuições. No universo laboral contemporâneo, a Pesquisa de Clima
Organizacional possibilita que seja realizada a análise da percepção coletiva e da satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo, sendo assim, também permite que sejam traçadas
estratégias que visam o bom relacionamento entre as equipes de trabalho e proporciona a identificação de diversos padrões comportamentais. A realização de tal estudo confere características mais
eficazes e assertivas ao processo de tomada de decisão das organizações, de forma a valorizar cada vez mais funcionários. (Moreira, p. 40, 2012). Este tema é um fator determinante para a
identificação do desempenho dos colaboradores, uma vez que, a ausência dessa análise pode resultar na baixa produtividade do dia a dia.

CONCLUSOES
Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que colaboradores motivados, constroem o clima organizacional mais agradável, e desempenham suas atribuições com excelência.
Entende-se que seus benefícios e vantagens se dão através do engajamento dos colaboradores, melhoria nos relacionamentos interpessoais e aumento da produtividade.

REFERENCIAS

ITALA, Patricia. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba,
PR: IESDE Brasil, 2012. Disponível em (#60).https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=i4oplHzuEF4C(#38)oi=fnd(#38)pg=PA7(#38)dq=clima+organizacional(#38)ots=WxnpFNq1xV(#38)sig=Pnahbvgb2FJJb_PCbuaJHYekwk0(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false(#62)
Acesso em: 28 de Setembro de 2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO A RELEVÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO
O presente estudo desdobra-se sobre a relação da motivação sobre o comportamento dos colaboradores em uma organização, bem como sobre a influência do Clima Organizacional, analisando ainda
sua influência sobre os resultados organizacionais advindos das pesquisas de clima organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo do estudo é de verificar a relevância do Clima Organizacional no incentivo dos funcionários para desempenharem suas funções no dia a dia, bem como o efeito das pesquisas de clima
organizacional.

METODOLOGIA A metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica, enriquecida com artigos e periódicos da área.

RESULTADOS

É cabível dizer que Clima Organizacional se refere à percepção coletiva do ambiente corporativo, isto é, este título corresponde aos pensamentos e emoções dos colaboradores em detrimento do seu
espaço de trabalho e atividades exercidas. Pela visão da autora Itala (2013, p. 47) é impossível não contrastar o clima organizacional com a motivação, pois a partir dela pode-se determinar a
excelência da organização, visto que, os sentimentos gerados pelos colaboradores, podem influenciar na execução de suas atribuições. No universo laboral contemporâneo, a Pesquisa de Clima
Organizacional possibilita que seja realizada a análise da percepção coletiva e da satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente corporativo, sendo assim, também permite que sejam traçadas
estratégias que visam o bom relacionamento entre as equipes de trabalho e proporciona a identificação de diversos padrões comportamentais. A realização de tal estudo confere características mais
eficazes e assertivas ao processo de tomada de decisão das organizações, de forma a valorizar cada vez mais funcionários. (Moreira, p. 40, 2012). Este tema é um fator determinante para a
identificação do desempenho dos colaboradores, uma vez que, a ausência dessa análise pode resultar na baixa produtividade do dia a dia.

CONCLUSOES
Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que colaboradores motivados, constroem o clima organizacional mais agradável, e desempenham suas atribuições com excelência.
Entende-se que seus benefícios e vantagens se dão através do engajamento dos colaboradores, melhoria nos relacionamentos interpessoais e aumento da produtividade.

REFERENCIAS

ITALA, Patricia. Série MBA - Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Grupo GEN, 2013. MOREIRA, Elen Gongora. Clima Organizacional. Curitiba,
PR: IESDE Brasil, 2012. Disponível em (#60).https://books.google.com.br/books?hl=pt- BR(#38)lr=
(#38)id=i4oplHzuEF4C(#38)oi=fnd(#38)pg=PA7(#38)dq=clima+organizacional(#38)ots=WxnpFNq1xV(#38)sig=Pnahbvgb2FJJb_PCbuaJHYekwk0(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false(#62)
Acesso em: 28 de Setembro de 2021.
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3654141 - LILIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Antonio Dias Rafael Lopes de Sousa

TITULO A PEDAGOGIA DE FREIRE SÓ FLORESCE NA DEMOCRACIA

INTRODUCAO

O regime ditatorial brasileiro não conseguia conviver com a experiência da alfabetização baseada pelo método inovador de Paulo Freire, que utilizava a vivência do
alfabetizando na formação das palavras através do conceito de "termos geradores". A proposta freiriana utilizava palavras tiradas do cotidiano dos educandos na
formação das palavras no processo de alfabetização. Discente pensante e/ou aluno cidadão não era o protótipo do alfabetizado que a ditadura militar almejava.
Neste contexto, Paulo Freire foi perseguido e exilado. Seu método, extirpado do sistema educacional e o MOBRAL (método de alfabetização do regime militar), veio
para substituir e dar identidade para o novo formato de alfabetização baseado na uniformização do material utilizado em todo o território nacional, não traduzindo a
linguagem e as necessidades do povo de cada região, principal característica da metodologia freiriana.

OBJETIVOS Verificar a incompatibilidade da pedagogia de Freire com o pensamento autoritário e ‘bancário’ da estrutura educacional defendida pelos militares brasileiros.

METODOLOGIA

Nossa proposta metodológica, realizada por meio de pesquisa documental e exploratória, visa refletir sobre a viabilidade da pedagogia freiriana como resultado de
uma política pública democrática e pautada na construção participativa de se fazer educação. Paulo freire volta do exílio e é convidado para ser secretário de
educação na gestão da prefeita Luiza Erundina do PT (1989 e 1992). É inegável que somente no período democrático, Freire conseguiu a democratização da gestão,
que era criar mecanismos para aumentar a participação na tomada das decisões. Ocorreu a reativação dos conselhos escolares, que garantiam a participação das
famílias e alunos, e começaram a fazer colegiados nos órgãos intermediários e centrais. Surgiram a criação de reuniões semanais, fazendo com que as informações
começassem a circular. O que vinha da ponta da rede chegava para todos, para tomar as decisões. Nova qualidade de ensino através da reorientação curricular,
formação dos educadores, pagamento e valorização salarial para os professores da rede municipal paulistana. Se atualmente vivemos um período de fechamento
dos turnos noturno da rede estadual paulista, com a pasta de Paulo Freire houve um processo de democratização do acesso e da permanência com a construção de
90 escolas que pudesse também atender o povo trabalhador.

RESULTADOS
Na contramão do nosso patrono da educação, o governo federal pretende implementar 200 unidades de escolas cívico-militares (pecim) até o fim de seu mandato,
dentro de um contexto de corte de verbas do ministério da educação e salários de professores congelados.

CONCLUSOES
Neste ano celebramos 100 anos de Paulo Freire, pensador brasileiro mais citado no mundo. Com um legado tão vasto, custa entender os motivos dos anseios por
escolas militares. Estamos numa escalada de crescimento vertiginoso de escola civil-militar. Seria o autoritarismo ou militarização das escolas o caminho para
nossa educação no futuro?

REFERENCIAS
GADOTTI, Moacir; TORRES, Carlos Alberto. Paulo Freire, administrador público: a experiência de Paulo Freire na secretaria de educação da cidade de são Paulo
[19891991]. In: FREIRE, Paulo. A Educação na cidade 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p.11-17
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Antonio Dias Rafael Lopes de Sousa

TITULO A PEDAGOGIA DE FREIRE SÓ FLORESCE NA DEMOCRACIA

INTRODUCAO

O regime ditatorial brasileiro não conseguia conviver com a experiência da alfabetização baseada pelo método inovador de Paulo Freire, que utilizava a vivência do
alfabetizando na formação das palavras através do conceito de "termos geradores". A proposta freiriana utilizava palavras tiradas do cotidiano dos educandos na
formação das palavras no processo de alfabetização. Discente pensante e/ou aluno cidadão não era o protótipo do alfabetizado que a ditadura militar almejava.
Neste contexto, Paulo Freire foi perseguido e exilado. Seu método, extirpado do sistema educacional e o MOBRAL (método de alfabetização do regime militar), veio
para substituir e dar identidade para o novo formato de alfabetização baseado na uniformização do material utilizado em todo o território nacional, não traduzindo a
linguagem e as necessidades do povo de cada região, principal característica da metodologia freiriana.

OBJETIVOS Verificar a incompatibilidade da pedagogia de Freire com o pensamento autoritário e ‘bancário’ da estrutura educacional defendida pelos militares brasileiros.

METODOLOGIA

Nossa proposta metodológica, realizada por meio de pesquisa documental e exploratória, visa refletir sobre a viabilidade da pedagogia freiriana como resultado de
uma política pública democrática e pautada na construção participativa de se fazer educação. Paulo freire volta do exílio e é convidado para ser secretário de
educação na gestão da prefeita Luiza Erundina do PT (1989 e 1992). É inegável que somente no período democrático, Freire conseguiu a democratização da gestão,
que era criar mecanismos para aumentar a participação na tomada das decisões. Ocorreu a reativação dos conselhos escolares, que garantiam a participação das
famílias e alunos, e começaram a fazer colegiados nos órgãos intermediários e centrais. Surgiram a criação de reuniões semanais, fazendo com que as informações
começassem a circular. O que vinha da ponta da rede chegava para todos, para tomar as decisões. Nova qualidade de ensino através da reorientação curricular,
formação dos educadores, pagamento e valorização salarial para os professores da rede municipal paulistana. Se atualmente vivemos um período de fechamento
dos turnos noturno da rede estadual paulista, com a pasta de Paulo Freire houve um processo de democratização do acesso e da permanência com a construção de
90 escolas que pudesse também atender o povo trabalhador.

RESULTADOS
Na contramão do nosso patrono da educação, o governo federal pretende implementar 200 unidades de escolas cívico-militares (pecim) até o fim de seu mandato,
dentro de um contexto de corte de verbas do ministério da educação e salários de professores congelados.

CONCLUSOES
Neste ano celebramos 100 anos de Paulo Freire, pensador brasileiro mais citado no mundo. Com um legado tão vasto, custa entender os motivos dos anseios por
escolas militares. Estamos numa escalada de crescimento vertiginoso de escola civil-militar. Seria o autoritarismo ou militarização das escolas o caminho para
nossa educação no futuro?

REFERENCIAS
GADOTTI, Moacir; TORRES, Carlos Alberto. Paulo Freire, administrador público: a experiência de Paulo Freire na secretaria de educação da cidade de são Paulo
[19891991]. In: FREIRE, Paulo. A Educação na cidade 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p.11-17
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3765555 - CATHERINE CHRISTIE LIMA ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster
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Jaqueline Sousa Leite Carla Regiani Conde

TITULO ASSISTÊNCIA A GESTANTE NO CENÁRIO DE PANDEMIA DO COVID 19: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO
O Covid-19 foi diagnosticado na cidade de Wuhan, China, em dezembro de 2019. No Brasil, o surto foi notificado como Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em fevereiro de 2020. Após notificação de 110.000 casos e quatro mil óbitos em países de todos os continentes, em março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde declarou a pandemia por COVID 19 e considerou as gestantes com fator de risco neste cenário atual do coronavírus.

OBJETIVOS Descrever as recomendações sugerida no atendimento das gestante no cenário de pandemia por Covid-19.

METODOLOGIA
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura integrativa. Para a busca dos dados consultou-se os periódicos do Scientific Electronic Library Online (Scielo) e
Public/Publisher MEDLINE (Pubmed). A partir da combinação dos descritores: Covid-19, gestação e assistência de Enfermagem. Os estudos foram analisando
criticamente por meio da leitura na integra e análise do conteúdo.

RESULTADOS

A assistência nos serviços de atenção obstétrica é de grande importância, de modo a realizar uma avaliação mais criteriosa no grau de evolução da gestante, sendo
assim o assistência dos profissionais de saúde é um fator essencial para que essa gestante tenha uma acompanhamento presencial e sem nenhum fator de risco.
Nos atendimentos presenciais para gestante está sendo recomendado as medidas preventivas , como o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos
profissionais de saúde, e a utilização de máscara cirúrgica pelas gestantes.

CONCLUSOES

Salienta-se com este estudo que o momento de pandemia pelo novo coronavírus afeta as gestantes, pois, elas são consideradas grupo de risco para infecções de
modo geral e nesta fase costuma ser mais grave, devido ao seu sistema imunológico sofre alterações significativas e com isso acaba ficando, mas propensa a
adquirir o Covid19, por isso, é necessário que se tenha uma atenção e assistência diferenciada e que as orientações para as gestantes sejam de maneira simples e
humanizada.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: PRADO, M.F et al. Análise da subnotificação de COVID-19 no Brasil. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 2020. RONDELLI, G et al. Assistência às
gestantes e recém-nascidos no contexto da infecção COVID-19: uma revisão sistemática. DESAFIOS-Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, v.
7, n. Especial-3, p. 48-74, 2020. SILVA, F.L; RUSSO, J; NUCCI, M. Gravidez, parto e puerpério na pandemia: os múltiplos sentidos do risco. Horizontes Antropológicos,
v. 27, p. 245-265, 2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Lopes Weber

TITULO IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S NO ESTOQUE DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

INTRODUCAO

O 5S é um programa que dá suporte à gestão da qualidade e contribui para um ambiente organizado e produtivo, com potencial transformador no modo como
funcionários vêm o local de trabalho, elevando a eficácia geral¹. Com origem no Japão há muitos anos, é visto ainda atualmente como o principal instrumento de
gestão da qualidade e produtividade pela sua eficácia². O programa é dividido em 5 sensos: Seiri/Utilização, Seiton/Organização, Seiso/Limpeza, Seiketsu/Bem-estar
e Shitsuke/Disciplina³.

OBJETIVOS Implantar um programa 5S na gestão de estoque em uma Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN.

METODOLOGIA

O programa foi desenvolvido em UAN terceirizada, região sul de São Paulo/SP, servindo 240 refeições/dia aos colaboradores da contratante. Foi efetuado
treinamento com os funcionários da UAN, apresentando o programa 5S, os objetivos e benefícios de sua implantação no estoque frio e seco. A implantação foi
definida com a participação do nutricionista gerente da UAN. Para cada senso do programa, foram propostas ações específicas, para atenção aos objetivos
propostos. Toda a área de estoque foi organizada a partir de higienização geral, descarte dos itens não essenciais, reforço do sistema Primeiro que Entra Primeiro
que Sai-PEPS para retirada de mercadorias, e da utilização de etiquetas para demarcação e identificação dos itens em cada prateleira.

RESULTADOS

A implantação do 5S no estoque da unidade foi estruturada e implantada da seguinte forma, a partir de cada senso: Seiri/Utilização – com participação dos
colaboradores, foram listados todos os itens e estabelecidos critérios de seleção, mantendo apenas os essenciais. Seiton/Organização – foi definido lugar para
guardar cada item, com etiquetas e cores para fácil identificação. Seiso/Limpeza – todo o local foi higienizado, com determinação de cronograma de limpeza, e
organização de coleta seletiva dos recicláveis. Seiketsu/Bem-estar – prateleiras e estrados foram ajustados para garantir ergonomia aos colaboradores no local.
Shitsuke/Disciplina – foi proposto programa periódico de monitoramento e avaliação do cumprimento dos sensos anteriores, com ações corretivas.

CONCLUSOES
Com a implantação do programa 5S no estoque da UAN, observou-se imediato incremento na organização, facilidade na operação e redução do tempo gasto na
retirada e no recebimento de materiais. Os colaboradores demonstraram envolvimento no processo. Sugere-se que seja avaliada possibilidade de expansão do
programa na unidade, estendendo a outras áreas da UAN o benefício observado.

REFERENCIAS

1. MiorandoI N, Scharlau M, Martins AH. Implantação do programa 5’s em uma cozinha de um centro de convivência para idosos da cidade de Cascavel-Paraná. Fag
journal of health (FJH), p. 56-57, 2019. Disponível em: https://fjh.fag.edu.br/index.php/fjh/article/view/35 Acesso em: 05/09/2021. 2. Pereira ARN, Vasques CT.
Implantação do programa 5s em uma unidade de alimentação e nutrição. Anais. XI Encontro Internacional de Produção Científica, 2019. Disponível em:
http://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/3528/1/ALESSANDRA%20ROSELI%20NUNES%20PEREIRA.pdf Acesso: 05/09/2021. 3. Ribeiro H. Guia de
implantação dos 5S, como formar a cultura do 5S na empresa. São Caetano do Sul: PDCA editora, 2010
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Marcia Lopes Weber

TITULO IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S NO ESTOQUE DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

INTRODUCAO

O 5S é um programa que dá suporte à gestão da qualidade e contribui para um ambiente organizado e produtivo, com potencial transformador no modo como
funcionários vêm o local de trabalho, elevando a eficácia geral¹. Com origem no Japão há muitos anos, é visto ainda atualmente como o principal instrumento de
gestão da qualidade e produtividade pela sua eficácia². O programa é dividido em 5 sensos: Seiri/Utilização, Seiton/Organização, Seiso/Limpeza, Seiketsu/Bem-estar
e Shitsuke/Disciplina³.

OBJETIVOS Implantar um programa 5S na gestão de estoque em uma Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN.

METODOLOGIA

O programa foi desenvolvido em UAN terceirizada, região sul de São Paulo/SP, servindo 240 refeições/dia aos colaboradores da contratante. Foi efetuado
treinamento com os funcionários da UAN, apresentando o programa 5S, os objetivos e benefícios de sua implantação no estoque frio e seco. A implantação foi
definida com a participação do nutricionista gerente da UAN. Para cada senso do programa, foram propostas ações específicas, para atenção aos objetivos
propostos. Toda a área de estoque foi organizada a partir de higienização geral, descarte dos itens não essenciais, reforço do sistema Primeiro que Entra Primeiro
que Sai-PEPS para retirada de mercadorias, e da utilização de etiquetas para demarcação e identificação dos itens em cada prateleira.

RESULTADOS

A implantação do 5S no estoque da unidade foi estruturada e implantada da seguinte forma, a partir de cada senso: Seiri/Utilização – com participação dos
colaboradores, foram listados todos os itens e estabelecidos critérios de seleção, mantendo apenas os essenciais. Seiton/Organização – foi definido lugar para
guardar cada item, com etiquetas e cores para fácil identificação. Seiso/Limpeza – todo o local foi higienizado, com determinação de cronograma de limpeza, e
organização de coleta seletiva dos recicláveis. Seiketsu/Bem-estar – prateleiras e estrados foram ajustados para garantir ergonomia aos colaboradores no local.
Shitsuke/Disciplina – foi proposto programa periódico de monitoramento e avaliação do cumprimento dos sensos anteriores, com ações corretivas.

CONCLUSOES
Com a implantação do programa 5S no estoque da UAN, observou-se imediato incremento na organização, facilidade na operação e redução do tempo gasto na
retirada e no recebimento de materiais. Os colaboradores demonstraram envolvimento no processo. Sugere-se que seja avaliada possibilidade de expansão do
programa na unidade, estendendo a outras áreas da UAN o benefício observado.

REFERENCIAS

1. MiorandoI N, Scharlau M, Martins AH. Implantação do programa 5’s em uma cozinha de um centro de convivência para idosos da cidade de Cascavel-Paraná. Fag
journal of health (FJH), p. 56-57, 2019. Disponível em: https://fjh.fag.edu.br/index.php/fjh/article/view/35 Acesso em: 05/09/2021. 2. Pereira ARN, Vasques CT.
Implantação do programa 5s em uma unidade de alimentação e nutrição. Anais. XI Encontro Internacional de Produção Científica, 2019. Disponível em:
http://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/3528/1/ALESSANDRA%20ROSELI%20NUNES%20PEREIRA.pdf Acesso: 05/09/2021. 3. Ribeiro H. Guia de
implantação dos 5S, como formar a cultura do 5S na empresa. São Caetano do Sul: PDCA editora, 2010
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João Augusto Mattar Neto

TITULO Literatura comparada e intertextualidade: o insaciável em “O Kágado” e “Urashima Taro”

INTRODUCAO

“O Kágado” (1921) narra uma história sobre a busca exagerada por um animal que aparece inesperadamente. O protagonista deseja pegar o animal para mostrá-lo à
sua família, para provar que realmente o viu. Ele quer que todos acreditem nele, porque é superior e “dono de sua vontade”. Como não encontrou o raro cágado,
subiu de volta para o seu mundo; porém, ao chegar, se deparou com o maior monte da Europa, que havia sido feito por ele, pazada por pazada. Tudo estava
soterrado. O protagonista pega outra pá e desfaz todo o monte de terra para, assim, dormir em sua querida cama. Desfazendo o monte, ele avistou as casas e as
pessoas que ficaram sujas e aleijadas, devido ao monte de terra. Na última pazada, ele encontrou o cágado. A lenda de Urashima Taro trata de um pescador que
capturou uma grande tartaruga com o seu anzol, mas a devolveu para o mar. Como recompensa, o animal disse para o moço subir em seu casco e ambos se
dirigiram ao fundo do mar. Ao chegarem, avistaram um palácio magnífico, e Urashima foi recebido pela princesa Otohime, com a qual se casou. Foi tratado como um
príncipe por longo período, mas veio a saudade e quis voltar para a terra. Quando foi até a princesa e lhe contou que desejava partir por um dia, ela tentou persuadi-
lo, sem sucesso. Então presenteou-o com uma caixa, que não deveria ser aberta. Ao chegar à sua terra, tudo estava diferente. Perplexo, questionou um transeunte e
soube que um rapaz pescador, chamado Urashima, tinha ido para o mar há trezentos anos e se afogado, e que seus pais, irmãos e netos haviam morrido. Voltou para
a praia, mas não encontrou a tartaruga nem a princesa. Desesperado, abriu a caixa proibida, de onde saiu uma fumaça branca que o fez envelhecer e morrer.

OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é identificar diferenças e semelhanças e verificar a intertextualidade entre duas narrativas, “O Kágado” (1921), conto de Almada
Negreiros, e “Urashima Taro”, lenda japonesa.

METODOLOGIA
Esta pesquisa está amparada nos pressupostos da literatura comparada de Carvalhal (2006), os conceitos de Todorov (1981) em relação à literatura fantástica,
assim como o pensamento de Bakthin (2002) a respeito das relações dialógicas entre textos.

RESULTADOS

É possível encontrar semelhanças relevantes em cada um dos textos, a começar pelo narrador, que está na terceira pessoa, o tipo onisciente que sabe de todo o
desenrolar da narrativa. Ambas são protagonizadas por personagens masculinas negligentes. As duas histórias têm o conflito inicial causado pelo surgimento de um
réptil, cágado e tartaruga, pertencentes à ordem dos quelônios. E os dois animais apresentam personificação. Além disso, as personagens descem ao mundo do
maravilhoso, sentem saudade de casa e, quando retornam, reparam que algo em seu mundo mudou. Além disso, os protagonistas gastam o tempo para algo
pessoal. Já a valorização do tempo, das ações e da aprendizagem das personagens é inversa.

CONCLUSOES Foi possível estabelecer relações de intertextualidade entre o conto português e a lenda japonese.

REFERENCIAS
CARVALHAL, Tânia Franco. Literatura comparada. 4. ed. rev. e ampliada. São Paulo: Ática, 2006. TODOROV, T. Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo:
Perspectiva, 1981.
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Luiz Henrique da Silva Nali

TITULO VARIABILIDADE GENÉTICA DO GROUDNUT RINGSPOT VÍRUS (GRSV) CAUSADOR DO VIRA CABEÇA EM DIFERENTES HOSPEDEIROS VEGETAIS NO BRASI

INTRODUCAO

O GRSV é um tospovirus causador do vira cabeça.1 As viroses vegetais como vira-cabeça precisam passar pela parede celular para chegar à célula, esse processo
pode ocorrer por ação humana ou por um vetor como o inseto tripes.2 Com o rompimento da parede, permite a entrada de informações genéticas, como no caso do
GRSV, seu genoma trisegmentado, para realizar sua replicação e assim infectar a célula, entre os vegetais que podem ser infectados estão tomate, melancia,
amendoim e pimenta.3,4 Os sintomas causados pelo víra-cabeça são diminuição no tamanho do vegetal e também necrose nas folhas e haste. Esse vírus está
presente nos continentes da África e América.

OBJETIVOS O objetivo do presente trabalho é avaliar a diversidade genética do GRSV em diferentes hospedeiros vegetais

METODOLOGIA

Os métodos foram separados em três momentos sendo o primeiro a realização de uma revisão bibliográfica a partir do uso de banco de dados como pubmed e
elsevier com artigos entre 1993 e 2020, em um segundo momento a obtenção das sequências, a partir do Genbank onde foram coletadas as sequências do gene N
entre diferentes hospedeiros. Para a análise dos dados, se utilizou a plataforma seaview, que disponibilizou o clustal para o alinhamento das sequencias e PhyML
para realização da árvore filogenética

RESULTADOS

O total de amostras obtidas foram 93, sendo 16 tomate, 12 amostras de amendoim, 7 melancia, 8 physalis, 7 pimenta, 6 soja, 4 berinjela, 3 de camapu e petúnia, 2
amostras de zinia, zinia dobrada, pepino, amarilis, ervilha e cubiu e 1 amostra de espinafre, quinoa, Solanum americanum e gilo, e 11 amostras não haviam informado
o hospedeiro. Dentre os países 56 são do Brasil, 16 Argentina, 4 África, 5 Paraguai, 4 EUA, 1 amostra Peru e Gana e países que não foram identificados foram 6. As
amostras obtidas estão entre 1994 e 2021. Foi possível observar uma grande variabilidade do gene N do GRSV em hospedeiros, não apresentando repetição na
disposição do hospedeiro na árvore filogenética

CONCLUSOES As árvores filogenéticas de cada hospedeiro apresentavam diferentes disposições dos grupos, indicando uma variabilidade.

REFERENCIAS

1. LIMA, Mirtes Freitas; FILHO, Miguel Michereff. Vira cabeça do tomateiro: Sintomas, epidemiologia, transmissão, e medidas de manejo. Embrapa, Brasília, 2015. 2.
Kitajima. E.W; Rezende, J.A.M. Os vírus esses terríveis inimigos. Revista cultivar hortaliças e frutas, EDIÇÃO 23, 2003. Disponível em:(#60)
https://www.grupocultivar.com.br/artigos/os-virus-esses-terriveis-inimigos(#62)Acesso em: 14/10/2021 3. LIMA, Rayane Nunes. Estudo das interações entre
proteínas de Groundnut ringspot virus (Bunyaviridae: Tospovirus). Orientador: Renato de Oliveira Resende. 2014. Pos graduação em biologia molecular.Universidade
de Brasilia. Brasilia, 2014. 4. ALMEIDA, Mariana Martins Severo de. Filogeografia, Epidemiologia Viral e Capacidade Evolutiva via Rearranjo Genético de Tospovirus.
Orientador: Renato de Oliveira Resende. 2016. Pos graduação em biologia molecular. Universidade de Brasilia. Brasilia, 2016.
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Luiz Henrique da Silva Nali

TITULO VARIABILIDADE GENÉTICA DO GROUDNUT RINGSPOT VÍRUS (GRSV) CAUSADOR DO VIRA CABEÇA EM DIFERENTES HOSPEDEIROS VEGETAIS NO BRASI

INTRODUCAO

O GRSV é um tospovirus causador do vira cabeça.1 As viroses vegetais como vira-cabeça precisam passar pela parede celular para chegar à célula, esse processo
pode ocorrer por ação humana ou por um vetor como o inseto tripes.2 Com o rompimento da parede, permite a entrada de informações genéticas, como no caso do
GRSV, seu genoma trisegmentado, para realizar sua replicação e assim infectar a célula, entre os vegetais que podem ser infectados estão tomate, melancia,
amendoim e pimenta.3,4 Os sintomas causados pelo víra-cabeça são diminuição no tamanho do vegetal e também necrose nas folhas e haste. Esse vírus está
presente nos continentes da África e América.

OBJETIVOS O objetivo do presente trabalho é avaliar a diversidade genética do GRSV em diferentes hospedeiros vegetais

METODOLOGIA

Os métodos foram separados em três momentos sendo o primeiro a realização de uma revisão bibliográfica a partir do uso de banco de dados como pubmed e
elsevier com artigos entre 1993 e 2020, em um segundo momento a obtenção das sequências, a partir do Genbank onde foram coletadas as sequências do gene N
entre diferentes hospedeiros. Para a análise dos dados, se utilizou a plataforma seaview, que disponibilizou o clustal para o alinhamento das sequencias e PhyML
para realização da árvore filogenética

RESULTADOS

O total de amostras obtidas foram 93, sendo 16 tomate, 12 amostras de amendoim, 7 melancia, 8 physalis, 7 pimenta, 6 soja, 4 berinjela, 3 de camapu e petúnia, 2
amostras de zinia, zinia dobrada, pepino, amarilis, ervilha e cubiu e 1 amostra de espinafre, quinoa, Solanum americanum e gilo, e 11 amostras não haviam informado
o hospedeiro. Dentre os países 56 são do Brasil, 16 Argentina, 4 África, 5 Paraguai, 4 EUA, 1 amostra Peru e Gana e países que não foram identificados foram 6. As
amostras obtidas estão entre 1994 e 2021. Foi possível observar uma grande variabilidade do gene N do GRSV em hospedeiros, não apresentando repetição na
disposição do hospedeiro na árvore filogenética

CONCLUSOES As árvores filogenéticas de cada hospedeiro apresentavam diferentes disposições dos grupos, indicando uma variabilidade.

REFERENCIAS

1. LIMA, Mirtes Freitas; FILHO, Miguel Michereff. Vira cabeça do tomateiro: Sintomas, epidemiologia, transmissão, e medidas de manejo. Embrapa, Brasília, 2015. 2.
Kitajima. E.W; Rezende, J.A.M. Os vírus esses terríveis inimigos. Revista cultivar hortaliças e frutas, EDIÇÃO 23, 2003. Disponível em:(#60)
https://www.grupocultivar.com.br/artigos/os-virus-esses-terriveis-inimigos(#62)Acesso em: 14/10/2021 3. LIMA, Rayane Nunes. Estudo das interações entre
proteínas de Groundnut ringspot virus (Bunyaviridae: Tospovirus). Orientador: Renato de Oliveira Resende. 2014. Pos graduação em biologia molecular.Universidade
de Brasilia. Brasilia, 2014. 4. ALMEIDA, Mariana Martins Severo de. Filogeografia, Epidemiologia Viral e Capacidade Evolutiva via Rearranjo Genético de Tospovirus.
Orientador: Renato de Oliveira Resende. 2016. Pos graduação em biologia molecular. Universidade de Brasilia. Brasilia, 2016.
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Jonas Moraes Filho

TITULO Parasitismo por Rhipicephalus sanguineus sensu lato em Oryctolagus cuniculus: relato de caso.

INTRODUCAO

O carrapato Rhipicephalus sanguineus sensu lato está presente em todos os continentes do planeta, com exceção da Antártida, e tem como hospedeiro primário o
cão doméstico (Canis lupus familiaris), podendo parasitar outros mamíferos domésticos e silvestres, incluindo algumas espécies de aves, além do homem. Devido à
sua relevância, é um dos carrapatos mais estudados por pesquisadores, visto que em diferentes países, é o vetor de vários agentes causadores de doenças, como
por exemplo Rickettsia rickettsii, Rickettsia conorii, Coxiella burnetii e Ehrlichia canis.

OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de parasitismo por R. sanguineus s. l. em um coelho doméstico (Oryctolagus cunigulus) atendido no hospital
veterinário da Universidade Santo Amaro, na cidade de São Paulo no ano de 2021.

METODOLOGIA
Este animal foi para consulta de rotina, no qual foi avaliado através do exame físico e clinico, no qual os ectoparasitos encontrados foram identificados conforme
Barros-Battesti (2006).

RESULTADOS
Durante o exame físico foi observado um espécime macho de R. sanguineus s. l. parasitando o dorso do animal. O tutor relatou que o coelho convive com cães no
mesmo ambiente. É relatado na literatura que em ambiente com alta infestação por este carrapato, animais que não são hospedeiros primários têm um maior risco
de também serem parasitados.

CONCLUSOES
Este relato é de suma importância e há necessidade de maiores estudos, principalmente sobre a competência vetorial de patógenos deste carrapato para esta
espécie animal.

REFERENCIAS
Labruna MB, Pereira CM (2001) Carrapatos em cães do Brasil. Clin Vet 6:24–32. Barros-Battesti DM, Arzua M, Bechara GH (2006) Carrapatos de importância médico-
veterinária da região neotropical: um guia ilustrado para identificação de espécies. Vox/ICTTD-3/Butantan, São Paulo.
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Juliana de Paula Nhanharelli

TITULO Nefropatia juvenil em um canino Spitz Alemão - Relato de caso

INTRODUCAO

As doenças renais familiais em cães e gatos englobam amiloidose renal, displasia renal, hipoplasia renal, glomerulopatia primária, doença renal policística,
glomerulonefrite imunomediada e síndrome de Fanconi. Independente de qual seja a nefropatia juvenil, todas progridem para uma doença renal crônica e geralmente
são notadas em animais jovens de três meses a três anos de idade. As manifestações clínicas são anorexia, perda de peso, letargia, poliúria, polidipsia, êmese, hálito
urêmico. No exame físico, nota-se desidratação, palidez de mucosa e úlceras orais. Exames complementares como hemograma, perfil bioquímico sérico, dosagem
sérica de eletrólitos, exame de urina e ultrassonografia abdominal são importantes para auxiliar no diagnóstico.

OBJETIVOS Descrever um caso clínico de um cão com suspeita de nefropatia juvenil, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA Levantamento de prontuário e descrição do caso clínico.

RESULTADOS

Um canino, Spitz Alemão, fêmea, sete meses de idade foi atendido com histórico de hiporexia, êmese esporádica, emagrecimento progressivo, polidipsia e poliúria
há 12 dias, sem relato de ingestão de substâncias tóxicas. Na admissão, o animal apresentava-se alerta, com hálito urêmico, hidratado, mucosas normocoradas,
sensibilidade em região abdominal hipogástrica e sem alterações na ausculta cardiorrespiratória. Exames complementares já haviam sido realizados, como
hemograma, dosagem de creatinina e ureia e ultrassonografia abdominal. Identificou-se azotemia no perfil bioquímico sérico e, no exame de imagem, ambos os rins
se apresentaram diminuídos, com contornos irregulares, perda importante da relação cortico-medular, ecogenicidade elevada com presença de microcistos em
corticais e, no rim esquerdo, discreta quantidade de líquido livre sub-capsular, sugerindo nefropatia crônica. Solicitou-se mensuração da pressão arterial, urinálise,
hemogasometria e dosagem de eletrólitos (fósforo, sódio, potássio e cálcio ionizado). O tratamento nosocomial constituiu-se de fluidoterapia de manutenção com
solução fisiológica, antiemético e reposição de complexo vitamínico por via subcutânea. A prescrição medicamentosa foi estimulante de apetite, antiemético,
protetor gástrico e analgésico. No retorno do dia seguinte, observaram-se alterações nos exames solicitados, como baixa densidade urinária na urinálise e acidose
metabólica na hemogasometria. O tratamento nosocomial foi a reposição de bicarbonato de sódio endovenosa. Após três dias, animal retornou apresentando
oliguria, oligodipsia, anorexia, fezes pastosas e, ao exame físico, apresentava-se prostrado, taquipneico, hipotérmico, levemente desidratado e com presença de
necrose de língua e úlceras na cavidade oral. Devido a piora do quadro clínico e ao prognóstico ruim, optou-se pela eutanásia do paciente.

CONCLUSOES O exame clínico somado aos exames complementares do paciente sugere o diagnóstico de nefropatia juvenil.

REFERENCIAS

Lima, S.R.; Silva, L.A.; Dias, G.B.G.; Lopes, L.L.; Cruz, R.A.S.; Sonne, L.; Pescador, C.A.; Colodel, E.M. Displasia renal em cães: estudo retrospectivo (2008-2013). Acta
Scientiae Veterinariae 2017. 45:184. Martorelli, C.R.; Kogika, M.M. Doença renal familial em cães e gatos. In: JERICÓ, M.M.; NETO, J.P.A.; Kogika, M.M. Tratado de
Medicina Interna de Cães e Gatos. 1 ed. Rio de Janeiro: ROCA, 2015. p. 1436-1454. Nelson, W.R.; Couto, G.C. Medicina Interna de Pequenos Animais. 5 ed. Elsevier,
2015. p. 1512.
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Juliana de Paula Nhanharelli

TITULO Nefropatia juvenil em um canino Spitz Alemão - Relato de caso

INTRODUCAO

As doenças renais familiais em cães e gatos englobam amiloidose renal, displasia renal, hipoplasia renal, glomerulopatia primária, doença renal policística,
glomerulonefrite imunomediada e síndrome de Fanconi. Independente de qual seja a nefropatia juvenil, todas progridem para uma doença renal crônica e geralmente
são notadas em animais jovens de três meses a três anos de idade. As manifestações clínicas são anorexia, perda de peso, letargia, poliúria, polidipsia, êmese, hálito
urêmico. No exame físico, nota-se desidratação, palidez de mucosa e úlceras orais. Exames complementares como hemograma, perfil bioquímico sérico, dosagem
sérica de eletrólitos, exame de urina e ultrassonografia abdominal são importantes para auxiliar no diagnóstico.

OBJETIVOS Descrever um caso clínico de um cão com suspeita de nefropatia juvenil, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA Levantamento de prontuário e descrição do caso clínico.

RESULTADOS

Um canino, Spitz Alemão, fêmea, sete meses de idade foi atendido com histórico de hiporexia, êmese esporádica, emagrecimento progressivo, polidipsia e poliúria
há 12 dias, sem relato de ingestão de substâncias tóxicas. Na admissão, o animal apresentava-se alerta, com hálito urêmico, hidratado, mucosas normocoradas,
sensibilidade em região abdominal hipogástrica e sem alterações na ausculta cardiorrespiratória. Exames complementares já haviam sido realizados, como
hemograma, dosagem de creatinina e ureia e ultrassonografia abdominal. Identificou-se azotemia no perfil bioquímico sérico e, no exame de imagem, ambos os rins
se apresentaram diminuídos, com contornos irregulares, perda importante da relação cortico-medular, ecogenicidade elevada com presença de microcistos em
corticais e, no rim esquerdo, discreta quantidade de líquido livre sub-capsular, sugerindo nefropatia crônica. Solicitou-se mensuração da pressão arterial, urinálise,
hemogasometria e dosagem de eletrólitos (fósforo, sódio, potássio e cálcio ionizado). O tratamento nosocomial constituiu-se de fluidoterapia de manutenção com
solução fisiológica, antiemético e reposição de complexo vitamínico por via subcutânea. A prescrição medicamentosa foi estimulante de apetite, antiemético,
protetor gástrico e analgésico. No retorno do dia seguinte, observaram-se alterações nos exames solicitados, como baixa densidade urinária na urinálise e acidose
metabólica na hemogasometria. O tratamento nosocomial foi a reposição de bicarbonato de sódio endovenosa. Após três dias, animal retornou apresentando
oliguria, oligodipsia, anorexia, fezes pastosas e, ao exame físico, apresentava-se prostrado, taquipneico, hipotérmico, levemente desidratado e com presença de
necrose de língua e úlceras na cavidade oral. Devido a piora do quadro clínico e ao prognóstico ruim, optou-se pela eutanásia do paciente.

CONCLUSOES O exame clínico somado aos exames complementares do paciente sugere o diagnóstico de nefropatia juvenil.

REFERENCIAS

Lima, S.R.; Silva, L.A.; Dias, G.B.G.; Lopes, L.L.; Cruz, R.A.S.; Sonne, L.; Pescador, C.A.; Colodel, E.M. Displasia renal em cães: estudo retrospectivo (2008-2013). Acta
Scientiae Veterinariae 2017. 45:184. Martorelli, C.R.; Kogika, M.M. Doença renal familial em cães e gatos. In: JERICÓ, M.M.; NETO, J.P.A.; Kogika, M.M. Tratado de
Medicina Interna de Cães e Gatos. 1 ed. Rio de Janeiro: ROCA, 2015. p. 1436-1454. Nelson, W.R.; Couto, G.C. Medicina Interna de Pequenos Animais. 5 ed. Elsevier,
2015. p. 1512.
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4098412 - ANA CAROLINE MACEDO COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Augusto Mattar Neto

TITULO Análise do livro

INTRODUCAO
O livro Quarto de Despejo é um diário em gênero de texto que relata o dia a dia da personagem principal, Carolina Maria de Jesus, que é negra, mulher, independente
e honesta, juntamente com seus dois filhos, José Carlos, um menino mais velho, e Vera Eunice, uma menina mais nova super participativa em relação ao que ocorre
no dia a dia.

OBJETIVOS Fazer uma análise literária do livro e de sua produção.

METODOLOGIA Resumo e análise das características principais do livro.

RESULTADOS

Moradora da favela do Canindé à beira do rio Tietê em São Paulo, Carolina Maria de Jesus vive com seus filhos pequenos em uma situação de miséria no seu
barraco. Ela, e todos ao seu redor, precisam lutar todos os dias contra a fome, que, segundo Carolina, tem cor: amarela. A escolha de Carolina foi a reciclagem por
meio de papelões, papéis entre outros bens recicláveis que podem gerar sua solução no final do dia. Alguns vizinhos preferem a marginalidade e outros ficam à
espera de doações, mas Carolina é determinada e não vai em busca de alimentar seus filhos com pão doado na igreja. O seu primeiro desabafo foi em 15 de julho de
1955, data de aniversário de sua filha mais nova, em que relata que está necessitando de sapatos novos. Sem condições para comprar um novo, reforma e ajeita um
par de sapatos velhos que foram encontrados no lixo para que sua filha possa utilizá-lo. Lendo seu livro podemos sentir a intimidade com a escritora ao lavar roupa,
procurar alimento, cuidar de seus filhos, preparo da alimentação, momento de pausa para a escrita, seus sentimentos, entre outras intimidades. Seus desabafos
envolvem políticos, moradores, a burguesia e principalmente a fome e forma como sua vida caminha e é vivida dia após dia. Foram quase cinco anos de desabafos,
curiosidades e relatos do seu dia a dia em seu diário. Um prato cheio de conhecimento com muitos detalhes, afirmações e ocorridos verídicos para uma grande
reportagem, matéria, pesquisa, relíquia ou até novela, minissérie e filme. Tudo começou quando um jornalista que estava encarregado de entregar uma matéria sobre
uma favela em São Paulo, justamente a favela onde Carolina estava lutando pelo seu império e sua sobrevivência. Com toda aquela repercussão de repórter na
favela, câmera, depoimentos, relatos e tudo mais, foi a grande oportunidade de Carolina poder realizar o seu sonho em finalmente ser reconhecida, em ser vista por
alguém do ramo publicitário. O jornalista ainda recente no ramo encontrou Carolina, quando puderam conversar e trocar informações. Tudo que precisava buscar e
investigar estava em suas mãos. Em base foram mais de 20 páginas escritas manualmente e carinhosamente por Carolina, seus desabafos dos últimos cinco anos
morados ali no Canindé.

CONCLUSOES Quarto de Despejo é um livro escrito em um gênero específico, que envolve questões sociais graves, tanto em seu conteúdo, quanto no seu processo de produção.

REFERENCIAS JESUS, Carolina Maria de; DANTAS, Audálio; TEIXEIRA, Alberto. Quarto de despejo: diário de uma favelada. Livraria F. Alves, 1960.
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4210247 - IRISMAR QUEIROZ DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Diogo dos Santos Brauna

TITULO O USO DO RPG COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE HISTÓRIA

INTRODUCAO

Professores e todos aqueles que atuam na área da educação muitas vezes relatam a desmotivação dos alunos como um problema real vivido no dia a dia de aula,
com graves consequências para a educação, com isso, este projeto visa comparar estudos que implementam o uso do RPG (Role Playing Game) como ferramenta de
ensino, usando de interações dinâmicas entre aluno e professor; auxiliando no ensino de forma mais lúdica e incentivando tanto a leitura, escrita, pesquisa e
criatividade dos alunos, aumentando a capacidade social e fazendo com que o método de ensino incentive o interesse na aprendizagem de um determinado assunto
abordado pelo educador

OBJETIVOS
Será feita a análise de projetos já executados sobre o tema, realizando uma investigação e analisando a eficiência do uso do RPG no ensino aprendizagem e como
ferramenta de motivação do aluno.

METODOLOGIA
Estão sendo analisadas 2 dissertações sobre o uso do RPG, "O uso do RPG como ferramenta de ensino de História" de PESSOTTI, Victor Brito, e "Motivação escolar e
o lúdico: o jogo RPG como estratégia para o ensino de história" de CARDOSO, Eli Teresa, comparando os resultados obtidos.

RESULTADOS
Até este ponto, os trabalhos analisados demonstraram grandes semelhanças sobre o uso do RPG como ferramenta de ensino. O RPG não só funcionou como trouxe
grandes resultados positivos acerca de se ensinar usando esta ferramenta de ensino lúdico.

CONCLUSOES Até o momento ambos os projetos analisados, trouxeram resultados positivos acerca do uso do RPG, servindo de motivação para os alunos e facilitando o ensino.

REFERENCIAS

PESSOTTI, Victor Brito. O uso do rpg como ferramenta no ensino de história. 2018. Dissertação (Mestrado, Docência e Gestão da Educação). KASTENSMIDT,
Christopher. A Bandeira do Elefante e da Arara 2017. Dungeons (#38) Dragons - Player's Handbook - Livro Do Jogador, edição em português, 2014. ALMEIDA, Paulo
Nunes. Educação Lúdica. Técnicas e Jogos Pedagógicos. [S. l.: s. n.], 1998. CARDOSO, Eli Teresa et al. MOTIVAÇÃO ESCOLAR E O LÚDICO: O JOGO RPG COMO
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA. 2008. 141 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade estadual de Campinas, Faculdade de educação, [S. l.],
2008. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/251807/1/Cardoso_EliTeresa_M.pdf. Acesso em: 13 out. 2021.

Página 917



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12726 Engenharia Química 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

235181 - VILMA CUSTODIA MOREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Sandra Miceli Sicchierolli Cintra

TITULO BENEFÍCIOS DO USO DO PANTENOL NO CABELO: REVISÃO DA LITERATURA

INTRODUCAO

O pantenol é um álcool primário que ao ser oxidado forma um ácido carboxílico. Ao ser aplicado no cabelo, é absorvido, metabolizado e transformado ácido
pantotênico (vitamina B5). Essa substância penetra nos fios por osmose e se mantém substancialmente mesmo após enxágue. Ao longo dos últimos anos, o
pantenol tem sido utilizado na formulação de inúmeros produtos capilares, principalmente pela sua ação condicionadora (ZHUO, 2020). Novas funções e aplicações
do pantenol sobre os cabelos vêm sendo pesquisadas, mostrando que sua importância vai além do seu poder condicionante. Tais estudos são fundamentais, pois
abrem caminho para o desenvolvimento de novos produtos capilares no mercado cosmético (KUTLU,2020).

OBJETIVOS Apontar os principais efeitos e aplicações do pantenol sobre os cabelos.

METODOLOGIA
Levantamento no Google Acadêmico, entre fevereiro a outubro de 2021, de produções científicas, livros e materiais produzidos em território nacional e internacional
a partir seguintes dos temas de pesquisa: vitaminas, complexo B, ácido pantotênico, cabelo, alopecia e cosmetologia.

RESULTADOS

O pantenol tem ação condicionante, espessante, anti quebra e antiqueda sobre os cabelos. Esta substância evita a formação de pontas duplas e protege os fios de
danos causados pela tintura, superaquecimento e raios UV. Atua na prevenção do embranquecimento dos cabelos, promovendo repigmentação dos fios (PASRICHA,
1986; KUTLU, 2020). Tem papel fundamental no crescimento capilar, estimulando a proliferação de folículos e sendo utilizado no tratamento da alopecia
androgenética (ZHUO, 2020).

CONCLUSOES
Pode ser uma alternativa para o tratamento da alopecia androgenética, crescimento capilar, repigmentação e prevenção de fios brancos. Existem poucos estudos
atuais sobre seu impacto na alopecia e na repigmentaçao de fios, entretanto. Novas pesquisas e estudos em maior escala são fundamentais, pois abrem caminho
para o desenvolvimento de novos produtos capilares no mercado cosmético brasileiro, impactando-o positivamente.

REFERENCIAS
KUTLU, Ö. Dexpanthenol may be a novel treatment for male androgenetic alopecia: Analysis of nine cases. Dermatologic Therapy. 2020. PASRICHA JS. Effect of grey
hair evulsion on the response to calcium pantothenate in premature grey hairs. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 1986. ZHUO W. Pantothenic acid promotes dermal
papilla cell proliferation in hair follicles of American minks via inhibitor of DNA Binding 3/Notch signaling pathway. Life Sciences, v. 252, 2020.
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3544427 - RENATA DE CAMPOS RIBEIRO MENESES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Sandra Miceli Sicchierolli Cintra

TITULO BENEFÍCIOS DO USO DO PANTENOL NO CABELO: REVISÃO DA LITERATURA

INTRODUCAO

O pantenol é um álcool primário que ao ser oxidado forma um ácido carboxílico. Ao ser aplicado no cabelo, é absorvido, metabolizado e transformado ácido
pantotênico (vitamina B5). Essa substância penetra nos fios por osmose e se mantém substancialmente mesmo após enxágue. Ao longo dos últimos anos, o
pantenol tem sido utilizado na formulação de inúmeros produtos capilares, principalmente pela sua ação condicionadora (ZHUO, 2020). Novas funções e aplicações
do pantenol sobre os cabelos vêm sendo pesquisadas, mostrando que sua importância vai além do seu poder condicionante. Tais estudos são fundamentais, pois
abrem caminho para o desenvolvimento de novos produtos capilares no mercado cosmético (KUTLU,2020).

OBJETIVOS Apontar os principais efeitos e aplicações do pantenol sobre os cabelos.

METODOLOGIA
Levantamento no Google Acadêmico, entre fevereiro a outubro de 2021, de produções científicas, livros e materiais produzidos em território nacional e internacional
a partir seguintes dos temas de pesquisa: vitaminas, complexo B, ácido pantotênico, cabelo, alopecia e cosmetologia.

RESULTADOS

O pantenol tem ação condicionante, espessante, anti quebra e antiqueda sobre os cabelos. Esta substância evita a formação de pontas duplas e protege os fios de
danos causados pela tintura, superaquecimento e raios UV. Atua na prevenção do embranquecimento dos cabelos, promovendo repigmentação dos fios (PASRICHA,
1986; KUTLU, 2020). Tem papel fundamental no crescimento capilar, estimulando a proliferação de folículos e sendo utilizado no tratamento da alopecia
androgenética (ZHUO, 2020).

CONCLUSOES
Pode ser uma alternativa para o tratamento da alopecia androgenética, crescimento capilar, repigmentação e prevenção de fios brancos. Existem poucos estudos
atuais sobre seu impacto na alopecia e na repigmentaçao de fios, entretanto. Novas pesquisas e estudos em maior escala são fundamentais, pois abrem caminho
para o desenvolvimento de novos produtos capilares no mercado cosmético brasileiro, impactando-o positivamente.

REFERENCIAS
KUTLU, Ö. Dexpanthenol may be a novel treatment for male androgenetic alopecia: Analysis of nine cases. Dermatologic Therapy. 2020. PASRICHA JS. Effect of grey
hair evulsion on the response to calcium pantothenate in premature grey hairs. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 1986. ZHUO W. Pantothenic acid promotes dermal
papilla cell proliferation in hair follicles of American minks via inhibitor of DNA Binding 3/Notch signaling pathway. Life Sciences, v. 252, 2020.
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235181 - VILMA CUSTODIA MOREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Sandra Miceli Sicchierolli Cintra

TITULO A ATUAÇÃO DA QUIMICA FORENSE NA INVESTIGAÇÃO DE CRIMES COM A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS

INTRODUCAO

A química forense pode ser definida como a ciência responsável pela análise, classificação e determinação de elementos ou substâncias encontrados ou
possivelmente relacionados a investigações ou locais de crimes (BRANCO, 2005). Inclui análises orgânicas e inorgânicas, toxicologia, investigação de incêndio
criminoso e sorologia, e suas conclusões ajudam a informar as decisões judiciais (CRQ, 2014). É um ramo da medicina legal que tem como foco a análise e
caracterização de diversas substâncias da matriz, como drogas lícitas e ilícitas, venenos, aceleradores e resíduos de fogo, explosivos, resíduos de armas de fogo,
combustíveis, tintas, fibras etc. (ROMAO, 2011).Embora a investigação criminal seja o aspecto mais conhecido da química forense, ela não se limita a incidentes
policiais. Os químicos forenses também podem emitir pareceres em decisões judiciais e lidar com questões trabalhistas, como por exemplo determinar se uma
atividade é perigosa ou insalubre, detectar adulteração em combustíveis e bebidas, verificar presença de substâncias ilícitas, realizar a inspeção em alimentos e
drogas com também atuar em investigações sobre doping (CRQ, 2014 )

OBJETIVOS Demonstrar como as técnicas de análise química podem ajudar nos processos de investigação criminal.

METODOLOGIA
Levantamento no Google Acadêmico, entre 2000 a 2021, de produções científicas, livros e materiais a partir das seguintes palavras chave: química forense, análise
química, análise química qualitativa, medicina legal

RESULTADOS

Pode se verificar que o esclarecimento de crimes e o uso comprovado de drogas ilícitas através de tecnicas de quimica forense é um importante ferramente para o
suporte da medicina legal. Dentre as análises químicas, detacam-se as análises orgânicas e inorgânicas, toxicologia, investigações de incêndio criminoso e
sorologia, que vem elucidar e comprovar aspectos auxiliando nas decisões judiciais. Diante das pesquisas realizadas pode -se observar que muitas decisões
judiciais com base na química forense foram exitosas.

CONCLUSOES

Em conclusão, a química forense é considerada um ramo da medicina legal, que usa técnicas e conceitos químicos para investigar a contribuição de certos fatores
no cometimento de crimes, a fim de fornecer uma cooperação importante para a medicina legal. Esta revisão apontou que a química analítica e seus conhecimentos
e capacidades operacionais são as fronteiras da ciência para estudar a composição e transformação de substâncias. A química forense têm subsidiado com
conhecimento cientifico os operadores do direito que necessitam de conhecimento básico na área para ajudar a elucidar de crimes de difícil solução

REFERENCIAS

BRANCO, Regina O.; ALEIXOU, Ana Maria D. P.; FARIA, Dalva L. A.; Toma, Henrique E.; SARKIS, Jorge E. S.; SOUZA, Luiz W. C.; BRANCO, Márcio O.; SALVADOR, Vera
L. R. Química Forense sob olhares eletrônicos. Campinas-SP. Millenium Editora, 2005. CRQ , Conselho Regional De Química Iv Região. Química forense. Disponível
em: (#60)http://www.crq4.org.br/qv_forense(#62). Acesso em: 07 mai. 2021 ROMAO, Wanderson; SABINO, Bruno D.; EBERLIN, Marcos N.; SCHWAB, Nicolas V;
BUENO, Maria Izabel M. S.; SPARRAPAN, Regina; MARTINY, Andrea; MALDANER,Adriano O.. Química forense: perspectivas sobre novos métodos analíticos
aplicados à documentoscopia, balística e drogas de abuso. Química Nova., v.34, n.10, 2011.p. 1717-1728.
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3598730 - ANA CAROLLINE DA CONCEICAO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Sandra Miceli Sicchierolli Cintra

TITULO A ATUAÇÃO DA QUIMICA FORENSE NA INVESTIGAÇÃO DE CRIMES COM A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS

INTRODUCAO

A química forense pode ser definida como a ciência responsável pela análise, classificação e determinação de elementos ou substâncias encontrados ou
possivelmente relacionados a investigações ou locais de crimes (BRANCO, 2005). Inclui análises orgânicas e inorgânicas, toxicologia, investigação de incêndio
criminoso e sorologia, e suas conclusões ajudam a informar as decisões judiciais (CRQ, 2014). É um ramo da medicina legal que tem como foco a análise e
caracterização de diversas substâncias da matriz, como drogas lícitas e ilícitas, venenos, aceleradores e resíduos de fogo, explosivos, resíduos de armas de fogo,
combustíveis, tintas, fibras etc. (ROMAO, 2011).Embora a investigação criminal seja o aspecto mais conhecido da química forense, ela não se limita a incidentes
policiais. Os químicos forenses também podem emitir pareceres em decisões judiciais e lidar com questões trabalhistas, como por exemplo determinar se uma
atividade é perigosa ou insalubre, detectar adulteração em combustíveis e bebidas, verificar presença de substâncias ilícitas, realizar a inspeção em alimentos e
drogas com também atuar em investigações sobre doping (CRQ, 2014 )

OBJETIVOS Demonstrar como as técnicas de análise química podem ajudar nos processos de investigação criminal.

METODOLOGIA
Levantamento no Google Acadêmico, entre 2000 a 2021, de produções científicas, livros e materiais a partir das seguintes palavras chave: química forense, análise
química, análise química qualitativa, medicina legal

RESULTADOS

Pode se verificar que o esclarecimento de crimes e o uso comprovado de drogas ilícitas através de tecnicas de quimica forense é um importante ferramente para o
suporte da medicina legal. Dentre as análises químicas, detacam-se as análises orgânicas e inorgânicas, toxicologia, investigações de incêndio criminoso e
sorologia, que vem elucidar e comprovar aspectos auxiliando nas decisões judiciais. Diante das pesquisas realizadas pode -se observar que muitas decisões
judiciais com base na química forense foram exitosas.

CONCLUSOES

Em conclusão, a química forense é considerada um ramo da medicina legal, que usa técnicas e conceitos químicos para investigar a contribuição de certos fatores
no cometimento de crimes, a fim de fornecer uma cooperação importante para a medicina legal. Esta revisão apontou que a química analítica e seus conhecimentos
e capacidades operacionais são as fronteiras da ciência para estudar a composição e transformação de substâncias. A química forense têm subsidiado com
conhecimento cientifico os operadores do direito que necessitam de conhecimento básico na área para ajudar a elucidar de crimes de difícil solução

REFERENCIAS

BRANCO, Regina O.; ALEIXOU, Ana Maria D. P.; FARIA, Dalva L. A.; Toma, Henrique E.; SARKIS, Jorge E. S.; SOUZA, Luiz W. C.; BRANCO, Márcio O.; SALVADOR, Vera
L. R. Química Forense sob olhares eletrônicos. Campinas-SP. Millenium Editora, 2005. CRQ , Conselho Regional De Química Iv Região. Química forense. Disponível
em: (#60)http://www.crq4.org.br/qv_forense(#62). Acesso em: 07 mai. 2021 ROMAO, Wanderson; SABINO, Bruno D.; EBERLIN, Marcos N.; SCHWAB, Nicolas V;
BUENO, Maria Izabel M. S.; SPARRAPAN, Regina; MARTINY, Andrea; MALDANER,Adriano O.. Química forense: perspectivas sobre novos métodos analíticos
aplicados à documentoscopia, balística e drogas de abuso. Química Nova., v.34, n.10, 2011.p. 1717-1728.
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3928071 - MATHEUS DELMONDES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO

INTRODUCAO

Através dos anos os sistemas de informação vêm evoluindo constantemente dentro do setor bancário e consequentemente cada vez mais as pessoas os estão
utilizando. Sendo assim também se torna necessário que a segurança de informação desses sistemas seja cada vez mais eficaz e é de extrema importância
identificar possíveis falhas. Esse estudo destaca a importância de analisar quais os impactos que a evolução dos sistemas de informação tem causado aos clientes
dos sistemas bancários.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança da Informação no Setor Bancário, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados três artigos científicos: Conhecimento, segurança, resistência e utilização de tecnologias de autoatendimento bancário; Segurança do
Internet Banking no Brasil e Disclosure de Informações sobre Segurança do Internet Banking em sites Bancários: o papel da Internet na difusão de inovações. A
análise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn.

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise que o crescimento da tecnologia no sistema bancário trouxe grande preocupação com a segurança das informações.
Uma pesquisa entrevistou os clientes de uma agência bancária de Santa Maria/RS, que utilizam tecnologia bancária, o que proporcionou uma visão ampla de
opiniões diferentes de como os clientes estão reagindo a essa evolução dos sistemas de informação dentro do setor bancário. Uma pesquisa no Reino Unido
mostrou que a segurança é o fator mais influente na adoção de Internet Banking. Essa preocupação com a segurança se justifica na medida em que um sistema
perfeitamente seguro não existe e os bancos, assim, como outras organizações, são vulneráveis a cyberataques.

CONCLUSOES
É possível concluir que, devido à importância da segurança em Sistemas de Informação, a análise dos fatores associados à segurança e à confiança dos usuários do
Internet Banking tem sido o objeto de vários estudos. Os sistemas de informação estão crescendo cada vez mais dentro do setor bancário e consequentemente a
segurança da informação desses sistemas está se aprimorando de acordo com essa evolução.

REFERENCIAS

ABBADE, E.B., NORO, G.B. Conhecimento, Segurança, Resistência e Utilização de Tecnologias de Autoatendimento Bancário, Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 5, n. 3,
p. 507-524, 2012. Disponível em: https://tinyurl.com/3h6c8a8c. Acesso em: 30/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico:
um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. GALLAO, R.V., JUNIOR, A.M. Segurança do Internet Banking no Brasil. v. 1 n. 1
Revista Tecnológica da Fatec Americana, v.1, n.1, 2013. Disponível em: https://fatecbr.websiteseguro.com/revista/index.php/RTecFatecAM/article/view/4. Acesso
em: 30/09/2021. MALAQUIAS, F.F.O., SILVA, D.D.S. Disclosure de Informações sobre Segurança do Internet Banking em sites Bancários: o papel da Internet na
difusão de inovações. São Paulo, 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/n3yt2vex. Acesso em: 30/09/2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO

INTRODUCAO

Através dos anos os sistemas de informação vêm evoluindo constantemente dentro do setor bancário e consequentemente cada vez mais as pessoas os estão
utilizando. Sendo assim também se torna necessário que a segurança de informação desses sistemas seja cada vez mais eficaz e é de extrema importância
identificar possíveis falhas. Esse estudo destaca a importância de analisar quais os impactos que a evolução dos sistemas de informação tem causado aos clientes
dos sistemas bancários.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança da Informação no Setor Bancário, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados três artigos científicos: Conhecimento, segurança, resistência e utilização de tecnologias de autoatendimento bancário; Segurança do
Internet Banking no Brasil e Disclosure de Informações sobre Segurança do Internet Banking em sites Bancários: o papel da Internet na difusão de inovações. A
análise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn.

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise que o crescimento da tecnologia no sistema bancário trouxe grande preocupação com a segurança das informações.
Uma pesquisa entrevistou os clientes de uma agência bancária de Santa Maria/RS, que utilizam tecnologia bancária, o que proporcionou uma visão ampla de
opiniões diferentes de como os clientes estão reagindo a essa evolução dos sistemas de informação dentro do setor bancário. Uma pesquisa no Reino Unido
mostrou que a segurança é o fator mais influente na adoção de Internet Banking. Essa preocupação com a segurança se justifica na medida em que um sistema
perfeitamente seguro não existe e os bancos, assim, como outras organizações, são vulneráveis a cyberataques.

CONCLUSOES
É possível concluir que, devido à importância da segurança em Sistemas de Informação, a análise dos fatores associados à segurança e à confiança dos usuários do
Internet Banking tem sido o objeto de vários estudos. Os sistemas de informação estão crescendo cada vez mais dentro do setor bancário e consequentemente a
segurança da informação desses sistemas está se aprimorando de acordo com essa evolução.

REFERENCIAS

ABBADE, E.B., NORO, G.B. Conhecimento, Segurança, Resistência e Utilização de Tecnologias de Autoatendimento Bancário, Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 5, n. 3,
p. 507-524, 2012. Disponível em: https://tinyurl.com/3h6c8a8c. Acesso em: 30/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico:
um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. GALLAO, R.V., JUNIOR, A.M. Segurança do Internet Banking no Brasil. v. 1 n. 1
Revista Tecnológica da Fatec Americana, v.1, n.1, 2013. Disponível em: https://fatecbr.websiteseguro.com/revista/index.php/RTecFatecAM/article/view/4. Acesso
em: 30/09/2021. MALAQUIAS, F.F.O., SILVA, D.D.S. Disclosure de Informações sobre Segurança do Internet Banking em sites Bancários: o papel da Internet na
difusão de inovações. São Paulo, 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/n3yt2vex. Acesso em: 30/09/2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO

INTRODUCAO

Através dos anos os sistemas de informação vêm evoluindo constantemente dentro do setor bancário e consequentemente cada vez mais as pessoas os estão
utilizando. Sendo assim também se torna necessário que a segurança de informação desses sistemas seja cada vez mais eficaz e é de extrema importância
identificar possíveis falhas. Esse estudo destaca a importância de analisar quais os impactos que a evolução dos sistemas de informação tem causado aos clientes
dos sistemas bancários.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança da Informação no Setor Bancário, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados três artigos científicos: Conhecimento, segurança, resistência e utilização de tecnologias de autoatendimento bancário; Segurança do
Internet Banking no Brasil e Disclosure de Informações sobre Segurança do Internet Banking em sites Bancários: o papel da Internet na difusão de inovações. A
análise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn.

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise que o crescimento da tecnologia no sistema bancário trouxe grande preocupação com a segurança das informações.
Uma pesquisa entrevistou os clientes de uma agência bancária de Santa Maria/RS, que utilizam tecnologia bancária, o que proporcionou uma visão ampla de
opiniões diferentes de como os clientes estão reagindo a essa evolução dos sistemas de informação dentro do setor bancário. Uma pesquisa no Reino Unido
mostrou que a segurança é o fator mais influente na adoção de Internet Banking. Essa preocupação com a segurança se justifica na medida em que um sistema
perfeitamente seguro não existe e os bancos, assim, como outras organizações, são vulneráveis a cyberataques.

CONCLUSOES
É possível concluir que, devido à importância da segurança em Sistemas de Informação, a análise dos fatores associados à segurança e à confiança dos usuários do
Internet Banking tem sido o objeto de vários estudos. Os sistemas de informação estão crescendo cada vez mais dentro do setor bancário e consequentemente a
segurança da informação desses sistemas está se aprimorando de acordo com essa evolução.

REFERENCIAS

ABBADE, E.B., NORO, G.B. Conhecimento, Segurança, Resistência e Utilização de Tecnologias de Autoatendimento Bancário, Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 5, n. 3,
p. 507-524, 2012. Disponível em: https://tinyurl.com/3h6c8a8c. Acesso em: 30/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico:
um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. GALLAO, R.V., JUNIOR, A.M. Segurança do Internet Banking no Brasil. v. 1 n. 1
Revista Tecnológica da Fatec Americana, v.1, n.1, 2013. Disponível em: https://fatecbr.websiteseguro.com/revista/index.php/RTecFatecAM/article/view/4. Acesso
em: 30/09/2021. MALAQUIAS, F.F.O., SILVA, D.D.S. Disclosure de Informações sobre Segurança do Internet Banking em sites Bancários: o papel da Internet na
difusão de inovações. São Paulo, 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/n3yt2vex. Acesso em: 30/09/2021.
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4693337 - GUILHERME DOS REIS PAVANELI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO

INTRODUCAO

Através dos anos os sistemas de informação vêm evoluindo constantemente dentro do setor bancário e consequentemente cada vez mais as pessoas os estão
utilizando. Sendo assim também se torna necessário que a segurança de informação desses sistemas seja cada vez mais eficaz e é de extrema importância
identificar possíveis falhas. Esse estudo destaca a importância de analisar quais os impactos que a evolução dos sistemas de informação tem causado aos clientes
dos sistemas bancários.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança da Informação no Setor Bancário, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados três artigos científicos: Conhecimento, segurança, resistência e utilização de tecnologias de autoatendimento bancário; Segurança do
Internet Banking no Brasil e Disclosure de Informações sobre Segurança do Internet Banking em sites Bancários: o papel da Internet na difusão de inovações. A
análise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn.

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise que o crescimento da tecnologia no sistema bancário trouxe grande preocupação com a segurança das informações.
Uma pesquisa entrevistou os clientes de uma agência bancária de Santa Maria/RS, que utilizam tecnologia bancária, o que proporcionou uma visão ampla de
opiniões diferentes de como os clientes estão reagindo a essa evolução dos sistemas de informação dentro do setor bancário. Uma pesquisa no Reino Unido
mostrou que a segurança é o fator mais influente na adoção de Internet Banking. Essa preocupação com a segurança se justifica na medida em que um sistema
perfeitamente seguro não existe e os bancos, assim, como outras organizações, são vulneráveis a cyberataques.

CONCLUSOES
É possível concluir que, devido à importância da segurança em Sistemas de Informação, a análise dos fatores associados à segurança e à confiança dos usuários do
Internet Banking tem sido o objeto de vários estudos. Os sistemas de informação estão crescendo cada vez mais dentro do setor bancário e consequentemente a
segurança da informação desses sistemas está se aprimorando de acordo com essa evolução.

REFERENCIAS

ABBADE, E.B., NORO, G.B. Conhecimento, Segurança, Resistência e Utilização de Tecnologias de Autoatendimento Bancário, Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 5, n. 3,
p. 507-524, 2012. Disponível em: https://tinyurl.com/3h6c8a8c. Acesso em: 30/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico:
um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. GALLAO, R.V., JUNIOR, A.M. Segurança do Internet Banking no Brasil. v. 1 n. 1
Revista Tecnológica da Fatec Americana, v.1, n.1, 2013. Disponível em: https://fatecbr.websiteseguro.com/revista/index.php/RTecFatecAM/article/view/4. Acesso
em: 30/09/2021. MALAQUIAS, F.F.O., SILVA, D.D.S. Disclosure de Informações sobre Segurança do Internet Banking em sites Bancários: o papel da Internet na
difusão de inovações. São Paulo, 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/n3yt2vex. Acesso em: 30/09/2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO

INTRODUCAO

Através dos anos os sistemas de informação vêm evoluindo constantemente dentro do setor bancário e consequentemente cada vez mais as pessoas os estão
utilizando. Sendo assim também se torna necessário que a segurança de informação desses sistemas seja cada vez mais eficaz e é de extrema importância
identificar possíveis falhas. Esse estudo destaca a importância de analisar quais os impactos que a evolução dos sistemas de informação tem causado aos clientes
dos sistemas bancários.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança da Informação no Setor Bancário, descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta
pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados três artigos científicos: Conhecimento, segurança, resistência e utilização de tecnologias de autoatendimento bancário; Segurança do
Internet Banking no Brasil e Disclosure de Informações sobre Segurança do Internet Banking em sites Bancários: o papel da Internet na difusão de inovações. A
análise baseou-se nos critérios descritos no artigo Análise de um trabalho científico: um exercício, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn.

RESULTADOS

Foi possível constatar através desta análise que o crescimento da tecnologia no sistema bancário trouxe grande preocupação com a segurança das informações.
Uma pesquisa entrevistou os clientes de uma agência bancária de Santa Maria/RS, que utilizam tecnologia bancária, o que proporcionou uma visão ampla de
opiniões diferentes de como os clientes estão reagindo a essa evolução dos sistemas de informação dentro do setor bancário. Uma pesquisa no Reino Unido
mostrou que a segurança é o fator mais influente na adoção de Internet Banking. Essa preocupação com a segurança se justifica na medida em que um sistema
perfeitamente seguro não existe e os bancos, assim, como outras organizações, são vulneráveis a cyberataques.

CONCLUSOES
É possível concluir que, devido à importância da segurança em Sistemas de Informação, a análise dos fatores associados à segurança e à confiança dos usuários do
Internet Banking tem sido o objeto de vários estudos. Os sistemas de informação estão crescendo cada vez mais dentro do setor bancário e consequentemente a
segurança da informação desses sistemas está se aprimorando de acordo com essa evolução.

REFERENCIAS

ABBADE, E.B., NORO, G.B. Conhecimento, Segurança, Resistência e Utilização de Tecnologias de Autoatendimento Bancário, Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 5, n. 3,
p. 507-524, 2012. Disponível em: https://tinyurl.com/3h6c8a8c. Acesso em: 30/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho científico:
um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 10/09/2021. GALLAO, R.V., JUNIOR, A.M. Segurança do Internet Banking no Brasil. v. 1 n. 1
Revista Tecnológica da Fatec Americana, v.1, n.1, 2013. Disponível em: https://fatecbr.websiteseguro.com/revista/index.php/RTecFatecAM/article/view/4. Acesso
em: 30/09/2021. MALAQUIAS, F.F.O., SILVA, D.D.S. Disclosure de Informações sobre Segurança do Internet Banking em sites Bancários: o papel da Internet na
difusão de inovações. São Paulo, 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/n3yt2vex. Acesso em: 30/09/2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jonas Moraes Filho

TITULO
DADOS PRELIMINARES SOBRE O PARASITISMO DE NEMATÓIDES DE IMPORTÂNCIA ZOONÓTICA EM TILÁPIAS (Oreochromis niloticus) PROVENIENTES DO ESTADO
DE SÃO PAULO, SP.

INTRODUCAO
As zoonoses parasitárias transmitidas por pescado consumido cru ou mal-cozido chamam a atenção de pesquisadores e autoridades sanitárias mundiais, por
causarem patologias fatais principalmente em sistema nervoso e cardiovascular, sendo de difícil diagnóstico diferencial na população humana. Algumas espécies
de nematóides são potencialmente patogênicas para o homem, com risco de infecção pronunciado em relação às que penetram na musculatura dos peixes.

OBJETIVOS
Pesquisar a presença de parasitos de importância zoonótica em peixes da espécie Oreochromis niloticus coletadas no Estado de São Paulo e que seriam
encaminhadas para consumo humano.

METODOLOGIA

Até o momento, 30 tilápias (Oreochromis niloticus) foram adquiridas da pesca comercial no município de Jarinu, SP, nos meses de agosto de 2020 a agosto de 2021,
sendo posteriormente acondicionados em caixa de isopor com gelo e conduzidos para o laboratório de Medicina Veterinária (LabVet) da Universidade Santo Amaro,
São Paulo, SP. Os exemplares foram submetidos a necrópsia para as análises parasitológicas, com exame externo e interno de maneira individual. Foram
observados as nadadeiras, pele, olhos, lábios e interior da cavidade orofaríngea. A cavidade visceral dos peixes foi aberta por meio de uma incisão mediano-ventral,
desde a região do ânus até o istmo, para a exposição dos órgãos internos. A cavidade celomática e as vísceras foram observadas macroscopicamente e
posteriormente a musculatura foi filetada para exame macroscópico.

RESULTADOS
Através dos resultados preliminares, não foram localizados nematóides de importância zoonótica em nenhum dos peixes analisados, o que não significa,
presumidamente, que não ocorra o parasitismo, tanto no âmbito regional, como em panorama nacional.

CONCLUSOES
Como conclusão preliminar, peixes da espécie Oreochromis niloticus não foram encontrados parasitos por nematóides de importância zoonóticas, porém serão
necessários mais estudos para um maior conhecimento sobre está problemática.

REFERENCIAS

ACHA, P. N.; SZYFRES, B. Zoonosis and communicable diaseases common to man and animais. Washington D., e.: Pan American Health Organization, 1980.
(Scientifie Publication n. 354). ALEXANDRI O, A.C.; RA ZANI-PAIVA, M.J.T.; ISHIKAWA, E.M.; GORGA JR., E; CARVALHO, M.H.; STECCA, E.A.; ARANA, S.; POLIO, S.M.
Histopalologia de baço de tainha da região estuarino lagunar de Cananéia, SP. 111: REUNIÃO ANUAL DO INSTITUTO DE PESCA, I, São Paulo, 1992. AMATO. J.ER.;
BARROS, G.e. Anisakíase humana no Brasil - problema inexistente ou não pesquisado. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, v.6, n.1, p.12, 1984.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jonas Moraes Filho

TITULO
DADOS PRELIMINARES SOBRE O PARASITISMO DE NEMATÓIDES DE IMPORTÂNCIA ZOONÓTICA EM TILÁPIAS (Oreochromis niloticus) PROVENIENTES DO ESTADO
DE SÃO PAULO, SP.

INTRODUCAO
As zoonoses parasitárias transmitidas por pescado consumido cru ou mal-cozido chamam a atenção de pesquisadores e autoridades sanitárias mundiais, por
causarem patologias fatais principalmente em sistema nervoso e cardiovascular, sendo de difícil diagnóstico diferencial na população humana. Algumas espécies
de nematóides são potencialmente patogênicas para o homem, com risco de infecção pronunciado em relação às que penetram na musculatura dos peixes.

OBJETIVOS
Pesquisar a presença de parasitos de importância zoonótica em peixes da espécie Oreochromis niloticus coletadas no Estado de São Paulo e que seriam
encaminhadas para consumo humano.

METODOLOGIA

Até o momento, 30 tilápias (Oreochromis niloticus) foram adquiridas da pesca comercial no município de Jarinu, SP, nos meses de agosto de 2020 a agosto de 2021,
sendo posteriormente acondicionados em caixa de isopor com gelo e conduzidos para o laboratório de Medicina Veterinária (LabVet) da Universidade Santo Amaro,
São Paulo, SP. Os exemplares foram submetidos a necrópsia para as análises parasitológicas, com exame externo e interno de maneira individual. Foram
observados as nadadeiras, pele, olhos, lábios e interior da cavidade orofaríngea. A cavidade visceral dos peixes foi aberta por meio de uma incisão mediano-ventral,
desde a região do ânus até o istmo, para a exposição dos órgãos internos. A cavidade celomática e as vísceras foram observadas macroscopicamente e
posteriormente a musculatura foi filetada para exame macroscópico.

RESULTADOS
Através dos resultados preliminares, não foram localizados nematóides de importância zoonótica em nenhum dos peixes analisados, o que não significa,
presumidamente, que não ocorra o parasitismo, tanto no âmbito regional, como em panorama nacional.

CONCLUSOES
Como conclusão preliminar, peixes da espécie Oreochromis niloticus não foram encontrados parasitos por nematóides de importância zoonóticas, porém serão
necessários mais estudos para um maior conhecimento sobre está problemática.

REFERENCIAS

ACHA, P. N.; SZYFRES, B. Zoonosis and communicable diaseases common to man and animais. Washington D., e.: Pan American Health Organization, 1980.
(Scientifie Publication n. 354). ALEXANDRI O, A.C.; RA ZANI-PAIVA, M.J.T.; ISHIKAWA, E.M.; GORGA JR., E; CARVALHO, M.H.; STECCA, E.A.; ARANA, S.; POLIO, S.M.
Histopalologia de baço de tainha da região estuarino lagunar de Cananéia, SP. 111: REUNIÃO ANUAL DO INSTITUTO DE PESCA, I, São Paulo, 1992. AMATO. J.ER.;
BARROS, G.e. Anisakíase humana no Brasil - problema inexistente ou não pesquisado. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, v.6, n.1, p.12, 1984.
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TITULO Grau de conversão de compósitos híbridos com capacidade de liberação de clorexidina

INTRODUCAO
Um material restaurador capaz de evitar a colonização bacteriana seria muito útil na odontologia. O desenvolvimento de compósitos resinosos vem sendo alvo de
muitos estudos, inclusive de tentativas de se criar um compósito resinoso com atividade antibacteriana. Um estudo anterior observou que uma maior quantidade de
carga inorgânica promoveu uma liberação prolongada de clorexidina pelo veículo de carregamento (montmorilonita/MMT).

OBJETIVOS
Objetivou-se neste estudo avaliar o grau de conversão (GC) de compósitos híbridos contendo o complexo MMT/CHX e cargas inorgânicas convencionais (vidro de
bário e sílica) em diferentes concentrações

METODOLOGIA

Foram confeccionados cinco compósitos experimentais a base de BisGMA/TEGDMA, contendo 5% de MMT carregada com clorexidina, as concentrações totais de
carga foram 0, 30 ou 60% em peso. Sendo que as proporções de vidro de bário/sílica foram 80/20 ou 70/30 em peso. GC foi determinado utilizando espectroscopia
FT-IR. Os espécimes foram confeccionados utilizando uma matriz de silicone com 7,0 mm de diâmetro e 1,0 mm de espessura, entre duas laminas de vidro (n=5). GC
foi avaliado 10 minutos após a fotoativação, e 24 horas após a fotoativação. A análise estatística foi realizada utilizando ANOVA/tukey de um fator (alfa=5%).

RESULTADOS
O grau de conversão 10 minutos variou entre 46 a 55%; e o 24 horas variou entre 52 a 68%. Em ambos os períodos de avaliação não houve diferença estatística entre
os compósitos.

CONCLUSOES Foi possível concluir que as cargas inorgânicas utilizadas no presente estudo não interferiram no grau de conversão dos compósitos experimentais avaliados.

REFERENCIAS
Boaro LCC. Antibacterial resin-based composite containing chlorhexidine for dental applications, Dental Materials 2019 Ferracane JL. Models of Caries Formation
around Dental Composite Restorations.J Dent Res. 2017

Página 929



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12734 Materiais Odontológicos 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3770532 - JULIA RAMALDES SALDANHA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leticia Cristina Cidreira Boaro

TITULO Grau de conversão de compósitos híbridos com capacidade de liberação de clorexidina

INTRODUCAO
Um material restaurador capaz de evitar a colonização bacteriana seria muito útil na odontologia. O desenvolvimento de compósitos resinosos vem sendo alvo de
muitos estudos, inclusive de tentativas de se criar um compósito resinoso com atividade antibacteriana. Um estudo anterior observou que uma maior quantidade de
carga inorgânica promoveu uma liberação prolongada de clorexidina pelo veículo de carregamento (montmorilonita/MMT).

OBJETIVOS
Objetivou-se neste estudo avaliar o grau de conversão (GC) de compósitos híbridos contendo o complexo MMT/CHX e cargas inorgânicas convencionais (vidro de
bário e sílica) em diferentes concentrações

METODOLOGIA

Foram confeccionados cinco compósitos experimentais a base de BisGMA/TEGDMA, contendo 5% de MMT carregada com clorexidina, as concentrações totais de
carga foram 0, 30 ou 60% em peso. Sendo que as proporções de vidro de bário/sílica foram 80/20 ou 70/30 em peso. GC foi determinado utilizando espectroscopia
FT-IR. Os espécimes foram confeccionados utilizando uma matriz de silicone com 7,0 mm de diâmetro e 1,0 mm de espessura, entre duas laminas de vidro (n=5). GC
foi avaliado 10 minutos após a fotoativação, e 24 horas após a fotoativação. A análise estatística foi realizada utilizando ANOVA/tukey de um fator (alfa=5%).

RESULTADOS
O grau de conversão 10 minutos variou entre 46 a 55%; e o 24 horas variou entre 52 a 68%. Em ambos os períodos de avaliação não houve diferença estatística entre
os compósitos.

CONCLUSOES Foi possível concluir que as cargas inorgânicas utilizadas no presente estudo não interferiram no grau de conversão dos compósitos experimentais avaliados.

REFERENCIAS
Boaro LCC. Antibacterial resin-based composite containing chlorhexidine for dental applications, Dental Materials 2019 Ferracane JL. Models of Caries Formation
around Dental Composite Restorations.J Dent Res. 2017
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TITULO Grau de conversão de compósitos híbridos com capacidade de liberação de clorexidina

INTRODUCAO
Um material restaurador capaz de evitar a colonização bacteriana seria muito útil na odontologia. O desenvolvimento de compósitos resinosos vem sendo alvo de
muitos estudos, inclusive de tentativas de se criar um compósito resinoso com atividade antibacteriana. Um estudo anterior observou que uma maior quantidade de
carga inorgânica promoveu uma liberação prolongada de clorexidina pelo veículo de carregamento (montmorilonita/MMT).

OBJETIVOS
Objetivou-se neste estudo avaliar o grau de conversão (GC) de compósitos híbridos contendo o complexo MMT/CHX e cargas inorgânicas convencionais (vidro de
bário e sílica) em diferentes concentrações

METODOLOGIA

Foram confeccionados cinco compósitos experimentais a base de BisGMA/TEGDMA, contendo 5% de MMT carregada com clorexidina, as concentrações totais de
carga foram 0, 30 ou 60% em peso. Sendo que as proporções de vidro de bário/sílica foram 80/20 ou 70/30 em peso. GC foi determinado utilizando espectroscopia
FT-IR. Os espécimes foram confeccionados utilizando uma matriz de silicone com 7,0 mm de diâmetro e 1,0 mm de espessura, entre duas laminas de vidro (n=5). GC
foi avaliado 10 minutos após a fotoativação, e 24 horas após a fotoativação. A análise estatística foi realizada utilizando ANOVA/tukey de um fator (alfa=5%).

RESULTADOS
O grau de conversão 10 minutos variou entre 46 a 55%; e o 24 horas variou entre 52 a 68%. Em ambos os períodos de avaliação não houve diferença estatística entre
os compósitos.

CONCLUSOES Foi possível concluir que as cargas inorgânicas utilizadas no presente estudo não interferiram no grau de conversão dos compósitos experimentais avaliados.

REFERENCIAS
Boaro LCC. Antibacterial resin-based composite containing chlorhexidine for dental applications, Dental Materials 2019 Ferracane JL. Models of Caries Formation
around Dental Composite Restorations.J Dent Res. 2017
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TITULO AS ORGANIZAÇÕES E AS NECESSIDADES DOS CONTROLES INTERNOS

INTRODUCAO

Com o crescimento constante e a aceleração das mudanças do mundo globalizado, induziu que muitas empresas a buscar mecanismos, para a obtenção de
informações contábeis fidedignas, que pudessem assegurar que o objetivo estabelecido fosse alcançado. O controle interno é considerado um conjunto de
procedimentos e, por meio do monitoramento contínuo desses processos, possíveis falhas são detectadas e corrigidas antes que a organização seja danificada ou
destruída para garantir o cumprimento das metas estabelecidas.

OBJETIVOS Demostrar a importância do controle interno nas organizações.

METODOLOGIA
Este trabalho foi elaborado através de pesquisas bibliográficas retirados de livros que fornecem informações contábeis, principalmente no que diz respeito a
controles internos, cópias controladas e sites. De acordo com Santos e Filho (2012, p. 38) “a metodologia é o conjunto de processos, que etimologicamente tem o
significado de caminho para se chegar a um fim”. É o estudo aprofundado dos métodos para alcançar o resultado desejado.

RESULTADOS
O controle interno é uma ferramenta importante independente do ramo de atividade da organização, pois, são procedimentos e métodos, que auxiliam no controle e
ampliam a eficácia dos resultados dos resultados das operações, a fim de agregar valor, confiabilidade nos dados contábeis, facilitando o alcance dos objetivos.

CONCLUSOES
Este artigo foi elaborado, com a intenção de conhecer afundo os procedimentos de controles internos oferecem às organizações. Quando as organizações inserem e
monitoram continuamente em seus processos de controle interno, ela consegue potencializar o seu desempenho, diminuindo os riscos, gerando proteção ao
patrimônio.

REFERENCIAS

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: Teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. OLIVEIRA, Antônio Benedito Silva. Controladoria Governamental:
Governança e controle econômico na implantação das políticas públicas. 3 ed. São Paulo: Atlas 2010. LINS, Luiz dos Santos. Auditoria: Uma abordagem prática com
ênfase na auditoria externa. 3 ed. São Paulo: Atlas 2014. FACHIN, Odília. Fundamentos da metodologia: Noções básicas em pesquisa científica. 6ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. APPOLINÁRIO, Fábio. Metodologia Científica. São Paulo: Cengage Learning, 2016. RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. Como elaborar
trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004.
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TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: ANÁLISE DOS DADOS EM INTERNET DAS COISAS - IoT

INTRODUCAO

O uso de tecnologia e da internet vem crescendo em um ritmo acelerado nos últimos anos. Percebe-se que aparelhos, dispositivos, eletrodomésticos e até carros,
hoje podem ser conectados à internet e ganhar funcionalidades tecnológicas que antes não se imaginava ser possível. Tais funcionalidades denomina-se Internet
das Coisas (IoT). Esta pesquisa abordará o tema por meio de análise de artigos científicos sobre a segurança das informações em inteligência artificial (IA),
dispositivos inteligentes e automação nas residências.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança em IoT descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial; Inteligência artificial e suas implicações:
como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas e Assistente virtual inteligente para a integração e gerenciamento de
dispositivos IoT. A análise baseou-se principalmente nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, Friedlander e Moreira (2007).

RESULTADOS

Com o crescimento exponencial da internet das coisas, assim como maior processamento destinado a inteligência artificial, o mundo está presenciando uma
revolução no mercado tecnológico. Desde 2016 o cenário da tecnologia vem observando o aumento de dispositivos constantemente conectados dentro de
residências. O crescimento tão acelerado se deve ao uso mais amplo de assistentes pessoais virtuais e os smartphones que levam as maiores tecnologias aos
consumidores. Notou-se que o contexto da tecnologia atual está de acordo com a segurança das informações de seus consumidores, mostrando como as maiores
empresas desenvolvedoras de IA e IoT, estão preocupados em manter a segurança daqueles que estão constantemente em contato com tais dispositivos.

CONCLUSOES

O IoT, bem como as IAs, vieram para facilitar o cotidiano dos consumidores, mesmo com a preocupação da segurança em relação aos assistentes pessoais,
podemos constatar que se os usuários adquirem aparelhos de qualidade, de marcas conhecidas e que não sejam produtos falsificados, a segurança das
informações que garante a sustentabilidade da proteção dos dados pessoais estará resguardada pela política de privacidade aceitante por parte do consumidor,
sendo protegida pela empresa responsável pelo equipamento utilizado.

REFERENCIAS

DOERING, T.A., CARMO A.F.C. Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial. 2020. Disponível em:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/8463. Acesso em: 25/08/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho
científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 17/08/2021. GARBOSA, P., DEL VECHIO, G.H.. Inteligência artificial e suas
implicações: como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas. Revista Interface Tecnológica, v.17 n.2. 2020. Disponível
em: https://bityli.com/H24e58. Acesso em: 25/08/2021. RIVEROS, L.J.M, SECCO, A.L., FERNÁNDES, C.M.R. Assistente virtual inteligente para a integração e
gerenciamento de dispositivos IoT. ACET Artigos, v2. 2017. Disponível em: https://bityli.com/BbNQpx. Acesso em: 28/07/2021.
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TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: ANÁLISE DOS DADOS EM INTERNET DAS COISAS - IoT

INTRODUCAO

O uso de tecnologia e da internet vem crescendo em um ritmo acelerado nos últimos anos. Percebe-se que aparelhos, dispositivos, eletrodomésticos e até carros,
hoje podem ser conectados à internet e ganhar funcionalidades tecnológicas que antes não se imaginava ser possível. Tais funcionalidades denomina-se Internet
das Coisas (IoT). Esta pesquisa abordará o tema por meio de análise de artigos científicos sobre a segurança das informações em inteligência artificial (IA),
dispositivos inteligentes e automação nas residências.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança em IoT descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial; Inteligência artificial e suas implicações:
como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas e Assistente virtual inteligente para a integração e gerenciamento de
dispositivos IoT. A análise baseou-se principalmente nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, Friedlander e Moreira (2007).

RESULTADOS

Com o crescimento exponencial da internet das coisas, assim como maior processamento destinado a inteligência artificial, o mundo está presenciando uma
revolução no mercado tecnológico. Desde 2016 o cenário da tecnologia vem observando o aumento de dispositivos constantemente conectados dentro de
residências. O crescimento tão acelerado se deve ao uso mais amplo de assistentes pessoais virtuais e os smartphones que levam as maiores tecnologias aos
consumidores. Notou-se que o contexto da tecnologia atual está de acordo com a segurança das informações de seus consumidores, mostrando como as maiores
empresas desenvolvedoras de IA e IoT, estão preocupados em manter a segurança daqueles que estão constantemente em contato com tais dispositivos.

CONCLUSOES

O IoT, bem como as IAs, vieram para facilitar o cotidiano dos consumidores, mesmo com a preocupação da segurança em relação aos assistentes pessoais,
podemos constatar que se os usuários adquirem aparelhos de qualidade, de marcas conhecidas e que não sejam produtos falsificados, a segurança das
informações que garante a sustentabilidade da proteção dos dados pessoais estará resguardada pela política de privacidade aceitante por parte do consumidor,
sendo protegida pela empresa responsável pelo equipamento utilizado.

REFERENCIAS

DOERING, T.A., CARMO A.F.C. Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial. 2020. Disponível em:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/8463. Acesso em: 25/08/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho
científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 17/08/2021. GARBOSA, P., DEL VECHIO, G.H.. Inteligência artificial e suas
implicações: como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas. Revista Interface Tecnológica, v.17 n.2. 2020. Disponível
em: https://bityli.com/H24e58. Acesso em: 25/08/2021. RIVEROS, L.J.M, SECCO, A.L., FERNÁNDES, C.M.R. Assistente virtual inteligente para a integração e
gerenciamento de dispositivos IoT. ACET Artigos, v2. 2017. Disponível em: https://bityli.com/BbNQpx. Acesso em: 28/07/2021.
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Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: ANÁLISE DOS DADOS EM INTERNET DAS COISAS - IoT

INTRODUCAO

O uso de tecnologia e da internet vem crescendo em um ritmo acelerado nos últimos anos. Percebe-se que aparelhos, dispositivos, eletrodomésticos e até carros,
hoje podem ser conectados à internet e ganhar funcionalidades tecnológicas que antes não se imaginava ser possível. Tais funcionalidades denomina-se Internet
das Coisas (IoT). Esta pesquisa abordará o tema por meio de análise de artigos científicos sobre a segurança das informações em inteligência artificial (IA),
dispositivos inteligentes e automação nas residências.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança em IoT descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial; Inteligência artificial e suas implicações:
como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas e Assistente virtual inteligente para a integração e gerenciamento de
dispositivos IoT. A análise baseou-se principalmente nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, Friedlander e Moreira (2007).

RESULTADOS

Com o crescimento exponencial da internet das coisas, assim como maior processamento destinado a inteligência artificial, o mundo está presenciando uma
revolução no mercado tecnológico. Desde 2016 o cenário da tecnologia vem observando o aumento de dispositivos constantemente conectados dentro de
residências. O crescimento tão acelerado se deve ao uso mais amplo de assistentes pessoais virtuais e os smartphones que levam as maiores tecnologias aos
consumidores. Notou-se que o contexto da tecnologia atual está de acordo com a segurança das informações de seus consumidores, mostrando como as maiores
empresas desenvolvedoras de IA e IoT, estão preocupados em manter a segurança daqueles que estão constantemente em contato com tais dispositivos.

CONCLUSOES

O IoT, bem como as IAs, vieram para facilitar o cotidiano dos consumidores, mesmo com a preocupação da segurança em relação aos assistentes pessoais,
podemos constatar que se os usuários adquirem aparelhos de qualidade, de marcas conhecidas e que não sejam produtos falsificados, a segurança das
informações que garante a sustentabilidade da proteção dos dados pessoais estará resguardada pela política de privacidade aceitante por parte do consumidor,
sendo protegida pela empresa responsável pelo equipamento utilizado.

REFERENCIAS

DOERING, T.A., CARMO A.F.C. Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial. 2020. Disponível em:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/8463. Acesso em: 25/08/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho
científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 17/08/2021. GARBOSA, P., DEL VECHIO, G.H.. Inteligência artificial e suas
implicações: como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas. Revista Interface Tecnológica, v.17 n.2. 2020. Disponível
em: https://bityli.com/H24e58. Acesso em: 25/08/2021. RIVEROS, L.J.M, SECCO, A.L., FERNÁNDES, C.M.R. Assistente virtual inteligente para a integração e
gerenciamento de dispositivos IoT. ACET Artigos, v2. 2017. Disponível em: https://bityli.com/BbNQpx. Acesso em: 28/07/2021.
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4638204 - GUSTAVO KOKI CORNELISSE ACHIDA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: ANÁLISE DOS DADOS EM INTERNET DAS COISAS - IoT

INTRODUCAO

O uso de tecnologia e da internet vem crescendo em um ritmo acelerado nos últimos anos. Percebe-se que aparelhos, dispositivos, eletrodomésticos e até carros,
hoje podem ser conectados à internet e ganhar funcionalidades tecnológicas que antes não se imaginava ser possível. Tais funcionalidades denomina-se Internet
das Coisas (IoT). Esta pesquisa abordará o tema por meio de análise de artigos científicos sobre a segurança das informações em inteligência artificial (IA),
dispositivos inteligentes e automação nas residências.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança em IoT descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial; Inteligência artificial e suas implicações:
como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas e Assistente virtual inteligente para a integração e gerenciamento de
dispositivos IoT. A análise baseou-se principalmente nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, Friedlander e Moreira (2007).

RESULTADOS

Com o crescimento exponencial da internet das coisas, assim como maior processamento destinado a inteligência artificial, o mundo está presenciando uma
revolução no mercado tecnológico. Desde 2016 o cenário da tecnologia vem observando o aumento de dispositivos constantemente conectados dentro de
residências. O crescimento tão acelerado se deve ao uso mais amplo de assistentes pessoais virtuais e os smartphones que levam as maiores tecnologias aos
consumidores. Notou-se que o contexto da tecnologia atual está de acordo com a segurança das informações de seus consumidores, mostrando como as maiores
empresas desenvolvedoras de IA e IoT, estão preocupados em manter a segurança daqueles que estão constantemente em contato com tais dispositivos.

CONCLUSOES

O IoT, bem como as IAs, vieram para facilitar o cotidiano dos consumidores, mesmo com a preocupação da segurança em relação aos assistentes pessoais,
podemos constatar que se os usuários adquirem aparelhos de qualidade, de marcas conhecidas e que não sejam produtos falsificados, a segurança das
informações que garante a sustentabilidade da proteção dos dados pessoais estará resguardada pela política de privacidade aceitante por parte do consumidor,
sendo protegida pela empresa responsável pelo equipamento utilizado.

REFERENCIAS

DOERING, T.A., CARMO A.F.C. Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial. 2020. Disponível em:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/8463. Acesso em: 25/08/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho
científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 17/08/2021. GARBOSA, P., DEL VECHIO, G.H.. Inteligência artificial e suas
implicações: como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas. Revista Interface Tecnológica, v.17 n.2. 2020. Disponível
em: https://bityli.com/H24e58. Acesso em: 25/08/2021. RIVEROS, L.J.M, SECCO, A.L., FERNÁNDES, C.M.R. Assistente virtual inteligente para a integração e
gerenciamento de dispositivos IoT. ACET Artigos, v2. 2017. Disponível em: https://bityli.com/BbNQpx. Acesso em: 28/07/2021.
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4675720 - ANNE CAROLINE SILVA DE JESUS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: ANÁLISE DOS DADOS EM INTERNET DAS COISAS - IoT

INTRODUCAO

O uso de tecnologia e da internet vem crescendo em um ritmo acelerado nos últimos anos. Percebe-se que aparelhos, dispositivos, eletrodomésticos e até carros,
hoje podem ser conectados à internet e ganhar funcionalidades tecnológicas que antes não se imaginava ser possível. Tais funcionalidades denomina-se Internet
das Coisas (IoT). Esta pesquisa abordará o tema por meio de análise de artigos científicos sobre a segurança das informações em inteligência artificial (IA),
dispositivos inteligentes e automação nas residências.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança em IoT descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial; Inteligência artificial e suas implicações:
como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas e Assistente virtual inteligente para a integração e gerenciamento de
dispositivos IoT. A análise baseou-se principalmente nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, Friedlander e Moreira (2007).

RESULTADOS

Com o crescimento exponencial da internet das coisas, assim como maior processamento destinado a inteligência artificial, o mundo está presenciando uma
revolução no mercado tecnológico. Desde 2016 o cenário da tecnologia vem observando o aumento de dispositivos constantemente conectados dentro de
residências. O crescimento tão acelerado se deve ao uso mais amplo de assistentes pessoais virtuais e os smartphones que levam as maiores tecnologias aos
consumidores. Notou-se que o contexto da tecnologia atual está de acordo com a segurança das informações de seus consumidores, mostrando como as maiores
empresas desenvolvedoras de IA e IoT, estão preocupados em manter a segurança daqueles que estão constantemente em contato com tais dispositivos.

CONCLUSOES

O IoT, bem como as IAs, vieram para facilitar o cotidiano dos consumidores, mesmo com a preocupação da segurança em relação aos assistentes pessoais,
podemos constatar que se os usuários adquirem aparelhos de qualidade, de marcas conhecidas e que não sejam produtos falsificados, a segurança das
informações que garante a sustentabilidade da proteção dos dados pessoais estará resguardada pela política de privacidade aceitante por parte do consumidor,
sendo protegida pela empresa responsável pelo equipamento utilizado.

REFERENCIAS

DOERING, T.A., CARMO A.F.C. Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial. 2020. Disponível em:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/8463. Acesso em: 25/08/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho
científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 17/08/2021. GARBOSA, P., DEL VECHIO, G.H.. Inteligência artificial e suas
implicações: como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas. Revista Interface Tecnológica, v.17 n.2. 2020. Disponível
em: https://bityli.com/H24e58. Acesso em: 25/08/2021. RIVEROS, L.J.M, SECCO, A.L., FERNÁNDES, C.M.R. Assistente virtual inteligente para a integração e
gerenciamento de dispositivos IoT. ACET Artigos, v2. 2017. Disponível em: https://bityli.com/BbNQpx. Acesso em: 28/07/2021.
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4714865 - GIOVANNA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: ANÁLISE DOS DADOS EM INTERNET DAS COISAS - IoT

INTRODUCAO

O uso de tecnologia e da internet vem crescendo em um ritmo acelerado nos últimos anos. Percebe-se que aparelhos, dispositivos, eletrodomésticos e até carros,
hoje podem ser conectados à internet e ganhar funcionalidades tecnológicas que antes não se imaginava ser possível. Tais funcionalidades denomina-se Internet
das Coisas (IoT). Esta pesquisa abordará o tema por meio de análise de artigos científicos sobre a segurança das informações em inteligência artificial (IA),
dispositivos inteligentes e automação nas residências.

OBJETIVOS Pesquisar e analisar artigos científicos sobre Segurança em IoT descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial; Inteligência artificial e suas implicações:
como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas e Assistente virtual inteligente para a integração e gerenciamento de
dispositivos IoT. A análise baseou-se principalmente nos critérios descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, Friedlander e Moreira (2007).

RESULTADOS

Com o crescimento exponencial da internet das coisas, assim como maior processamento destinado a inteligência artificial, o mundo está presenciando uma
revolução no mercado tecnológico. Desde 2016 o cenário da tecnologia vem observando o aumento de dispositivos constantemente conectados dentro de
residências. O crescimento tão acelerado se deve ao uso mais amplo de assistentes pessoais virtuais e os smartphones que levam as maiores tecnologias aos
consumidores. Notou-se que o contexto da tecnologia atual está de acordo com a segurança das informações de seus consumidores, mostrando como as maiores
empresas desenvolvedoras de IA e IoT, estão preocupados em manter a segurança daqueles que estão constantemente em contato com tais dispositivos.

CONCLUSOES

O IoT, bem como as IAs, vieram para facilitar o cotidiano dos consumidores, mesmo com a preocupação da segurança em relação aos assistentes pessoais,
podemos constatar que se os usuários adquirem aparelhos de qualidade, de marcas conhecidas e que não sejam produtos falsificados, a segurança das
informações que garante a sustentabilidade da proteção dos dados pessoais estará resguardada pela política de privacidade aceitante por parte do consumidor,
sendo protegida pela empresa responsável pelo equipamento utilizado.

REFERENCIAS

DOERING, T.A., CARMO A.F.C. Inteligência Artificial e Internet das Coisas aplicada a Automação Residencial. 2020. Disponível em:
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/8463. Acesso em: 25/08/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um trabalho
científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 17/08/2021. GARBOSA, P., DEL VECHIO, G.H.. Inteligência artificial e suas
implicações: como os dispositivos inteligentes e assistentes virtuais influenciam o cotidiano das pessoas. Revista Interface Tecnológica, v.17 n.2. 2020. Disponível
em: https://bityli.com/H24e58. Acesso em: 25/08/2021. RIVEROS, L.J.M, SECCO, A.L., FERNÁNDES, C.M.R. Assistente virtual inteligente para a integração e
gerenciamento de dispositivos IoT. ACET Artigos, v2. 2017. Disponível em: https://bityli.com/BbNQpx. Acesso em: 28/07/2021.
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3079546 - RODRIGO OLIVEIRA MOURA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Lilian Elizabeth Cassia Leite

TITULO A importância do acolhimento do psicólogo à equipe de saúde no ambiente hospitalar

INTRODUCAO

O ambiente hospitalar pode levar a um processo de despersonalização tanto para os pacientes, que deixam de ser vistos como indivíduos únicos, quanto à equipe de
saúde que no cotidiano lida com patologias e sofrimentos emocionais tanto de pacientes como de seus familiares. No cenário pandêmico, que vivemos há quase
dois anos, essa carga emocional se intensificou, acarretando estresse ocupacional acentuado e ao desenvolvimento de transtornos emocionais. O presente trabalho,
através da abordagem humanista de Carl Roger, busca compreender a importância da atuação do psicólogo através do acolhimento, da escuta especializada e na
aceitação incondicional do sofrimento da pessoa, à minimização e no enfrentamento dos sofrimentos vividos por esses profissionais

OBJETIVOS
Compreender o impacto do trabalho do psicólogo, à equipe multiprofissional dentro do contexto hospitalar, para acessar seus recursos de enfrentamento a fim de
lidar com o sofrimento do indivíduo, através da psicologia humanista

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica que referencia a importância do trabalho do psicólogo com a equipe de saúde no ambiente profissional, analisado na perspectiva da
psicologia humanista

RESULTADOS

No Brasil, há várias pesquisas em andamento que apontam o aumento da ansiedade entre médicos e demais profissionais de saúde nos últimos dois anos e que
sintomas pertinentes ao estresse e a depressão estão presentes em 47% dos profissionais. .Nesse cenário, o estudo aponta que a escuta especializada do
psicólogo, o acolhimento e a compreensão desse sofrimento tem colaborado para minimizar o sofrimentos desses profissionais e acessar recursos emocionais para
execução do seu trabalho diário.

CONCLUSOES

Abordagem centrada na pessoa, está sendo realizada em diversos âmbitos do ambiente hospitalar, com relatos satisfatórios dos profissionais. Embora a tecnologia
avançada da medicina, a preocupação focada na doença e seu tratamento, há o desejo das pessoas serem percebidas na sua totalidade, considerando a sua história
de vida, suas emoções e o psicólogo é o profissional que faz a compreensão dessa leitura, colaborando com a melhora dos resultados e satisfação de todos os
envolvidos apesar das limitações do contexto hospitalar.

REFERENCIAS

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (org.) et al. Psicologia da saúde: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Cengage Learning,
2018. CORDEIRO,SilviaNogueira.O psicólogo na equipe multiprofissional: relato de experiência de uma intervenção em grupo de mulheres na atenção secundária à
saúde. Vínculo, SãoPaulo2020 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S180624902020000200008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso
SANTOSMayaraTeixeiradosAbsenteísmo nos hospitais públicos:principais fatores relacionadosnabasededadosScielo
https://repositorio.uergs.edu.br/xmlui/handle/123456789/1720 ROGERS,Carl.Um jeito de ser. 1º ed. São Paulo: Ed Pedagógica Universitária.1987
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4014171 - RUDNEI FERREIRA PEREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maria Auxiliadora Fontana Baseio

TITULO O presidente negro (1926), de Lobato: considerações sobre a sociedade do século XX

INTRODUCAO

José Bento Renato Monteiro Lobato (1882-1948), nascido em Taubaté (São Paulo), é considerado um grande clássico na Literatura brasileira pré-modernista. Foi
diplomata, advogado, jornalista e fundador da indústria editorial brasileira. Entre suas obras, elegemos como principal o romance denominado O presidente negro (O
choque das raças) do autor referido - escrito em formato de folhetim (Roman-feuilleton) – sobre o qual tecemos uma compreensão histórica e da trajetória do autor.
Para o norteamento da pesquisa, elegemos a pergunta problematizadora: Como o autor discute problemáticas complexas de seu tempo em sua obra?

OBJETIVOS
Apresentar como problemáticas do século XX, como os aspectos de eugenia, racismo e demais formas de segregação se apresentam na obra O presidente negro, de
Monteiro Lobato; analisar os personagens presentes na obra, o contexto histórico que aclimara a obra de Monteiro Lobato.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com bases bibliográficas, tendo como referência literária a obra O presidente negro (1926), de Monteiro Lobato, e referências teóricas artigos
sobre o tema e sites da Internet.

RESULTADOS
A posição tomada pelo escritor nos traz uma compreensão real da sociedade de seu tempo, a despeito das polêmicas atuais que o envolvem. Este trabalho visa
demostrar o conhecimento de Lobato como uma personalidade de seu tempo.

CONCLUSOES
Deste modo, infere-se que a obra de Monteiro Lobato representa na Literatura Brasileira a realidade do século XX. A posição tomada pelo escritor nos traz uma
compreensão real da sociedade de seu tempo, a despeito das polêmicas atuais que o envolvem. Este trabalho visa demostrar o conhecimento de Lobato como uma
personalidade de seu tempo.

REFERENCIAS
KURBEGOVIC, E. Eugenics Record Office (ERO), 2021. Disponível em: https://eugenicsarchive.ca/discover/connections/5233cf7b5c2ec500000000ac. Acesso em: 09
de outubro de 2021. LEITE, Erick Vinicius Mathias; LIMA, Sônia Filiú Albuquerque. O presidente negro: eugenia em Monteiro Lobato? São Paulo: Editora Atena, 2020.
LOBATO, Monteiro. O presidente negro. Chapecó: UFFS, 1926.
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4675029 - CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM BIG DATA

INTRODUCAO

O avanço da internet, o gigantesco número de usuários e informações, nos remete ao fenômeno denominado Big data, ou grande quantidade de informações
geradas em toda a rede. Essas informações pessoais ou organizacionais compartilhadas, causam bastante preocupação em relação à segurança, pois podem ser
utilizados indevidamente por usuários mal intencionados. Diante disso, os governos estão sancionando leis para a proteção desses dados, Essa pesquisa abordará,
por meio da análise de artigos sobre o tema, a segurança das informações no Big Data.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre: a Estrutura de Segurança das Informações no Big data; descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido
nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data; Mecanismos tecnológicos de segurança da
informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data; e Privacidade e proteção de dados na era do Big Data. A análise baseou-se nos critérios
descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), (2017).

RESULTADOS

Foi possível observar através desta análise, que são vários os mecanismos que contribuem para garantir a segurança e a sustentabilidade da proteção dos dados em
ambientes de Big Data. Um panorama de proteção de dados em 2018 mostrou que as organizações devem ter políticas de privacidade para os serviços online e que
devem obedecer às leis de Proteção de Dados. Uma análise da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em vigor no Brasil em 2020, mostra uma
lei bem elaborada e adequada para proteção de dados pessoais.

CONCLUSOES
É possível concluir que existem propostas e soluções/métodos para redução de ameaças à privacidade do usuário no Big Data. Mostrou-se que a veracidade de
dados é uma forma indispensável para se obter resultados precisos em grandes quantidades de dados e torna se de suma importância a criação de novas leis
visando a proteção de dados dos usuários e os instruindo a compartilhar seus dados pessoais de forma mais consciente.

REFERENCIAS

AZAMBUJA, A.J.G.; GRANVILLE, L.Z.; SARMENTO, A.G.M. A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data. Parc. Estrat. Brasília-DF, v.24,
n.48, 2019. Disponível em: https://bityli.com/9P9fb2. Acesso em:16/09/2021. FREUND, G.P., FAGUNDES, P.B.; MACEDO, D.D.J.; DUTRA, M.L. Mecanismos
tecnológicos de segurança da informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data, Perspectivas em Ciência da Informação, v.24, n.2, p.124-
142. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pci/a/RC6rLmbk4Jm6sCK7RkYryng/. Acesso em:16/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um
trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 16/09/2021. SANTOS, C.E.L.; CARVALHO, F.F. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO
DE DADOS NA ERA DO BIG DATA. 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/ube6zsx4. Acesso em:16/09/2021.
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4701691 - FERNANDO SILVA SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM BIG DATA

INTRODUCAO

O avanço da internet, o gigantesco número de usuários e informações, nos remete ao fenômeno denominado Big data, ou grande quantidade de informações
geradas em toda a rede. Essas informações pessoais ou organizacionais compartilhadas, causam bastante preocupação em relação à segurança, pois podem ser
utilizados indevidamente por usuários mal intencionados. Diante disso, os governos estão sancionando leis para a proteção desses dados, Essa pesquisa abordará,
por meio da análise de artigos sobre o tema, a segurança das informações no Big Data.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre: a Estrutura de Segurança das Informações no Big data; descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido
nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data; Mecanismos tecnológicos de segurança da
informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data; e Privacidade e proteção de dados na era do Big Data. A análise baseou-se nos critérios
descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), (2017).

RESULTADOS

Foi possível observar através desta análise, que são vários os mecanismos que contribuem para garantir a segurança e a sustentabilidade da proteção dos dados em
ambientes de Big Data. Um panorama de proteção de dados em 2018 mostrou que as organizações devem ter políticas de privacidade para os serviços online e que
devem obedecer às leis de Proteção de Dados. Uma análise da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em vigor no Brasil em 2020, mostra uma
lei bem elaborada e adequada para proteção de dados pessoais.

CONCLUSOES
É possível concluir que existem propostas e soluções/métodos para redução de ameaças à privacidade do usuário no Big Data. Mostrou-se que a veracidade de
dados é uma forma indispensável para se obter resultados precisos em grandes quantidades de dados e torna se de suma importância a criação de novas leis
visando a proteção de dados dos usuários e os instruindo a compartilhar seus dados pessoais de forma mais consciente.

REFERENCIAS

AZAMBUJA, A.J.G.; GRANVILLE, L.Z.; SARMENTO, A.G.M. A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data. Parc. Estrat. Brasília-DF, v.24,
n.48, 2019. Disponível em: https://bityli.com/9P9fb2. Acesso em:16/09/2021. FREUND, G.P., FAGUNDES, P.B.; MACEDO, D.D.J.; DUTRA, M.L. Mecanismos
tecnológicos de segurança da informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data, Perspectivas em Ciência da Informação, v.24, n.2, p.124-
142. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pci/a/RC6rLmbk4Jm6sCK7RkYryng/. Acesso em:16/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um
trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 16/09/2021. SANTOS, C.E.L.; CARVALHO, F.F. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO
DE DADOS NA ERA DO BIG DATA. 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/ube6zsx4. Acesso em:16/09/2021.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM BIG DATA

INTRODUCAO

O avanço da internet, o gigantesco número de usuários e informações, nos remete ao fenômeno denominado Big data, ou grande quantidade de informações
geradas em toda a rede. Essas informações pessoais ou organizacionais compartilhadas, causam bastante preocupação em relação à segurança, pois podem ser
utilizados indevidamente por usuários mal intencionados. Diante disso, os governos estão sancionando leis para a proteção desses dados, Essa pesquisa abordará,
por meio da análise de artigos sobre o tema, a segurança das informações no Big Data.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre: a Estrutura de Segurança das Informações no Big data; descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido
nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data; Mecanismos tecnológicos de segurança da
informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data; e Privacidade e proteção de dados na era do Big Data. A análise baseou-se nos critérios
descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), (2017).

RESULTADOS

Foi possível observar através desta análise, que são vários os mecanismos que contribuem para garantir a segurança e a sustentabilidade da proteção dos dados em
ambientes de Big Data. Um panorama de proteção de dados em 2018 mostrou que as organizações devem ter políticas de privacidade para os serviços online e que
devem obedecer às leis de Proteção de Dados. Uma análise da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em vigor no Brasil em 2020, mostra uma
lei bem elaborada e adequada para proteção de dados pessoais.

CONCLUSOES
É possível concluir que existem propostas e soluções/métodos para redução de ameaças à privacidade do usuário no Big Data. Mostrou-se que a veracidade de
dados é uma forma indispensável para se obter resultados precisos em grandes quantidades de dados e torna se de suma importância a criação de novas leis
visando a proteção de dados dos usuários e os instruindo a compartilhar seus dados pessoais de forma mais consciente.

REFERENCIAS

AZAMBUJA, A.J.G.; GRANVILLE, L.Z.; SARMENTO, A.G.M. A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data. Parc. Estrat. Brasília-DF, v.24,
n.48, 2019. Disponível em: https://bityli.com/9P9fb2. Acesso em:16/09/2021. FREUND, G.P., FAGUNDES, P.B.; MACEDO, D.D.J.; DUTRA, M.L. Mecanismos
tecnológicos de segurança da informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data, Perspectivas em Ciência da Informação, v.24, n.2, p.124-
142. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pci/a/RC6rLmbk4Jm6sCK7RkYryng/. Acesso em:16/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um
trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 16/09/2021. SANTOS, C.E.L.; CARVALHO, F.F. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO
DE DADOS NA ERA DO BIG DATA. 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/ube6zsx4. Acesso em:16/09/2021.
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4758421 - CLAUDEVAN JOSE DE ANDRADE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM BIG DATA

INTRODUCAO

O avanço da internet, o gigantesco número de usuários e informações, nos remete ao fenômeno denominado Big data, ou grande quantidade de informações
geradas em toda a rede. Essas informações pessoais ou organizacionais compartilhadas, causam bastante preocupação em relação à segurança, pois podem ser
utilizados indevidamente por usuários mal intencionados. Diante disso, os governos estão sancionando leis para a proteção desses dados, Essa pesquisa abordará,
por meio da análise de artigos sobre o tema, a segurança das informações no Big Data.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre: a Estrutura de Segurança das Informações no Big data; descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido
nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data; Mecanismos tecnológicos de segurança da
informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data; e Privacidade e proteção de dados na era do Big Data. A análise baseou-se nos critérios
descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), (2017).

RESULTADOS

Foi possível observar através desta análise, que são vários os mecanismos que contribuem para garantir a segurança e a sustentabilidade da proteção dos dados em
ambientes de Big Data. Um panorama de proteção de dados em 2018 mostrou que as organizações devem ter políticas de privacidade para os serviços online e que
devem obedecer às leis de Proteção de Dados. Uma análise da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em vigor no Brasil em 2020, mostra uma
lei bem elaborada e adequada para proteção de dados pessoais.

CONCLUSOES
É possível concluir que existem propostas e soluções/métodos para redução de ameaças à privacidade do usuário no Big Data. Mostrou-se que a veracidade de
dados é uma forma indispensável para se obter resultados precisos em grandes quantidades de dados e torna se de suma importância a criação de novas leis
visando a proteção de dados dos usuários e os instruindo a compartilhar seus dados pessoais de forma mais consciente.

REFERENCIAS

AZAMBUJA, A.J.G.; GRANVILLE, L.Z.; SARMENTO, A.G.M. A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data. Parc. Estrat. Brasília-DF, v.24,
n.48, 2019. Disponível em: https://bityli.com/9P9fb2. Acesso em:16/09/2021. FREUND, G.P., FAGUNDES, P.B.; MACEDO, D.D.J.; DUTRA, M.L. Mecanismos
tecnológicos de segurança da informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data, Perspectivas em Ciência da Informação, v.24, n.2, p.124-
142. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pci/a/RC6rLmbk4Jm6sCK7RkYryng/. Acesso em:16/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um
trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 16/09/2021. SANTOS, C.E.L.; CARVALHO, F.F. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO
DE DADOS NA ERA DO BIG DATA. 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/ube6zsx4. Acesso em:16/09/2021.
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4758447 - CLEILSON JOSE DE ANDRADE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM BIG DATA

INTRODUCAO

O avanço da internet, o gigantesco número de usuários e informações, nos remete ao fenômeno denominado Big data, ou grande quantidade de informações
geradas em toda a rede. Essas informações pessoais ou organizacionais compartilhadas, causam bastante preocupação em relação à segurança, pois podem ser
utilizados indevidamente por usuários mal intencionados. Diante disso, os governos estão sancionando leis para a proteção desses dados, Essa pesquisa abordará,
por meio da análise de artigos sobre o tema, a segurança das informações no Big Data.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre: a Estrutura de Segurança das Informações no Big data; descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido
nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data; Mecanismos tecnológicos de segurança da
informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data; e Privacidade e proteção de dados na era do Big Data. A análise baseou-se nos critérios
descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), (2017).

RESULTADOS

Foi possível observar através desta análise, que são vários os mecanismos que contribuem para garantir a segurança e a sustentabilidade da proteção dos dados em
ambientes de Big Data. Um panorama de proteção de dados em 2018 mostrou que as organizações devem ter políticas de privacidade para os serviços online e que
devem obedecer às leis de Proteção de Dados. Uma análise da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em vigor no Brasil em 2020, mostra uma
lei bem elaborada e adequada para proteção de dados pessoais.

CONCLUSOES
É possível concluir que existem propostas e soluções/métodos para redução de ameaças à privacidade do usuário no Big Data. Mostrou-se que a veracidade de
dados é uma forma indispensável para se obter resultados precisos em grandes quantidades de dados e torna se de suma importância a criação de novas leis
visando a proteção de dados dos usuários e os instruindo a compartilhar seus dados pessoais de forma mais consciente.

REFERENCIAS

AZAMBUJA, A.J.G.; GRANVILLE, L.Z.; SARMENTO, A.G.M. A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data. Parc. Estrat. Brasília-DF, v.24,
n.48, 2019. Disponível em: https://bityli.com/9P9fb2. Acesso em:16/09/2021. FREUND, G.P., FAGUNDES, P.B.; MACEDO, D.D.J.; DUTRA, M.L. Mecanismos
tecnológicos de segurança da informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data, Perspectivas em Ciência da Informação, v.24, n.2, p.124-
142. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pci/a/RC6rLmbk4Jm6sCK7RkYryng/. Acesso em:16/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um
trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 16/09/2021. SANTOS, C.E.L.; CARVALHO, F.F. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO
DE DADOS NA ERA DO BIG DATA. 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/ube6zsx4. Acesso em:16/09/2021.
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4798490 - JONATAS SANTOS SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli João Roberto Ursino da Cruz

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM BIG DATA

INTRODUCAO

O avanço da internet, o gigantesco número de usuários e informações, nos remete ao fenômeno denominado Big data, ou grande quantidade de informações
geradas em toda a rede. Essas informações pessoais ou organizacionais compartilhadas, causam bastante preocupação em relação à segurança, pois podem ser
utilizados indevidamente por usuários mal intencionados. Diante disso, os governos estão sancionando leis para a proteção desses dados, Essa pesquisa abordará,
por meio da análise de artigos sobre o tema, a segurança das informações no Big Data.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar artigos científicos sobre: a Estrutura de Segurança das Informações no Big data; descrevendo tal análise em um único artigo que será produzido
nesta pesquisa.

METODOLOGIA
Foram escolhidos e analisados os artigos: A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data; Mecanismos tecnológicos de segurança da
informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data; e Privacidade e proteção de dados na era do Big Data. A análise baseou-se nos critérios
descritos no artigo “Análise de um trabalho científico: um exercício”, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), (2017).

RESULTADOS

Foi possível observar através desta análise, que são vários os mecanismos que contribuem para garantir a segurança e a sustentabilidade da proteção dos dados em
ambientes de Big Data. Um panorama de proteção de dados em 2018 mostrou que as organizações devem ter políticas de privacidade para os serviços online e que
devem obedecer às leis de Proteção de Dados. Uma análise da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em vigor no Brasil em 2020, mostra uma
lei bem elaborada e adequada para proteção de dados pessoais.

CONCLUSOES
É possível concluir que existem propostas e soluções/métodos para redução de ameaças à privacidade do usuário no Big Data. Mostrou-se que a veracidade de
dados é uma forma indispensável para se obter resultados precisos em grandes quantidades de dados e torna se de suma importância a criação de novas leis
visando a proteção de dados dos usuários e os instruindo a compartilhar seus dados pessoais de forma mais consciente.

REFERENCIAS

AZAMBUJA, A.J.G.; GRANVILLE, L.Z.; SARMENTO, A.G.M. A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data. Parc. Estrat. Brasília-DF, v.24,
n.48, 2019. Disponível em: https://bityli.com/9P9fb2. Acesso em:16/09/2021. FREUND, G.P., FAGUNDES, P.B.; MACEDO, D.D.J.; DUTRA, M.L. Mecanismos
tecnológicos de segurança da informação no tratamento da veracidade dos dados em ambientes Big Data, Perspectivas em Ciência da Informação, v.24, n.2, p.124-
142. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pci/a/RC6rLmbk4Jm6sCK7RkYryng/. Acesso em:16/09/2021. FRIEDLANDER, M.R., MOREIRA, M.T.A. Análise de um
trabalho científico: um exercício. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3zYeWnt. Acesso em: 16/09/2021. SANTOS, C.E.L.; CARVALHO, F.F. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO
DE DADOS NA ERA DO BIG DATA. 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/ube6zsx4. Acesso em:16/09/2021.
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4031253 - CAROLINE FERRAZ TORRES CAMPOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marina Tiemi Shio FÁTIMA RIBEIRO-DIAS

TITULO Avaliação das ectofosfatases de isolados de pacientes com Leishmaniose cutânea

INTRODUCAO

A Leishmaniose é uma doença infecciosa negligenciada com as manifestações clínicas na forma cutânea, mucocutânea e visceral. A leishmaniose cutânea é
causada principalmente pela Leishmania (L.) amazonensis, L. braziliensis e L. guyanenis, e menos frequentemente pela L. lainsoni, L. shawi e L. naiffi 1. A infecção é
mediada pela presença dos fatores de virulência das promastigotas como a metaloprotease GP63, lipofosfoglicano (LPG) e as ectofosfatases 2. As ectofosfatases
tem a capacidade gerar fosfato inorgânico, que pode ser transportado para o interior do parasito, e utilizado tanto no seu metabolismo energético quanto na
transdução de sinais. Além disso, a desfosforilação de resíduos de tirosina pode facilitar a invasão do parasita às células hospedeiras 3.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi padronizar a analise da atividade de ectofosfatases e de metaloproteases em L. braziliensis e L. naiffi, ambas do subgênero viannia

METODOLOGIA
Os parasitos foram mantidos em meio 199, suplementado com soro fetal bovino (10%), 10 µg/ml de Hemina, e 2% de urina. A passagem dos parasitos realizada a
cada 3 ou 4 dias e mantidos por 7-8 dias (fase estacionária de crescimento e mais infectiva). A atividade das metaloproteases foi determinada por eletroforese e
zimografia; a atividade de ectofosfatase por ensaio colorimétrico – pNPP em três pH

RESULTADOS

Os resultados preliminares mostraram que a atividade de ectofosfatase foram maior em pH 6.5 tanto da L. braziliensis (0,616±0,001) quanto em L. naiffi
(0,677±0,019). Quando comparado as culturas do dia 4 e 7, as L. braziliensis teve a redução de 6,48 vezes, já a L.naiffi somente de 1,77 vezes, indicando que as
ectofosfatases da fase estacionária da L. braziliensis tem a atividade menor que as da L. naiffi. Com relação a metaloprotease foi possível visualizar bandas de
aproximadamente 60 kDa, que podem corresponder à glicoproteína 63 (GP63), descritas em outras espécies de Leishmania 2.

CONCLUSOES
Foi possível verificar se diferenças na atividade de ectofofatase nas duas espécies do subgênero viannia e a presença de proteases. Outros experimentos devem ser
realizados para confirmar estes resultados e verificar o papel das ectofosfatases e proteases na infecção dos macrófagos in vitro.

REFERENCIAS

1. Brasil. Guia de Vigilância em Saúde : volume único, Ministério da Saúde In: Serviços. SdVeSC-GdDdEe, editor. Brasília: Ministério da Saúde: Secretaria de Vigilância
em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços; 2019. 2. Elmahallawy EK, Alkhaldi AAM. Insights into Leishmania Molecules and
Their Potential Contribution to the Virulence of the Parasite. Veterinary sciences. 2021;8(2) 3. Freitas-Mesquita AL, Meyer-Fernandes JR. Ecto-nucleotidases and
Ecto-phosphatases from Leishmania and Trypanosoma parasites. Sub-cellular biochemistry. 2014;74:217-52.
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4319532 - FERNANDO MINERVINO DA SILVA JUNIOR 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marina Tiemi Shio FÁTIMA RIBEIRO-DIAS

TITULO Avaliação das ectofosfatases de isolados de pacientes com Leishmaniose cutânea

INTRODUCAO

A Leishmaniose é uma doença infecciosa negligenciada com as manifestações clínicas na forma cutânea, mucocutânea e visceral. A leishmaniose cutânea é
causada principalmente pela Leishmania (L.) amazonensis, L. braziliensis e L. guyanenis, e menos frequentemente pela L. lainsoni, L. shawi e L. naiffi 1. A infecção é
mediada pela presença dos fatores de virulência das promastigotas como a metaloprotease GP63, lipofosfoglicano (LPG) e as ectofosfatases 2. As ectofosfatases
tem a capacidade gerar fosfato inorgânico, que pode ser transportado para o interior do parasito, e utilizado tanto no seu metabolismo energético quanto na
transdução de sinais. Além disso, a desfosforilação de resíduos de tirosina pode facilitar a invasão do parasita às células hospedeiras 3.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi padronizar a analise da atividade de ectofosfatases e de metaloproteases em L. braziliensis e L. naiffi, ambas do subgênero viannia

METODOLOGIA
Os parasitos foram mantidos em meio 199, suplementado com soro fetal bovino (10%), 10 µg/ml de Hemina, e 2% de urina. A passagem dos parasitos realizada a
cada 3 ou 4 dias e mantidos por 7-8 dias (fase estacionária de crescimento e mais infectiva). A atividade das metaloproteases foi determinada por eletroforese e
zimografia; a atividade de ectofosfatase por ensaio colorimétrico – pNPP em três pH

RESULTADOS

Os resultados preliminares mostraram que a atividade de ectofosfatase foram maior em pH 6.5 tanto da L. braziliensis (0,616±0,001) quanto em L. naiffi
(0,677±0,019). Quando comparado as culturas do dia 4 e 7, as L. braziliensis teve a redução de 6,48 vezes, já a L.naiffi somente de 1,77 vezes, indicando que as
ectofosfatases da fase estacionária da L. braziliensis tem a atividade menor que as da L. naiffi. Com relação a metaloprotease foi possível visualizar bandas de
aproximadamente 60 kDa, que podem corresponder à glicoproteína 63 (GP63), descritas em outras espécies de Leishmania 2.

CONCLUSOES
Foi possível verificar se diferenças na atividade de ectofofatase nas duas espécies do subgênero viannia e a presença de proteases. Outros experimentos devem ser
realizados para confirmar estes resultados e verificar o papel das ectofosfatases e proteases na infecção dos macrófagos in vitro.

REFERENCIAS

1. Brasil. Guia de Vigilância em Saúde : volume único, Ministério da Saúde In: Serviços. SdVeSC-GdDdEe, editor. Brasília: Ministério da Saúde: Secretaria de Vigilância
em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços; 2019. 2. Elmahallawy EK, Alkhaldi AAM. Insights into Leishmania Molecules and
Their Potential Contribution to the Virulence of the Parasite. Veterinary sciences. 2021;8(2) 3. Freitas-Mesquita AL, Meyer-Fernandes JR. Ecto-nucleotidases and
Ecto-phosphatases from Leishmania and Trypanosoma parasites. Sub-cellular biochemistry. 2014;74:217-52.
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TITULO Perfil Farmacológico de Pacientes Portadores de Infecções Respiratórias Virais Internados na Pediatria do Hospital Geral do Grajaú (HGG)

INTRODUCAO
As Potenciais Interações Medicamentosas (PIM), Medicamento - Medicamento, ocorrem quando o efeito ou ação dos medicamentos é modificado pelo uso de
medicamentos associados. As PIM podem acontecer por adição, fármacos com ação semelhantes, somação, efeito semelhante com ação diferente, potencialização
e antagonismo. Para a detecção das PIM, foram desenvolvidos Softwares, sendo as PIM classificadas de acordo com graus de severidade. (1,2,3)

OBJETIVOS Traçar o perfil farmacológico, para identificação de PIM e seus graus de severidade

METODOLOGIA

Estudo retrospectivo, realizado por prontuários dos setores pediátricos do Hospital Geral do Grajaú (HGG). Foram inclusos 98 pacientes com Bronquiolite Viral Aguda
(BVA). Critérios de inclusão: Pacientes pediátricos de 28 dias a 13 anos de idade, período de maio/2019 a maio/2020; Pacientes com permanência maior que 48
horas; Prescrições que apresentaram dois ou mais fármacos; Medicamentos prescritos do 1° ao 10° dia. Critérios de exclusão: internação por outras causas. Para a
detecção das PIM, foram utilizados os softwares Epocrates e Medscape.

RESULTADOS

O grupo amostral foi composto por 61,22% (n=60) crianças do gênero masculino. A idade prevalente de 1 aos 6 meses 70,40% (n=69), cerca de 49,08% (n=48)
pacientes apresentaram, BVA causada pelo Vírus Sincicial Respiratório e 50,92% (n=50), apresentaram BVA por outros patógenos. A média de medicamentos
utilizados foi de 6,14 ± 0,13. Dentre os medicamentos mais prescritos, se mostraram os que agem no sistema nervoso central. No que se refere a PIM, segundo o
software Epocrates, das 779 prescrições dos medicamentos em combinação, 74,58% apresentaram PIM. Os graus de severidade classificados como, Monitorar
(72,89%), Evitar (13,98%), Cuidado Aconselhado (12,79%), Contra-Indicado(0,26%) e Vantagem Terapêutica (0,09%). Pelo software Medscape, das n=779 prescrições,
apresentou 490 (62,90%) prescrições com PIM. Foram analisados os pares de interações entre os medicamentos, sendo os graus de severidade: Monitorar (67,13%),
Menor (18,73%), Séria (12,82%) e Contra-indicado (0,19%)

CONCLUSOES
A utilização de dois Softwares aumenta a sensibilidade e acurácia para a detecção de PIM. Os medicamentos com ação no Sistema Nervoso Central (SNC), estavam
mais associados a PIM. O uso racional de medicamentos, ajuste de dose, utilização de um menor grupo de fármacos e troca de horário de administração, ajudam a
reduzir PIM. O farmacêutico clínico, se faz necessário para determinar PIM relevantes.

REFERENCIAS

1- SILVA, L. D.; SANTOS, M. M. Interações Medicamentosas Em Unidade De Terapia Intensiva: Uma Revisão Que Fundamenta o Cuidado Do Enfermeiro. Rev. enferm.
UERJ, v. 10, n.1, p. 134-139, 2011, [Acesso 08/01/2021] 2- Roblek T, Vaupotic T, Mrhar A, Lainscak M. Drug-drug interaction software in clinical practice: a systematic
review. Eur J Clin Pharmacol 2015; 71:131–142. pmid:25529225, [Acesso 10/01/2021] 3- Mino-León D, Galván-Plata ME, Doubova SV, Flores-Hernandez S, Reyes-
Morales H. A pharmacoepidemiological study of potential drug interactions and their determinant factors in hospitalized patients. Rev Invest Clin 2011; 63:170–178.
pmid: 21717723, [Acesso 08/01/2021, Internet].
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TITULO Perfil Farmacológico de Pacientes Portadores de Infecções Respiratórias Virais Internados na Pediatria do Hospital Geral do Grajaú (HGG)

INTRODUCAO
As Potenciais Interações Medicamentosas (PIM), Medicamento - Medicamento, ocorrem quando o efeito ou ação dos medicamentos é modificado pelo uso de
medicamentos associados. As PIM podem acontecer por adição, fármacos com ação semelhantes, somação, efeito semelhante com ação diferente, potencialização
e antagonismo. Para a detecção das PIM, foram desenvolvidos Softwares, sendo as PIM classificadas de acordo com graus de severidade. (1,2,3)

OBJETIVOS Traçar o perfil farmacológico, para identificação de PIM e seus graus de severidade

METODOLOGIA

Estudo retrospectivo, realizado por prontuários dos setores pediátricos do Hospital Geral do Grajaú (HGG). Foram inclusos 98 pacientes com Bronquiolite Viral Aguda
(BVA). Critérios de inclusão: Pacientes pediátricos de 28 dias a 13 anos de idade, período de maio/2019 a maio/2020; Pacientes com permanência maior que 48
horas; Prescrições que apresentaram dois ou mais fármacos; Medicamentos prescritos do 1° ao 10° dia. Critérios de exclusão: internação por outras causas. Para a
detecção das PIM, foram utilizados os softwares Epocrates e Medscape.

RESULTADOS

O grupo amostral foi composto por 61,22% (n=60) crianças do gênero masculino. A idade prevalente de 1 aos 6 meses 70,40% (n=69), cerca de 49,08% (n=48)
pacientes apresentaram, BVA causada pelo Vírus Sincicial Respiratório e 50,92% (n=50), apresentaram BVA por outros patógenos. A média de medicamentos
utilizados foi de 6,14 ± 0,13. Dentre os medicamentos mais prescritos, se mostraram os que agem no sistema nervoso central. No que se refere a PIM, segundo o
software Epocrates, das 779 prescrições dos medicamentos em combinação, 74,58% apresentaram PIM. Os graus de severidade classificados como, Monitorar
(72,89%), Evitar (13,98%), Cuidado Aconselhado (12,79%), Contra-Indicado(0,26%) e Vantagem Terapêutica (0,09%). Pelo software Medscape, das n=779 prescrições,
apresentou 490 (62,90%) prescrições com PIM. Foram analisados os pares de interações entre os medicamentos, sendo os graus de severidade: Monitorar (67,13%),
Menor (18,73%), Séria (12,82%) e Contra-indicado (0,19%)

CONCLUSOES
A utilização de dois Softwares aumenta a sensibilidade e acurácia para a detecção de PIM. Os medicamentos com ação no Sistema Nervoso Central (SNC), estavam
mais associados a PIM. O uso racional de medicamentos, ajuste de dose, utilização de um menor grupo de fármacos e troca de horário de administração, ajudam a
reduzir PIM. O farmacêutico clínico, se faz necessário para determinar PIM relevantes.

REFERENCIAS

1- SILVA, L. D.; SANTOS, M. M. Interações Medicamentosas Em Unidade De Terapia Intensiva: Uma Revisão Que Fundamenta o Cuidado Do Enfermeiro. Rev. enferm.
UERJ, v. 10, n.1, p. 134-139, 2011, [Acesso 08/01/2021] 2- Roblek T, Vaupotic T, Mrhar A, Lainscak M. Drug-drug interaction software in clinical practice: a systematic
review. Eur J Clin Pharmacol 2015; 71:131–142. pmid:25529225, [Acesso 10/01/2021] 3- Mino-León D, Galván-Plata ME, Doubova SV, Flores-Hernandez S, Reyes-
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TITULO Infecção hospitalares pós-internação por bronquiolite viral: sazonalidade, frequência e resistência antimicrobiana

INTRODUCAO

A bronquiolite aguda é uma infecção viral do trato respiratório inferior, sendo (#62)50% dos casos causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR). A bronquiolite é
uma das causas mais comuns de infecção viral nos primeiros anos de vida e um diagnóstico frequente de internação hospitalar em pediatria1. Os pacientes
pediátricos são mais suscetíveis a contraírem infecções, podendo contrair infecções comunitárias, aquelas que não estão ligadas à internação no mesmo ou outro
hospital, e infecções hospitalares, que são adquiridas durante a internação do paciente2. As infecções hospitalares aumentam a morbidade, mortalidade, tempo de
permanência hospitalar, custos e o sofrimento para a criança e sua família3.

OBJETIVOS
Verificar a ocorrência de infecções hospitalares em pacientes internados por bronquiolite, o efeito da sazonalidade, tipos de agentes bacterianos e o aparecimento
de resistência aos antimicrobianos

METODOLOGIA
O estudo foi retrospectivo, com a análise dos prontuários médicos. Foram analisados os prontuários de 98 crianças internadas no Hospital Geral do Grajaú, no
período de maio/2019 a maio/2020. As infecções hospitalares foram consideradas como aquelas adquiridas após 48 horas de internação ou que se manifestaram
durante a permanência no hospital, de acordo com o National Nosocomial Infection Surveillance System (NISS)

RESULTADOS

Entre os 98 prontuários eletrônicos analisados, foram encontradas infecções não virais em 58 pacientes (59%), sendo que 16 crianças já estavam com infecção na
admissão e 42 (72%) desenvolveram infecções hospitalares. Dentre as infecções mais frequentemente encontradas tem-se broncopneumonia (33,3%), sepse
(19,7%), pneumonia (18,1%), infecção do trato urinário (12,1%) e choque séptico (9,09%). Entre os setores do hospital onde foram detectadas as infecções estão a
pronto socorro infantil (76%), UTI pediátrica (16%) e clínica pediátrica (7%). A sazonalidade, gênero, idade, grau de nutrição não foram determinantes para a
ocorrência de infecção hospitalar. Das crianças com infecções hospitalares, 97% fizeram uso de antibióticoterapia, no entanto, somente 17 (41%) foram confirmadas
com a cultura bacteriana. Os agentes bacterianos mais detectados foram Staphylococcus spp. coagulase negativa (18,5%), Staphylococcus aureus (7,41%),
Streptococcus viridians (11,1%), Pseudomonas aeruginosas (11,1%), Enterococcus spp (11,1%) e Escherichia coli (7,41%). Das bactérias identificadas 54%
apresentaram resistência a antibióticos, sendo as mais frequentes à penicilina (20,9%), sulfametoxazol + trimetropim (16,28%), ampicilina (11,63%) e Eritromicina
(11,63%).

CONCLUSOES
As infecções hospitalares ocorreram de maneira independente à sazonalidade, gênero, idade e grau de nutrição. Embora menos da metade dos pacientes tiveram
confirmação de infecção bacteriana, quase todos fizeram uso de antibióticos. Das bactérias identificadas, metade apresentou resistência a antibióticos de diferentes
classes farmacológicas, sendo estas de diferentes sítios de infecção.

REFERENCIAS
1. Carvalho WB, Johnston C, Fonseca MC. Bronquiolite aguda, uma revisão atualizada. Ver Assoc Med Bras 2007;53(2):182-8. [acesso em 10 mai 2020]. 2. Carvalho
ES, Marques SR. Infecção hospitalar em pediatria. J Pediatr (Rio J). 1999;75(1):31–45. 3. Azevedo PM, Souza TP, Almeida CP. Prevenção de infecção hospitalar em
unidades de internação pediátrica: uma revisão da literatura. Ver Saú.com 2016 Jul-Set;12(3):656-65.

Página 951



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12743 Farmácia 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3430235 - VIVIANE SANTOS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marina Tiemi Shio

TITULO Infecção hospitalares pós-internação por bronquiolite viral: sazonalidade, frequência e resistência antimicrobiana

INTRODUCAO

A bronquiolite aguda é uma infecção viral do trato respiratório inferior, sendo (#62)50% dos casos causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR). A bronquiolite é
uma das causas mais comuns de infecção viral nos primeiros anos de vida e um diagnóstico frequente de internação hospitalar em pediatria1. Os pacientes
pediátricos são mais suscetíveis a contraírem infecções, podendo contrair infecções comunitárias, aquelas que não estão ligadas à internação no mesmo ou outro
hospital, e infecções hospitalares, que são adquiridas durante a internação do paciente2. As infecções hospitalares aumentam a morbidade, mortalidade, tempo de
permanência hospitalar, custos e o sofrimento para a criança e sua família3.

OBJETIVOS
Verificar a ocorrência de infecções hospitalares em pacientes internados por bronquiolite, o efeito da sazonalidade, tipos de agentes bacterianos e o aparecimento
de resistência aos antimicrobianos

METODOLOGIA
O estudo foi retrospectivo, com a análise dos prontuários médicos. Foram analisados os prontuários de 98 crianças internadas no Hospital Geral do Grajaú, no
período de maio/2019 a maio/2020. As infecções hospitalares foram consideradas como aquelas adquiridas após 48 horas de internação ou que se manifestaram
durante a permanência no hospital, de acordo com o National Nosocomial Infection Surveillance System (NISS)

RESULTADOS

Entre os 98 prontuários eletrônicos analisados, foram encontradas infecções não virais em 58 pacientes (59%), sendo que 16 crianças já estavam com infecção na
admissão e 42 (72%) desenvolveram infecções hospitalares. Dentre as infecções mais frequentemente encontradas tem-se broncopneumonia (33,3%), sepse
(19,7%), pneumonia (18,1%), infecção do trato urinário (12,1%) e choque séptico (9,09%). Entre os setores do hospital onde foram detectadas as infecções estão a
pronto socorro infantil (76%), UTI pediátrica (16%) e clínica pediátrica (7%). A sazonalidade, gênero, idade, grau de nutrição não foram determinantes para a
ocorrência de infecção hospitalar. Das crianças com infecções hospitalares, 97% fizeram uso de antibióticoterapia, no entanto, somente 17 (41%) foram confirmadas
com a cultura bacteriana. Os agentes bacterianos mais detectados foram Staphylococcus spp. coagulase negativa (18,5%), Staphylococcus aureus (7,41%),
Streptococcus viridians (11,1%), Pseudomonas aeruginosas (11,1%), Enterococcus spp (11,1%) e Escherichia coli (7,41%). Das bactérias identificadas 54%
apresentaram resistência a antibióticos, sendo as mais frequentes à penicilina (20,9%), sulfametoxazol + trimetropim (16,28%), ampicilina (11,63%) e Eritromicina
(11,63%).

CONCLUSOES
As infecções hospitalares ocorreram de maneira independente à sazonalidade, gênero, idade e grau de nutrição. Embora menos da metade dos pacientes tiveram
confirmação de infecção bacteriana, quase todos fizeram uso de antibióticos. Das bactérias identificadas, metade apresentou resistência a antibióticos de diferentes
classes farmacológicas, sendo estas de diferentes sítios de infecção.

REFERENCIAS
1. Carvalho WB, Johnston C, Fonseca MC. Bronquiolite aguda, uma revisão atualizada. Ver Assoc Med Bras 2007;53(2):182-8. [acesso em 10 mai 2020]. 2. Carvalho
ES, Marques SR. Infecção hospitalar em pediatria. J Pediatr (Rio J). 1999;75(1):31–45. 3. Azevedo PM, Souza TP, Almeida CP. Prevenção de infecção hospitalar em
unidades de internação pediátrica: uma revisão da literatura. Ver Saú.com 2016 Jul-Set;12(3):656-65.
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TITULO Estudo retrospectivo da casuística dermatológica do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro de 2017 a 2020

INTRODUCAO
As dermatopatias podem ser classificadas de acordo com sua origem: bacteriana, parasitária, alérgica/autoimune, psicogênica/adquirida ou fúngica e, para tal, é
necessário um diagnóstico preciso com base em dados da anamnese, histórico e exames complementares, como citologia, raspado parasitológico cutâneo e análise
histopatológica.

OBJETIVOS
Realizar um estudo observacional para verificar a casuística dermatológica do hospital veterinário da Universidade Santo Amaro entre os anos de 2017 à 2020,
classificando os casos de acordo com a sua etiologia.

METODOLOGIA
Estudo retrospectivo, com análise dos cadernos de registros de atendimentos do setor de clínica de pequenos animais do HOVET UNISA correspondentes ao período
de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. Foram colhidos dados como espécie, sexo, idade, raça e patologia.

RESULTADOS

Dentre os casos de dermatologia atendidos entre 2017 e 2020 tivemos um total de 3827 de casos. As otites totais 1358 representaram 35,48%. As dermatopatias
alérgicas 1164 casos representam 30,41%. As dermatopatias fúngicas total de 151 equivalem a 3,94%As dermatopatias bacterianas total de 566 representam
14,78%. As parasitarias total de 247 casos equivalem a 6,45%. As autoimunes total de 29 representa 0,75%. E outras dermatopatias diversas total de 318
representam 8,30%. Total de casos confirmados 3824. Analisando os dados coletados por de Paula (2019) no hospital veterinário de Uberlândia permitiram concluir
que as categorias de dermatopatias atendidas em cães e gatos no HV-UFU distribuídas em ordem decrescente, foram: adquiridas (15,2%), imunológicas (9,65%),
bacterianas (9,1%), parasitárias (8,8%), fúngicas (7,4%), neoplásicas (2,35%), psicogênicas (1,8%) e desordens de ceratinização (0,56%). Os dados divergiram nas
análises entre os trabalhos, porém a classificação dos dois trabalhos convergiram colocando dermatopatias bacterianas como a terceira causa mais comum entre
os casos e uma semelhança na prevalência de suas origens.

CONCLUSOES
O maior número de casos atendidos (1722) foi em 2020, sendo o menor número (882) identificado em 2017. Em todos os anos, casos de otites tiveram maior
prevalência. Em 2017 e 2018 os números correspondentes a caninos machos foram maiores em relação a fêmeas, já em 2019 e 2020 ocorreu o contrário.

REFERENCIAS

1. AMADO, G. P. Estudo retrospectivo de dermatopatias em animais domésticos. Paraíba, 2017. Disponível em:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/15405/1/DV042.pdf 2. MELO, D. R et al. Estudo das principais dermatopatias de cães e gatos domiciliados
em Barra, região oeste da Bahia. Bahia, 2020. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/vetvale2020/240781-estudo-das-principais-dermatopatias-de-caes-e-
gatos-domiciliados-em-barra-regiao-oeste-da-bahia/
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TITULO Estudo retrospectivo da casuística dermatológica do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro de 2017 a 2020

INTRODUCAO
As dermatopatias podem ser classificadas de acordo com sua origem: bacteriana, parasitária, alérgica/autoimune, psicogênica/adquirida ou fúngica e, para tal, é
necessário um diagnóstico preciso com base em dados da anamnese, histórico e exames complementares, como citologia, raspado parasitológico cutâneo e análise
histopatológica.

OBJETIVOS
Realizar um estudo observacional para verificar a casuística dermatológica do hospital veterinário da Universidade Santo Amaro entre os anos de 2017 à 2020,
classificando os casos de acordo com a sua etiologia.

METODOLOGIA
Estudo retrospectivo, com análise dos cadernos de registros de atendimentos do setor de clínica de pequenos animais do HOVET UNISA correspondentes ao período
de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. Foram colhidos dados como espécie, sexo, idade, raça e patologia.

RESULTADOS

Dentre os casos de dermatologia atendidos entre 2017 e 2020 tivemos um total de 3827 de casos. As otites totais 1358 representaram 35,48%. As dermatopatias
alérgicas 1164 casos representam 30,41%. As dermatopatias fúngicas total de 151 equivalem a 3,94%As dermatopatias bacterianas total de 566 representam
14,78%. As parasitarias total de 247 casos equivalem a 6,45%. As autoimunes total de 29 representa 0,75%. E outras dermatopatias diversas total de 318
representam 8,30%. Total de casos confirmados 3824. Analisando os dados coletados por de Paula (2019) no hospital veterinário de Uberlândia permitiram concluir
que as categorias de dermatopatias atendidas em cães e gatos no HV-UFU distribuídas em ordem decrescente, foram: adquiridas (15,2%), imunológicas (9,65%),
bacterianas (9,1%), parasitárias (8,8%), fúngicas (7,4%), neoplásicas (2,35%), psicogênicas (1,8%) e desordens de ceratinização (0,56%). Os dados divergiram nas
análises entre os trabalhos, porém a classificação dos dois trabalhos convergiram colocando dermatopatias bacterianas como a terceira causa mais comum entre
os casos e uma semelhança na prevalência de suas origens.

CONCLUSOES
O maior número de casos atendidos (1722) foi em 2020, sendo o menor número (882) identificado em 2017. Em todos os anos, casos de otites tiveram maior
prevalência. Em 2017 e 2018 os números correspondentes a caninos machos foram maiores em relação a fêmeas, já em 2019 e 2020 ocorreu o contrário.

REFERENCIAS

1. AMADO, G. P. Estudo retrospectivo de dermatopatias em animais domésticos. Paraíba, 2017. Disponível em:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/15405/1/DV042.pdf 2. MELO, D. R et al. Estudo das principais dermatopatias de cães e gatos domiciliados
em Barra, região oeste da Bahia. Bahia, 2020. Disponível em: https://www.even3.com.br/anais/vetvale2020/240781-estudo-das-principais-dermatopatias-de-caes-e-
gatos-domiciliados-em-barra-regiao-oeste-da-bahia/
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TITULO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E TIPOS DE PRECAUÇÕES: ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE MEDICINA

INTRODUCAO
Os equipamentos de proteção individual (EPIs), representam todos os dispositivos de uso individual destinado a proteger a saúde e integridade física do trabalhador,
apresentando grande importância para os profissionais da área da saúde devido a exposição diária a diferentes agentes biológicos. Estes são divididos conforme a
área de proteção destinada e o tipo de precaução. Seu uso correto é essencial para a impedir a propagação e disseminação de diversas doenças infecciosas.

OBJETIVOS
Avaliar o conhecimento dos estudantes de Medicina em relação ao uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como suas diferentes precauções no
combate ao Covid-19.

METODOLOGIA
Estudo transversal, onde foi avaliado o conhecimento de estudantes do curso de Medicina, selecionados por conveniência, através de questionários online baseado
nas Orientações para Serviços de Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2), da Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA), publicada em abril de 2020.

RESULTADOS

A coleta de dados ocorreu no primeiro semestre de 2021 e participaram da pesquisa um total de 318 alunos, destes 73,5% eram do gênero feminino. No total de
participantes, havia 38,7% alunos do ciclo básico (até quarto semestre do curso); 39,3% do ciclo clínico (do quarto ao oitavo semestre) e 22,0% que equivaliam a
alunos do internato (após nono semestre). Dentre os alunos participantes, 83,0% não haviam recebido informações técnicas, prévias, sobre EPIs. A maioria dos
estudantes (72,0%), apresentaram capacidade de identificar os itens necessários para a precaução padrão, bem como seu uso correto e aplicabilidade. A grande
maioria doas alunos (84,0%), também, mostraram conhecimento do uso correto da máscara N-95 e sua necessidade no combate ao Covid-19, sendo que, mais da
metade dos participantes (67,0%) conseguiram determinar a precaução de gotículas como correta.

CONCLUSOES
Através da análise dos questionários, foi possível inferir que, apesar da inserção em ambiente acadêmico e da propagação constante sobre o tema durante a
pandemia da COVID-19, há muito que se aprender sobre o uso de EPIs. O que se espera de futuros profissionais de saúde é total conhecimento e segurança no
manuseio desses equipamentos, habilidades devem ser incentivada desde o início da formação médica.

REFERENCIAS

ANVISA, Brasil. Orientações para Serviços De Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2),. 2020 Abril. Available from: https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota- tecnica-gvimsggtesanvisa (#38)#8722;
042020(#38)#8722;25(#38)#8722;02(#38)#8722;para(#38)#8722;o(#38)#8722;site.pdf. ANVISA, Brasil. Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI e
Isolamento. 2019;8. Available from: em:http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5777769/PROTOCOLO+08+- +EPI/be16498d-fd97-4dad- 8ed8-
0bdcc46ea8a5.
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TITULO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E TIPOS DE PRECAUÇÕES: ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE MEDICINA

INTRODUCAO
Os equipamentos de proteção individual (EPIs), representam todos os dispositivos de uso individual destinado a proteger a saúde e integridade física do trabalhador,
apresentando grande importância para os profissionais da área da saúde devido a exposição diária a diferentes agentes biológicos. Estes são divididos conforme a
área de proteção destinada e o tipo de precaução. Seu uso correto é essencial para a impedir a propagação e disseminação de diversas doenças infecciosas.

OBJETIVOS
Avaliar o conhecimento dos estudantes de Medicina em relação ao uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como suas diferentes precauções no
combate ao Covid-19.

METODOLOGIA
Estudo transversal, onde foi avaliado o conhecimento de estudantes do curso de Medicina, selecionados por conveniência, através de questionários online baseado
nas Orientações para Serviços de Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2), da Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA), publicada em abril de 2020.

RESULTADOS

A coleta de dados ocorreu no primeiro semestre de 2021 e participaram da pesquisa um total de 318 alunos, destes 73,5% eram do gênero feminino. No total de
participantes, havia 38,7% alunos do ciclo básico (até quarto semestre do curso); 39,3% do ciclo clínico (do quarto ao oitavo semestre) e 22,0% que equivaliam a
alunos do internato (após nono semestre). Dentre os alunos participantes, 83,0% não haviam recebido informações técnicas, prévias, sobre EPIs. A maioria dos
estudantes (72,0%), apresentaram capacidade de identificar os itens necessários para a precaução padrão, bem como seu uso correto e aplicabilidade. A grande
maioria doas alunos (84,0%), também, mostraram conhecimento do uso correto da máscara N-95 e sua necessidade no combate ao Covid-19, sendo que, mais da
metade dos participantes (67,0%) conseguiram determinar a precaução de gotículas como correta.

CONCLUSOES
Através da análise dos questionários, foi possível inferir que, apesar da inserção em ambiente acadêmico e da propagação constante sobre o tema durante a
pandemia da COVID-19, há muito que se aprender sobre o uso de EPIs. O que se espera de futuros profissionais de saúde é total conhecimento e segurança no
manuseio desses equipamentos, habilidades devem ser incentivada desde o início da formação médica.

REFERENCIAS

ANVISA, Brasil. Orientações para Serviços De Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2),. 2020 Abril. Available from: https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota- tecnica-gvimsggtesanvisa (#38)#8722;
042020(#38)#8722;25(#38)#8722;02(#38)#8722;para(#38)#8722;o(#38)#8722;site.pdf. ANVISA, Brasil. Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI e
Isolamento. 2019;8. Available from: em:http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5777769/PROTOCOLO+08+- +EPI/be16498d-fd97-4dad- 8ed8-
0bdcc46ea8a5.
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TITULO COMPARAÇÃO DA ESTRATIFICAÇÃO DE MALIGNIDADE DOS NÓDULOS TIREOIDIANOS À PARTIR DOS TIRADS

INTRODUCAO

Os nódulos tireoidianos são frequentes, com uma prevalência de 4 a 7% na população adulta. Várias doenças tiroidianas podem manifestar-se como nódulo, tais
como, bócio coloide, cistos puros ou mistos, adenomas funcionantes ou não, tireoidites agudas, subagudas ou crônicas, carcinomas diferenciados ou
indiferenciados, linfomas e metástases de tumores primários extratireoidianos. Sua detecção aumentou 2 a 4 vezes nas últimas três décadas devido, principalmente,
ao aumento do uso e ao avanço da ultrassonografia. Em 2017, o American College of Radiology (ACR) estabeleceu um sistema de estratificação de risco,
denominado: Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS).

OBJETIVOS Estudar e comparar os diferentes TI-RADS (thyroid imagens reportind and data system).

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa. A busca de artigos foi realizada com a estratégia (Diagnostic imaging) AND thyroid, na base de dados Medline via PubMed, sendo
selecionados artigos que abordassem TI-RADS (thyroid imagens reportind and data system).

RESULTADOS

Buscando simplificar a interpretação dos radiologistas, bem como facilitar a comunicação com a equipe multidisciplinar, e, reduzir o número de procedimentos
invasivos desnecessários foram desenvolvidos os TI-RADS (thyroid imaging reporting and data system). Existem, atualmente, diferentes tipos de TI-RADS a
depender de sua autoria, contudo os objetivos desses é o mesmo, sistematizar a avaliação dos nódulos tireoidianos diagnosticados pela ultrassonografia. Entre elas
estão, as diretrizes do American College of Radiology (ACR), da Korean Thyroid Association / Korean Society of Thyroid Radiology (KTA / KSThR) e as diretrizes da
European Thyroid Association (ETA), além da American da Thyroid Association (ATA). Existem especificidades nos critérios de avaliação; porém, sem
comprometimento de eficácia e efetividade nesta avaliação.

CONCLUSOES
De acordo com a revisão realizada, apesar de existirem diferenças entre os TI-RADS, foi possível observar que as principais diretrizes de classificação são eficazes
para o diagnóstico diferencial de benignidade e malignidade, não comprometendo o diagnóstico e o adequado tratamento e acompanhamento dos nódulos
tireoidianos.

REFERENCIAS

1. BOTHA, M.; KISANSA, M.; GREEFF, W. American College of Radiology Thyroid Imaging Reporting and Data System standardises reporting of thyroid ultrasounds.
South African Journal of Radiology, v. 24, n. 1, 6 fev. 2020. 2. CHNG, C. et al. Diagnostic performance of ATA, BTA and TIRADS sonographic patterns in the prediction
of malignancy in histologically proven thyroid nodules. Singapore Medical Journal, p. 578–583, nov. 2018. 3. GAO, L. et al. Comparison among TIRADS (ACR TI-RADS
and KWAK- TI-RADS) and 2015 ATA Guidelines in the diagnostic efficiency of thyroid nodules. Endocrine, v. 64, n. 1, p. 90–96, abr. 2019. 4. HAUGEN, B. R. et al. 2015
American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association
Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid, v. 26, n. 1, p. 1–133, jan. 2016.
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TITULO COMPARAÇÃO DA ESTRATIFICAÇÃO DE MALIGNIDADE DOS NÓDULOS TIREOIDIANOS À PARTIR DOS TIRADS

INTRODUCAO

Os nódulos tireoidianos são frequentes, com uma prevalência de 4 a 7% na população adulta. Várias doenças tiroidianas podem manifestar-se como nódulo, tais
como, bócio coloide, cistos puros ou mistos, adenomas funcionantes ou não, tireoidites agudas, subagudas ou crônicas, carcinomas diferenciados ou
indiferenciados, linfomas e metástases de tumores primários extratireoidianos. Sua detecção aumentou 2 a 4 vezes nas últimas três décadas devido, principalmente,
ao aumento do uso e ao avanço da ultrassonografia. Em 2017, o American College of Radiology (ACR) estabeleceu um sistema de estratificação de risco,
denominado: Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS).

OBJETIVOS Estudar e comparar os diferentes TI-RADS (thyroid imagens reportind and data system).

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa. A busca de artigos foi realizada com a estratégia (Diagnostic imaging) AND thyroid, na base de dados Medline via PubMed, sendo
selecionados artigos que abordassem TI-RADS (thyroid imagens reportind and data system).

RESULTADOS

Buscando simplificar a interpretação dos radiologistas, bem como facilitar a comunicação com a equipe multidisciplinar, e, reduzir o número de procedimentos
invasivos desnecessários foram desenvolvidos os TI-RADS (thyroid imaging reporting and data system). Existem, atualmente, diferentes tipos de TI-RADS a
depender de sua autoria, contudo os objetivos desses é o mesmo, sistematizar a avaliação dos nódulos tireoidianos diagnosticados pela ultrassonografia. Entre elas
estão, as diretrizes do American College of Radiology (ACR), da Korean Thyroid Association / Korean Society of Thyroid Radiology (KTA / KSThR) e as diretrizes da
European Thyroid Association (ETA), além da American da Thyroid Association (ATA). Existem especificidades nos critérios de avaliação; porém, sem
comprometimento de eficácia e efetividade nesta avaliação.

CONCLUSOES
De acordo com a revisão realizada, apesar de existirem diferenças entre os TI-RADS, foi possível observar que as principais diretrizes de classificação são eficazes
para o diagnóstico diferencial de benignidade e malignidade, não comprometendo o diagnóstico e o adequado tratamento e acompanhamento dos nódulos
tireoidianos.

REFERENCIAS

1. BOTHA, M.; KISANSA, M.; GREEFF, W. American College of Radiology Thyroid Imaging Reporting and Data System standardises reporting of thyroid ultrasounds.
South African Journal of Radiology, v. 24, n. 1, 6 fev. 2020. 2. CHNG, C. et al. Diagnostic performance of ATA, BTA and TIRADS sonographic patterns in the prediction
of malignancy in histologically proven thyroid nodules. Singapore Medical Journal, p. 578–583, nov. 2018. 3. GAO, L. et al. Comparison among TIRADS (ACR TI-RADS
and KWAK- TI-RADS) and 2015 ATA Guidelines in the diagnostic efficiency of thyroid nodules. Endocrine, v. 64, n. 1, p. 90–96, abr. 2019. 4. HAUGEN, B. R. et al. 2015
American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association
Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid, v. 26, n. 1, p. 1–133, jan. 2016.
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Uso de cosméticos e qualidade de vida

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: Qualidade de vida é algo que se tornou um assunto no qual cada indivíduo obtém sua percepção do que lhe faz bem. Dentro do contexto de cultura,
princípios e valores. Referindo-se aos seus objetivos, expectativas, padrões, metas e preocupações. A maioria das pessoas intuitivamente percebe o que é qualidade
de vida para si, mesmo que o significado literário não seja tão obvio para algumas pessoas, todos têm noção do que lhe faz bem. O uso de cosméticos ao promover
embelezamento e valorização estética, se relaciona também com o bem-estar e qualidade de vida, pois os valores estéticos resultam em um estado de satisfação e
conforto. Brasil é um dos países que apresenta maior consumo de cosméticos, ficando somente atrás de Estados Unidos, China e Japão. Estudos mostram que o
uso de cosméticos vai além da beleza física, estando relacionado com melhora na autoestima e bem estar pessoal.

OBJETIVOS Realizar uma revisão da literatura sobre a influência do uso diário de cosméticos e a qualidade de vida

METODOLOGIA
Revisão na literatura sobre o uso de cosméticos e qualidade de vida. A pesquisa foi realizada em bases de dados de 2011 a 2021 e foram considerados artigos em
português.

RESULTADOS

De acordo com a OMS, a saúde está não está relacionada apenas com o bem estar físico, mas sim também relacionado com o bem-estar mental e social. Os
cosméticos fazem com que as pessoas se sintam melhores, aumenta a autoestima e desta forma melhora a qualidade de vida. Muitos cosméticos que no passado
eram vistos como artigos de luxo, hoje em dia são considerados investimento em qualidade de vida. Assim por exemplo, os cosméticos para rejuvenescimento facial
e os cosméticos para clareamento de manchas da pele. Colaborou para este sentimento também a acessibilidade a este tipo de produtos. O consumo de cosméticos
por homens hoje é de 45% e vem aumentando a cada dia, assim como o de cosméticos antienvelhecimento. Por outro lado, vem surgindo uma morbilidade
relacionada ao perfeccionismo e consumo de tratamentos estéticos e cosméticos. Assim, é importante enfatizar que cada pessoa é única e apresenta uma beleza
diferente, o uso de cosméticos resulta em uma melhor aparência, bem-estar e qualidade de vida e não é necessário seguir padrões de beleza impostos pela
sociedade.

CONCLUSOES O uso de cosméticos ajuda na busca do ser humano por bem-estar e qualidade de vida.

REFERENCIAS

1. Campos MO, (#38) Rodrigues Neto JF. Qualidade de vida: um instrumento para promoção de saúde. Revista Baiana de Saúde Pública 2014. 2. Lisboa SDC,
Delevatti RS, Kruel LFM. Padrões de Beleza, Saúde e Qualidade de Vida em Modelos de Passarela–uma Revisão de Literatura. Revista Brasileira de Ciências da
Saúde 2016. 3. Pinheiro MCT, Figueredo PDMV. Padrões de beleza feminina e estresse. Revista CADE 2012. 4. Redação M de Mulher. Para brasileiros, investir em
cosméticos melhora a qualidade de vida. Publicado em 11 abr 2011; Revista Claudia.
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Uso de cosméticos e qualidade de vida

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: Qualidade de vida é algo que se tornou um assunto no qual cada indivíduo obtém sua percepção do que lhe faz bem. Dentro do contexto de cultura,
princípios e valores. Referindo-se aos seus objetivos, expectativas, padrões, metas e preocupações. A maioria das pessoas intuitivamente percebe o que é qualidade
de vida para si, mesmo que o significado literário não seja tão obvio para algumas pessoas, todos têm noção do que lhe faz bem. O uso de cosméticos ao promover
embelezamento e valorização estética, se relaciona também com o bem-estar e qualidade de vida, pois os valores estéticos resultam em um estado de satisfação e
conforto. Brasil é um dos países que apresenta maior consumo de cosméticos, ficando somente atrás de Estados Unidos, China e Japão. Estudos mostram que o
uso de cosméticos vai além da beleza física, estando relacionado com melhora na autoestima e bem estar pessoal.

OBJETIVOS Realizar uma revisão da literatura sobre a influência do uso diário de cosméticos e a qualidade de vida

METODOLOGIA
Revisão na literatura sobre o uso de cosméticos e qualidade de vida. A pesquisa foi realizada em bases de dados de 2011 a 2021 e foram considerados artigos em
português.

RESULTADOS

De acordo com a OMS, a saúde está não está relacionada apenas com o bem estar físico, mas sim também relacionado com o bem-estar mental e social. Os
cosméticos fazem com que as pessoas se sintam melhores, aumenta a autoestima e desta forma melhora a qualidade de vida. Muitos cosméticos que no passado
eram vistos como artigos de luxo, hoje em dia são considerados investimento em qualidade de vida. Assim por exemplo, os cosméticos para rejuvenescimento facial
e os cosméticos para clareamento de manchas da pele. Colaborou para este sentimento também a acessibilidade a este tipo de produtos. O consumo de cosméticos
por homens hoje é de 45% e vem aumentando a cada dia, assim como o de cosméticos antienvelhecimento. Por outro lado, vem surgindo uma morbilidade
relacionada ao perfeccionismo e consumo de tratamentos estéticos e cosméticos. Assim, é importante enfatizar que cada pessoa é única e apresenta uma beleza
diferente, o uso de cosméticos resulta em uma melhor aparência, bem-estar e qualidade de vida e não é necessário seguir padrões de beleza impostos pela
sociedade.

CONCLUSOES O uso de cosméticos ajuda na busca do ser humano por bem-estar e qualidade de vida.

REFERENCIAS

1. Campos MO, (#38) Rodrigues Neto JF. Qualidade de vida: um instrumento para promoção de saúde. Revista Baiana de Saúde Pública 2014. 2. Lisboa SDC,
Delevatti RS, Kruel LFM. Padrões de Beleza, Saúde e Qualidade de Vida em Modelos de Passarela–uma Revisão de Literatura. Revista Brasileira de Ciências da
Saúde 2016. 3. Pinheiro MCT, Figueredo PDMV. Padrões de beleza feminina e estresse. Revista CADE 2012. 4. Redação M de Mulher. Para brasileiros, investir em
cosméticos melhora a qualidade de vida. Publicado em 11 abr 2011; Revista Claudia.
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TITULO Uso de cosméticos e qualidade de vida

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: Qualidade de vida é algo que se tornou um assunto no qual cada indivíduo obtém sua percepção do que lhe faz bem. Dentro do contexto de cultura,
princípios e valores. Referindo-se aos seus objetivos, expectativas, padrões, metas e preocupações. A maioria das pessoas intuitivamente percebe o que é qualidade
de vida para si, mesmo que o significado literário não seja tão obvio para algumas pessoas, todos têm noção do que lhe faz bem. O uso de cosméticos ao promover
embelezamento e valorização estética, se relaciona também com o bem-estar e qualidade de vida, pois os valores estéticos resultam em um estado de satisfação e
conforto. Brasil é um dos países que apresenta maior consumo de cosméticos, ficando somente atrás de Estados Unidos, China e Japão. Estudos mostram que o
uso de cosméticos vai além da beleza física, estando relacionado com melhora na autoestima e bem estar pessoal.

OBJETIVOS Realizar uma revisão da literatura sobre a influência do uso diário de cosméticos e a qualidade de vida

METODOLOGIA
Revisão na literatura sobre o uso de cosméticos e qualidade de vida. A pesquisa foi realizada em bases de dados de 2011 a 2021 e foram considerados artigos em
português.

RESULTADOS

De acordo com a OMS, a saúde está não está relacionada apenas com o bem estar físico, mas sim também relacionado com o bem-estar mental e social. Os
cosméticos fazem com que as pessoas se sintam melhores, aumenta a autoestima e desta forma melhora a qualidade de vida. Muitos cosméticos que no passado
eram vistos como artigos de luxo, hoje em dia são considerados investimento em qualidade de vida. Assim por exemplo, os cosméticos para rejuvenescimento facial
e os cosméticos para clareamento de manchas da pele. Colaborou para este sentimento também a acessibilidade a este tipo de produtos. O consumo de cosméticos
por homens hoje é de 45% e vem aumentando a cada dia, assim como o de cosméticos antienvelhecimento. Por outro lado, vem surgindo uma morbilidade
relacionada ao perfeccionismo e consumo de tratamentos estéticos e cosméticos. Assim, é importante enfatizar que cada pessoa é única e apresenta uma beleza
diferente, o uso de cosméticos resulta em uma melhor aparência, bem-estar e qualidade de vida e não é necessário seguir padrões de beleza impostos pela
sociedade.

CONCLUSOES O uso de cosméticos ajuda na busca do ser humano por bem-estar e qualidade de vida.

REFERENCIAS

1. Campos MO, (#38) Rodrigues Neto JF. Qualidade de vida: um instrumento para promoção de saúde. Revista Baiana de Saúde Pública 2014. 2. Lisboa SDC,
Delevatti RS, Kruel LFM. Padrões de Beleza, Saúde e Qualidade de Vida em Modelos de Passarela–uma Revisão de Literatura. Revista Brasileira de Ciências da
Saúde 2016. 3. Pinheiro MCT, Figueredo PDMV. Padrões de beleza feminina e estresse. Revista CADE 2012. 4. Redação M de Mulher. Para brasileiros, investir em
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TITULO Padronização da produção de anidrido de hematina com antígenos para avaliação da resposta imune celular

INTRODUCAO

Nas últimas décadas o desenvolvimento de vacinas avançou muito. Para aumentar a imunogenicidade e direcionamento da resposta imune, faz-se necessário a
utilização de adjuvantes. O anidrido de hematina está sendo testado como adjuvante para vacinas caninas, devido as suas propriedades anfifílicas e inflamatórias.
Além disso, durante a síntese do cristal anidrido de hematina é possível acoplar substâncias nas lacunas entre os domínios de nanocristais. Sabidamente a
imunização propicia a resposta imune humoral, no entanto, a ativação da resposta imune celular, principalmente de linfócitos T CD8+ via apresentação cruzada de
antígenos é menos avaliada.

OBJETIVOS Padronizar a produção do anidrido de hematina acoplado ou revestido com o antígeno ovalbumina (OVA)

METODOLOGIA
Para hemozoína acoplada, a OVA (100mg ou 25 mg) foi adicionada durante a formação do cristal. Para gerar a hemozoína revestida, os cristais de hemozoina foram
incubados 30 min com diferentes concentrações de OVA, lavados e utilizados nos experimentos in vitro. Para determinar a presença de OVA na hemozoína foi
realizado gel de poliacrilamida seguido da coloração com prata. Para a avaliar a formação de cristal foi utilizado a Refletância Total Atenuada (ATR)

RESULTADOS

A análise de ATR, revelou que o primeiro lote de anidrido de hematina acoplado com OVA, não apresentou a formação de cristais, doses menores de OVA foram
utilizadas para os lotes seguintes. A análise da coloração de prata mostrou bandas referentes ao antígeno (OVA – 5 a 20 µg/ml), tanto no composto com OVA
acoplada durante a produção do anidrido de hematina ou revestida ao cristal já sintetizado. Estes compostos estão sendo empregados nos testes in vitro para
avaliação da ativação da resposta imune celular.

CONCLUSOES

Os dados obtidos indicam que o anidrido de hematina pode carrear antígenos (OVA), de maneira a ser utilizado nos testes in vitro para avaliação da ativação de
linfócitos T CD8+ via apresentação cruzada de antígenos. Para isso, estão sendo utilizadas as células dendríticas da linhagem DC2.4 com hemozoína acoplada ou
revestida com OVA e avaliado a proliferação dos linfócitos MF2.2D9 (CD4+) ou RF33.7 (CD8+). O presente trabalho pode contribuir para a ampliação na imunoterapia
da leishmaniose canina diminuindo, dessa forma, a transmissibilidade da doença

REFERENCIAS
1. Olivier M, Bellemare M-J. Controlled release formulation based on hematin anhydride crystals for the induction of an innate immune reaction. US8974795, 2011. 2.
Olivier M, Van Den Ham K, Shio MT, Kassa FA, Fougeray S. Malarial pigment hemozoin and the innate inflammatory response. Front Immunol. 2014;5(FEB):1–11. 3.
Shio MT, Kassa FA, Bellemare MJ, Olivier M. Innate inflammatory response to the malarial pigment hemozoin. Microbes Infect. 2010;12(12–13):889–99.
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TITULO Padronização da produção de anidrido de hematina com antígenos para avaliação da resposta imune celular

INTRODUCAO

Nas últimas décadas o desenvolvimento de vacinas avançou muito. Para aumentar a imunogenicidade e direcionamento da resposta imune, faz-se necessário a
utilização de adjuvantes. O anidrido de hematina está sendo testado como adjuvante para vacinas caninas, devido as suas propriedades anfifílicas e inflamatórias.
Além disso, durante a síntese do cristal anidrido de hematina é possível acoplar substâncias nas lacunas entre os domínios de nanocristais. Sabidamente a
imunização propicia a resposta imune humoral, no entanto, a ativação da resposta imune celular, principalmente de linfócitos T CD8+ via apresentação cruzada de
antígenos é menos avaliada.

OBJETIVOS Padronizar a produção do anidrido de hematina acoplado ou revestido com o antígeno ovalbumina (OVA)

METODOLOGIA
Para hemozoína acoplada, a OVA (100mg ou 25 mg) foi adicionada durante a formação do cristal. Para gerar a hemozoína revestida, os cristais de hemozoina foram
incubados 30 min com diferentes concentrações de OVA, lavados e utilizados nos experimentos in vitro. Para determinar a presença de OVA na hemozoína foi
realizado gel de poliacrilamida seguido da coloração com prata. Para a avaliar a formação de cristal foi utilizado a Refletância Total Atenuada (ATR)

RESULTADOS

A análise de ATR, revelou que o primeiro lote de anidrido de hematina acoplado com OVA, não apresentou a formação de cristais, doses menores de OVA foram
utilizadas para os lotes seguintes. A análise da coloração de prata mostrou bandas referentes ao antígeno (OVA – 5 a 20 µg/ml), tanto no composto com OVA
acoplada durante a produção do anidrido de hematina ou revestida ao cristal já sintetizado. Estes compostos estão sendo empregados nos testes in vitro para
avaliação da ativação da resposta imune celular.

CONCLUSOES

Os dados obtidos indicam que o anidrido de hematina pode carrear antígenos (OVA), de maneira a ser utilizado nos testes in vitro para avaliação da ativação de
linfócitos T CD8+ via apresentação cruzada de antígenos. Para isso, estão sendo utilizadas as células dendríticas da linhagem DC2.4 com hemozoína acoplada ou
revestida com OVA e avaliado a proliferação dos linfócitos MF2.2D9 (CD4+) ou RF33.7 (CD8+). O presente trabalho pode contribuir para a ampliação na imunoterapia
da leishmaniose canina diminuindo, dessa forma, a transmissibilidade da doença

REFERENCIAS
1. Olivier M, Bellemare M-J. Controlled release formulation based on hematin anhydride crystals for the induction of an innate immune reaction. US8974795, 2011. 2.
Olivier M, Van Den Ham K, Shio MT, Kassa FA, Fougeray S. Malarial pigment hemozoin and the innate inflammatory response. Front Immunol. 2014;5(FEB):1–11. 3.
Shio MT, Kassa FA, Bellemare MJ, Olivier M. Innate inflammatory response to the malarial pigment hemozoin. Microbes Infect. 2010;12(12–13):889–99.
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TITULO Anidrido de hematina como carreador da droga miltefosina: efeito leishmanicida in vitro

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada causada pelos protozoários do gênero Leishmania. Os parasitos são inoculados durante o repasto sanguíneo sendo
fagocitados por neutrófilos, células dendríticas e macrófagos. Intracelularmente, amastigotas, as formas replicativas dos parasitos se desenvolvem, mesmo com os
mecanismos microbicidas destas células1. Nas últimas décadas, houve um aumento no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para entrega de drogas
ao ambiente intracelular, possibilitando a diminuição da dose do medicamento. Nesse âmbito, os nanocarreadores, como certos cristais, podem melhorar a
eficiência da entrega da substância alvo. O anidrido de hematina (AH) devido as suas propriedades anfifílicas e de acoplamento de substâncias nas lacunas entre os
domínios de nanocristais pode ser um potente nanocarreador2.

OBJETIVOS
O trabalho avaliou a capacidade leishmanicida da droga miltefosina incorporada ou revestida no AH em experimentos in vitro com linhagem celular de macrófagos
infectados com Leishmania amazonensis e Leishmania infantum.

METODOLOGIA
Os macrófagos foram infectados com MOI de 10 com L. amazonensis ou L. infantum, foram tratados com 25 – 100 µg/mL de AH sozinha ou AH acoplada com a
miltefosina (100 mg adicionada durante a formação do cristal) ou com AH revestida com 0,5, 1, 2, 8 e 16 µg/mL de miltefosina. A carga parasitária e citotoxicidade
foram avaliadas pela redução da resazurina. Para a avaliar a formação de cristal foi utilizado a Refletância Total Atenuada (ATR).

RESULTADOS

Foram obtidos AH sozinha e acoplada com Miltefosina com os espectros característicos dos cristais de AH com os picos em 1662 e 1209 cm–1 3. A AH acoplada
com miltefosina não teve efeito sobre a carga parasitária de L. amazonenis ou L. infantum. No entanto, a AH revestida com a miltefosina inibiu de maneira dose
dependente a carga parasitária e de maneira similar as doses menores da miltefosina sozinha. Estes tratamentos, com exceção da miltefosina sozinha de 2 µg/ml,
não afetaram a viabilidade dos macrófagos após 48h de cultura.

CONCLUSOES
Os resultados preliminares sugerem um forte potencial na utilização do anidrido de hematina como nanocarreador de drogas. O presente trabalho pode contribuir
para a melhora no tratamento da leishmaniose canina e, indiretamente, diminuir a fonte de transmissão da doença

REFERENCIAS

1. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde D de VE. Doenças tropicais negligenciadas [Internet]. Brasília, Editora do Ministério da Saúde; 2021.
2. Olivier M, Bellemare M-J. Controlled release formulation based on hematin anhydride crystals for the induction of an innate immune reaction. US8974795, 2011. 3.
Tempera C, Franco R, Caro C, Andre V, Eaton P, Burke P, et al. Characterization and optimization of the haemozoin-like crystal (HLC) assay to determine Hz inhibiting
effects of anti-malarial compounds. Malaria journal. 2015;14:403.
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TITULO Anidrido de hematina como carreador da droga miltefosina: efeito leishmanicida in vitro

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada causada pelos protozoários do gênero Leishmania. Os parasitos são inoculados durante o repasto sanguíneo sendo
fagocitados por neutrófilos, células dendríticas e macrófagos. Intracelularmente, amastigotas, as formas replicativas dos parasitos se desenvolvem, mesmo com os
mecanismos microbicidas destas células1. Nas últimas décadas, houve um aumento no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para entrega de drogas
ao ambiente intracelular, possibilitando a diminuição da dose do medicamento. Nesse âmbito, os nanocarreadores, como certos cristais, podem melhorar a
eficiência da entrega da substância alvo. O anidrido de hematina (AH) devido as suas propriedades anfifílicas e de acoplamento de substâncias nas lacunas entre os
domínios de nanocristais pode ser um potente nanocarreador2.

OBJETIVOS
O trabalho avaliou a capacidade leishmanicida da droga miltefosina incorporada ou revestida no AH em experimentos in vitro com linhagem celular de macrófagos
infectados com Leishmania amazonensis e Leishmania infantum.

METODOLOGIA
Os macrófagos foram infectados com MOI de 10 com L. amazonensis ou L. infantum, foram tratados com 25 – 100 µg/mL de AH sozinha ou AH acoplada com a
miltefosina (100 mg adicionada durante a formação do cristal) ou com AH revestida com 0,5, 1, 2, 8 e 16 µg/mL de miltefosina. A carga parasitária e citotoxicidade
foram avaliadas pela redução da resazurina. Para a avaliar a formação de cristal foi utilizado a Refletância Total Atenuada (ATR).

RESULTADOS

Foram obtidos AH sozinha e acoplada com Miltefosina com os espectros característicos dos cristais de AH com os picos em 1662 e 1209 cm–1 3. A AH acoplada
com miltefosina não teve efeito sobre a carga parasitária de L. amazonenis ou L. infantum. No entanto, a AH revestida com a miltefosina inibiu de maneira dose
dependente a carga parasitária e de maneira similar as doses menores da miltefosina sozinha. Estes tratamentos, com exceção da miltefosina sozinha de 2 µg/ml,
não afetaram a viabilidade dos macrófagos após 48h de cultura.

CONCLUSOES
Os resultados preliminares sugerem um forte potencial na utilização do anidrido de hematina como nanocarreador de drogas. O presente trabalho pode contribuir
para a melhora no tratamento da leishmaniose canina e, indiretamente, diminuir a fonte de transmissão da doença

REFERENCIAS

1. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde D de VE. Doenças tropicais negligenciadas [Internet]. Brasília, Editora do Ministério da Saúde; 2021.
2. Olivier M, Bellemare M-J. Controlled release formulation based on hematin anhydride crystals for the induction of an innate immune reaction. US8974795, 2011. 3.
Tempera C, Franco R, Caro C, Andre V, Eaton P, Burke P, et al. Characterization and optimization of the haemozoin-like crystal (HLC) assay to determine Hz inhibiting
effects of anti-malarial compounds. Malaria journal. 2015;14:403.
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TITULO Anidrido de hematina como carreador da droga miltefosina: efeito leishmanicida in vitro

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada causada pelos protozoários do gênero Leishmania. Os parasitos são inoculados durante o repasto sanguíneo sendo
fagocitados por neutrófilos, células dendríticas e macrófagos. Intracelularmente, amastigotas, as formas replicativas dos parasitos se desenvolvem, mesmo com os
mecanismos microbicidas destas células1. Nas últimas décadas, houve um aumento no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para entrega de drogas
ao ambiente intracelular, possibilitando a diminuição da dose do medicamento. Nesse âmbito, os nanocarreadores, como certos cristais, podem melhorar a
eficiência da entrega da substância alvo. O anidrido de hematina (AH) devido as suas propriedades anfifílicas e de acoplamento de substâncias nas lacunas entre os
domínios de nanocristais pode ser um potente nanocarreador2.

OBJETIVOS
O trabalho avaliou a capacidade leishmanicida da droga miltefosina incorporada ou revestida no AH em experimentos in vitro com linhagem celular de macrófagos
infectados com Leishmania amazonensis e Leishmania infantum.

METODOLOGIA
Os macrófagos foram infectados com MOI de 10 com L. amazonensis ou L. infantum, foram tratados com 25 – 100 µg/mL de AH sozinha ou AH acoplada com a
miltefosina (100 mg adicionada durante a formação do cristal) ou com AH revestida com 0,5, 1, 2, 8 e 16 µg/mL de miltefosina. A carga parasitária e citotoxicidade
foram avaliadas pela redução da resazurina. Para a avaliar a formação de cristal foi utilizado a Refletância Total Atenuada (ATR).

RESULTADOS

Foram obtidos AH sozinha e acoplada com Miltefosina com os espectros característicos dos cristais de AH com os picos em 1662 e 1209 cm–1 3. A AH acoplada
com miltefosina não teve efeito sobre a carga parasitária de L. amazonenis ou L. infantum. No entanto, a AH revestida com a miltefosina inibiu de maneira dose
dependente a carga parasitária e de maneira similar as doses menores da miltefosina sozinha. Estes tratamentos, com exceção da miltefosina sozinha de 2 µg/ml,
não afetaram a viabilidade dos macrófagos após 48h de cultura.

CONCLUSOES
Os resultados preliminares sugerem um forte potencial na utilização do anidrido de hematina como nanocarreador de drogas. O presente trabalho pode contribuir
para a melhora no tratamento da leishmaniose canina e, indiretamente, diminuir a fonte de transmissão da doença

REFERENCIAS

1. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde D de VE. Doenças tropicais negligenciadas [Internet]. Brasília, Editora do Ministério da Saúde; 2021.
2. Olivier M, Bellemare M-J. Controlled release formulation based on hematin anhydride crystals for the induction of an innate immune reaction. US8974795, 2011. 3.
Tempera C, Franco R, Caro C, Andre V, Eaton P, Burke P, et al. Characterization and optimization of the haemozoin-like crystal (HLC) assay to determine Hz inhibiting
effects of anti-malarial compounds. Malaria journal. 2015;14:403.
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TITULO Estabelecimento de macrófagos deficiente de proteína lisossomal - Lamp-2

INTRODUCAO

As LAMPs, do inglês Lysosome Associated Membrane Protein, constituem mais de 50% da membrana dos lisossomos, podendo ser LAMP-1 e LAMP-2. As LAMPs
são importantes para a fusão do lisossomo com o fagolisossomo, a sua ausência inibe a fusão de lisossomo e movimento da organela 1. A fusão do lisossomo com
fagossomo é importante para a destruição dos corpúsculos fagocitados. A fagocitose é o principal processo de internalização dos parasitos do gênero Leishmania
por macrófagos, que sobrevivem dentro dos vacúlos parasitóforos que são ricos em marcadores de lisossomos como as LAMPs 2, no entanto, ainda não está claro
se estas glicoproteínas desempenham qualquer papel na infecção de macrófagos pelo protozoário do gênero Leishmania.

OBJETIVOS Estabelecer uma linhagem de macrófagos murinos com baixa expressão das proteínas lisossomais – LAMP2

METODOLOGIA

As células HEK293T foram plaqueadas em placas de seis poços (2,5x105 células por poço) e transfectadas com FuGENE HD (Roche) contendo pLKO.1 (vetor
contendo sequência alvo de shRNA) e os lentivírus (composta por partes iguais de pCMV-dR8,91 e pVSVG)3. Após 48 e 72hrs, 200 ml do sobrenadante da cultura foi
utilizado para a transdução do shRNA em células de THP-1 semeadas em placas de 96 poços na presença de 8 (#38)#956;g/ml de brometo de hexadimetrina. Após
48h, as células THP-1 foram incubadas com concentrações crescentes de puromicina (0,2-4(#38)#956;g/ml) por 3 semanas para selecionar as células traduzidas.
Para avaliar a eficiência de transdução, as células foram submetidas a eletroforese e Imunoblot com anticorpos anti-LAMP2 e alfa-tubulina, como controle

RESULTADOS

Foram realizadas três tentativas com diferentes protocolos para a transdução do shRNA e seleção das células THP-1 com baixa expressão de LAMP-2. Obteve-se
dois clones de células com mais de 80 - 90% de redução na expressão de LAMP-2, comparado com as células selvagens, pela análise de imunoblot com anticorpo
anti-LAMP2, sem afetar a expressão de alfa-tubulina (controle). As células THP-1 são pré-macrófagos e precisam de estimulo com forbol miristato (PMA) para se
diferenciar em macrófagos e ficarem aderentes. Mesmo após o tratamento com PMA as células continuaram a ter baixa expressão de LAMP2.

CONCLUSOES
No presente estágio do projeto, foi possível obter dois clones de linhagens de monócitos humanos com baixa expressão de LAMP2 e diferenciar as células em
macrófagos. Estas células serão futuramente utilizadas para a avaliar o papel da LAMP-2 na infecção dos macrófagos com parasitos do gênero Leishmania.

REFERENCIAS

1. Chang MH, Karageorgos LE, Meikle PJ. CD107a (LAMP-1) and CD107b (LAMP-2). Journal of biological regulators and homeostatic agents. 2002;16(2):147-51. 2.
Young J, Kima PE. The Leishmania Parasitophorous Vacuole Membrane at the Parasite-Host Interface. The Yale journal of biology and medicine. 2019;92(3):511-21.
3. Rodrigues JPF, Souza Onofre T, Barbosa BC, Ferreira ER, Bonfim-Melo A, Yoshida N. Host cell protein LAMP-2 is the receptor for Trypanosoma cruzi surface
molecule gp82 that mediates invasion. Cellular microbiology. 2019;21(5):e13003
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TITULO A importância do acolhimento do psicólogo à equipe de saúde no ambiente hospitalar

INTRODUCAO

O ambiente hospitalar pode levar a um processo de despersonalização tanto para os pacientes, que deixam de ser vistos como indivíduos únicos, quanto à equipe de
saúde que no cotidiano lida com patologias e sofrimentos emocionais tanto de pacientes como de seus familiares. No cenário pandêmico, que vivemos há quase
dois anos, essa carga emocional se intensificou, acarretando estresse ocupacional acentuado e ao desenvolvimento de transtornos emocionais. O presente trabalho,
através da abordagem humanista de Carl Roger, busca compreender a importância da atuação do psicólogo através do acolhimento, da escuta especializada e na
aceitação incondicional do sofrimento da pessoa, à minimização e no enfrentamento dos sofrimentos vividos por esses profissionais

OBJETIVOS
Compreender o impacto do trabalho do psicólogo, à equipe multiprofissional dentro do contexto hospitalar, para acessar seus recursos de enfrentamento a fim de
lidar com o sofrimento do indivíduo, através da psicologia humanista.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica que referencia a importância do trabalho do psicólogo com a equipe de saúde no ambiente profissional, analisado na perspectiva da psicologia
humanista.

RESULTADOS

No Brasil, há várias pesquisas em andamento que apontam o aumento da ansiedade entre médicos e demais profissionais de saúde nos últimos dois anos e que
sintomas pertinentes ao estresse e a depressão estão presentes em 47% dos profissionais. .Nesse cenário, o estudo aponta que a escuta especializada do
psicólogo, o acolhimento e a compreensão desse sofrimento tem colaborado para minimizar o sofrimentos desses profissionais e acessar recursos emocionais para
execução do seu trabalho diário.

CONCLUSOES

Abordagem centrada na pessoa, está sendo realizada em diversos âmbitos do ambiente hospitalar, com relatos satisfatórios dos profissionais. Embora a tecnologia
avançada da medicina, a preocupação focada na doença e seu tratamento, há o desejo das pessoas serem percebidas na sua totalidade, considerando a sua história
de vida, suas emoções e o psicólogo é o profissional que faz a compreensão dessa leitura, colaborando com a melhora dos resultados e satisfação de todos os
envolvidos apesar das limitações do contexto hospitalar.

REFERENCIAS

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (org.) et al. Psicologia da saúde: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Cengage Learning,
2018. LUCRI,JamileJulia;CORDEIRO,SilviaNogueira.O psicólogo na equipe multiprofissional: relato de experiência de uma intervenção em grupo de mulheres na
atenção secundária à saúde. Vínculo, SãoPaulo2020 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S180624902020000200008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso SANTOS,MayaraTeixeiradosAbsenteísmo nos hospitais públicos:principais fatores
relacionadosnabasededadosScielo https://repositorio.uergs.edu.br/xmlui/handle/123456789/1720 ROGERS,Carl.Um jeito de ser. 1º ed. São Paulo: Ed Pedagógica
Universitária.1987
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TITULO A atividade física na pandemia de COVID-19 como proteção de sintomas de ansiedade e depressão de graduandos

INTRODUCAO

A realização de menor tempo de atividade física – AF (qualquer movimento corporal) e maior comportamento sedentário – CS (permanecer sentado ou deitado), são
relacionadas a maior prevalência e incidência de sintomas de ansiedade e depressão, o que demonstramos em pesquisa anterior com graduandos de Medicina
(MED). Tais achados também foram demonstrados em outros estudos com amostras de outros países. Ao melhor de nosso conhecimento, a comparação de
graduandos de diferentes cursos durante a pandemia não foi realizada, reforçando a importância do desenvolvimento desta pesquisa.

OBJETIVOS
Comparar graduandos de MED e Educação física (EF) quanto à sintomas de ansiedade e depressão, tempo de AF e CS, com foco na verificação do possível fator
protetor do maior tempo de AF e menor tempo do CS para a presença de sintomas de ansiedade e depressão.

METODOLOGIA
Pesquisa transversal [FAPESP (2020/08869-0 e 2021/06268-1)], com graduandos do curso de MED (n=272) e EF (n=95) da Universidade Santo Amaro. Utilizamos as
escalas validadas: Inventário de Ansiedade e Depressão e o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Dados analisados no software SPSS, sendo que
devido a característica de curva não normal, foram comparados pelo teste Mann-Whitney (apresentados em mediana e intervalo interquartil) valor de p (#60)0.05.

RESULTADOS

Na comparação MED e EF, verificamos diferença (p(#60)0,05) para as variáveis: AF leve (dados em minutos) [80 (0-210) vs 180 (60-420)], AF moderada e vigorosa
[165 (0-360) vs 420 (180-670)], CS dia de semana (dados apresentados em horas) [10 (8-13) vs 6 (5-10)] e CS dia de fim de semana [8 (5-11) vs (8 (4-10)]. Os
graduandos de MED e EF também apresentaram diferença significante (p(#60)0,05) nas variáveis sintomas de ansiedade (dados em total de pontos) [13 (5-23) vs 6
(2-16)] e sintomas de depressão [11 (5-18) vs 9 (4-16)]. A influência de menor AF nos sintomas de depressão e ansiedade na população em geral está bem descrita e
nossos achados confirmam, nossa hipótese inicial, visto que observamos em alunos de MED menor tempo de AF e elevados sintomas de ansiedade quando
comparados aos alunos de EF que apresentaram maior tempo de AF e menores sintomas de ansiedade.

CONCLUSOES
Durante a pandemia de COVID-19, graduandos de MED apresentaram maiores sintomas de ansiedade e depressão e realizaram menor tempo de AF e maior tempo
de CS quando comparados com graduandos de EF. O estímulo à realização de maior tempo de AF e menor tempo de CS em graduandos de MED deve ser incentivada
pelos potenciais benefícios à saúde mental.

REFERENCIAS
1-SCHUCH, Felipe B. et al. Physical activity protects from incident anxiety: A meta(#38)#8208;analysis of prospective cohort studies. 2019 2-NAVARRO, T. B. M. ;
SOUZA, K. C. et al. Medical student with higher time of physical activity present lower anxiety and depression symptoms during the COVID-19 pandemic. 2021 3-
Pacheco JP, et al. Mental health problems among medical students in Brazil: A systematic review and meta-analysis. 2017
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TITULO A atividade física na pandemia de COVID-19 como proteção de sintomas de ansiedade e depressão de graduandos

INTRODUCAO

A realização de menor tempo de atividade física – AF (qualquer movimento corporal) e maior comportamento sedentário – CS (permanecer sentado ou deitado), são
relacionadas a maior prevalência e incidência de sintomas de ansiedade e depressão, o que demonstramos em pesquisa anterior com graduandos de Medicina
(MED). Tais achados também foram demonstrados em outros estudos com amostras de outros países. Ao melhor de nosso conhecimento, a comparação de
graduandos de diferentes cursos durante a pandemia não foi realizada, reforçando a importância do desenvolvimento desta pesquisa.

OBJETIVOS
Comparar graduandos de MED e Educação física (EF) quanto à sintomas de ansiedade e depressão, tempo de AF e CS, com foco na verificação do possível fator
protetor do maior tempo de AF e menor tempo do CS para a presença de sintomas de ansiedade e depressão.

METODOLOGIA
Pesquisa transversal [FAPESP (2020/08869-0 e 2021/06268-1)], com graduandos do curso de MED (n=272) e EF (n=95) da Universidade Santo Amaro. Utilizamos as
escalas validadas: Inventário de Ansiedade e Depressão e o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Dados analisados no software SPSS, sendo que
devido a característica de curva não normal, foram comparados pelo teste Mann-Whitney (apresentados em mediana e intervalo interquartil) valor de p (#60)0.05.

RESULTADOS

Na comparação MED e EF, verificamos diferença (p(#60)0,05) para as variáveis: AF leve (dados em minutos) [80 (0-210) vs 180 (60-420)], AF moderada e vigorosa
[165 (0-360) vs 420 (180-670)], CS dia de semana (dados apresentados em horas) [10 (8-13) vs 6 (5-10)] e CS dia de fim de semana [8 (5-11) vs (8 (4-10)]. Os
graduandos de MED e EF também apresentaram diferença significante (p(#60)0,05) nas variáveis sintomas de ansiedade (dados em total de pontos) [13 (5-23) vs 6
(2-16)] e sintomas de depressão [11 (5-18) vs 9 (4-16)]. A influência de menor AF nos sintomas de depressão e ansiedade na população em geral está bem descrita e
nossos achados confirmam, nossa hipótese inicial, visto que observamos em alunos de MED menor tempo de AF e elevados sintomas de ansiedade quando
comparados aos alunos de EF que apresentaram maior tempo de AF e menores sintomas de ansiedade.

CONCLUSOES
Durante a pandemia de COVID-19, graduandos de MED apresentaram maiores sintomas de ansiedade e depressão e realizaram menor tempo de AF e maior tempo
de CS quando comparados com graduandos de EF. O estímulo à realização de maior tempo de AF e menor tempo de CS em graduandos de MED deve ser incentivada
pelos potenciais benefícios à saúde mental.

REFERENCIAS
1-SCHUCH, Felipe B. et al. Physical activity protects from incident anxiety: A meta(#38)#8208;analysis of prospective cohort studies. 2019 2-NAVARRO, T. B. M. ;
SOUZA, K. C. et al. Medical student with higher time of physical activity present lower anxiety and depression symptoms during the COVID-19 pandemic. 2021 3-
Pacheco JP, et al. Mental health problems among medical students in Brazil: A systematic review and meta-analysis. 2017
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TITULO PREVALÊNCIA DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS EM CÃES DOMICILIADOS DA CIDADE DE MANAUS, AM

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: Devido ao estreitamento da relação homem x animal, no que diz respeito à domesticação e permanência no âmbito familiar, os cães são a espécie
que mais apresenta essa interação, o que pode colaborar para o aparecimento de zoonoses parasitárias nos humanos. A cidade de Manaus, apesar de ser a maior da
região norte do Brasil, não possui estudos que apontem a real importância e participação dos cães na transmissão das zoonoses parasitárias.

OBJETIVOS
OBJETIVO: Avaliar a prevalência de parasitos gastrintestinais em amostras fecais de cães domiciliados da cidade de Manaus/AM no período de janeiro a março de
2021.

METODOLOGIA

METODOLOGIA: Baseado em amostragem estatística foram obtidas amostras de fezes de 401 cães domiciliados do município, sendo estes machos (n=152) e
fêmeas (n=249), com (n=183) ou sem (n=218) raça definida, de 0 a 15 anos de idade e residentes nas seis zonas da cidade: Norte (n=71), Sul (n=67), Centro Sul
(n=63), Leste (n=69), Oeste (n=67) e Centro Oeste (n=64). As amostras foram examinadas por dois métodos de flutuação, com sacarose e com sulfato de zinco a
33%, e pela técnica de centrifugo-sedimentação em água-éter. As amostras foram consideradas positivas quando apresentaram alguma forma parasitária em
qualquer das técnicas utilizadas.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Das 401 amostras, 16 (3,9 %) foram positivas. O nematoide mais prevalente foi Ancylostoma spp, com 8 cães positivos provenientes de
todas as zonas, excluindo a zona sul. O protozoário mais prevalente foi Giardia spp. com 4 cães positivos, sendo 2 da zona Leste, 1 da zona Centro Oeste e 1 da zona
Oeste. Uma amostra foi positiva para Toxocara canis (zona Sul), 1 para Strongyloides stercoralis (zona Centro Oeste), 1 para Cystoisospora spp. e 1 para
Cripstoporidium spp. ambas na zona Sul.

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: A baixa prevalência de parasitos gastrintestinais nos cães domiciliados da cidade de Manaus no período da coleta, indica que o sistema de manejo,
alimentação e cuidados veterinários desses animais, associados às condições ambientais da região, possam estar mantendo baixa a infecção por helmintos e
protozoários. Devido a pouca informação existente no município, é importante expandir a pesquisa para cães não domiciliados e para humanos, em especial
crianças, para complementar as informações ora obtidas.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. FAUST, E.C., D’ANTONI, J.S., ODOM, V., MILLER, M.J., PERES, C., SAWITZ, W., THOMEN, L.F., TOBIE, J., WALKER, H.A. A critical study of clinical
laboratory technics for the diagnosis of protozoan cysts and helminth eggs in feces - I. Preliminary communication. American Journal of Tropical Medicine, 18, 169-
183, 1938. 2. OGASSAWARA, S.; BENASSI, S.; LARSSON, CE.; HAGIWARA, MK. Prevalência de endoparasitas em gatos na cidade de São Paulo. Rev Fac Med Vet
Zootec, 23(1), 39-46, 1986. 3. THRUSFIELD, M. Veterinary Epidemiology. Oxford: Blackwell Science, 2007. 610p.
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TITULO ANÁLISE DA MORTALIDADE PREMATURA DE IDOSOS SEGUNDO LOCALIDADE E SEXO

INTRODUCAO

O envelhecimento da população é um desafio para a sociedade contemporânea. No Brasil, a população envelhece de maneira acelerada e, de acordo com as
projeções, estaremos entre os sete países com maior população de idosos. Sabe-se que os grupos populacionais apresentam distintas maneiras de adoecer e
morrer1,2; tendo na atualidade as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como a maior carga de morbimortalidade no mundo. Dentre as DCNT estão a
Diabetes Mellitus (DM), as doenças cardiovasculares (DCV), doenças respiratórias crônicas (DRC) e neoplasias, doenças essas que podem ocasionar perda da
qualidade de vida, incapacidades e morte prematura da população, sobretudo de idosos3

OBJETIVOS Descrever e analisar a mortalidade prematura de idosos por DCNT no Brasil, no Estado e Município de São Paulo.

METODOLOGIA

Estudo retrospectivo, descritivo e transversal realizado por meio do Sistema de Indicadores de Políticas e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP-Idoso)4. A
consulta foi efetuada por Política de Saúde, selecionando o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT e posteriormente indicadores de
mortalidade prematura (MP). Foram extraídos dados sobre MP para DM, DCV, DRC e neoplasia no período de 2000 a 2019, com população entre 60 e 69 anos por
sexo e localidade (Brasil, Estado e Município de SP) os quais foram compilados em tabelas. Para a análise dos resultados utilizou-se o software BioStat versão 5 e
empregou-se os testes de Mann Whitney para comparação das taxas de MP entre os sexos e a Análise de Variância de Kruskal-Wallis para comparar essas taxas
segundo o sexo e a localidade5. Foi considerado nível de significância de 5%. O presente estudo foi realizado com dados secundários disponíveis e divulgados na
Internet, dispensando aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

O número de óbitos prematuros em idosos aumentou no período de 20 anos, sendo que no município de SP, esse aumento foi de 1485 óbitos. A taxa geral de MP
para as quatro DCNT não difere entre as localidades. No entanto, quando analisadas individualmente, a taxa de MP por DM é maior no Brasil em relação ao Estado e
Município de São Paulo (p(#60)0,0001) e para as neoplasias essa taxa é maior no Município e Estado de SP (p(#60)0,0001). A análise por sexo revelou que a MP
para homens é significativamente maior que a das mulheres, independente da localidade (p(#60)0,001). Além disso, a MP por DCV (p(#60)0,001) e neoplasia
(p(#60)0,001) foram maiores que DCR e DM independente da localidade e sexo

CONCLUSOES
Mesmo com os esforços da Atenção Primária à Saúde, as taxas de MP para DCNT encontram-se elevadas. Ações de promoção e prevenção da saúde realizadas
pela Estratégia Saúde da Família devem ser enfatizadas no sentido de promover o bem-estar e uma vida saudável, considerando as especificidades locais e
necessidades individuais da população

REFERENCIAS

1. Malta DC, Andrade SSCA, Oliveira TP, Moura L, Prado RR, Souza MFM. Probability of premature death for chronic non-communicable diseases, Brazil and Regions,
projections to 2025. Rev Bras Epidemiol. 2019; 22: E190030. doi: 10.1590/1980-549720190030. 2. Maia FOM, Duarte YAO, Lebrão ML, Santos JLF. Risk factors for
mortality among elderly people. Rev Saúde Pública. 2006;40(6): 1-7. Available from: https://www.scielosp.org/article/rsp/2006.v40n6/1049-1056/en/. 3. Saltarelli
RMF, Prado RR do, Monteiro RA, Machado IE, Teixeira BSM, Malta DC. Mortes evitáveis por ações do Sistema Único de Saúde na população da Região Sudeste do
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva [Internet]. 2019 [Acesso em: 01 set de 2021]:887-898. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232018243.01282017 4.
FIOCRUZ. Instituto de Informação e Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde. (ICICT). Sistema de Indicadores de saúde e Acompanhamento de Políticas
Públicas do Idoso (SISAP-Idoso). Rio de Janeiro, 2011. Acesso em: 10 ago 2021. Disponível em: (#60)https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/(#62). 5. Siegel S, Castellan
Júnior NJ. Estatística não paramétrica para Ciências do Comportamento. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 448p.
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TITULO ANÁLISE DA MORTALIDADE PREMATURA DE IDOSOS SEGUNDO LOCALIDADE E SEXO

INTRODUCAO

O envelhecimento da população é um desafio para a sociedade contemporânea. No Brasil, a população envelhece de maneira acelerada e, de acordo com as
projeções, estaremos entre os sete países com maior população de idosos. Sabe-se que os grupos populacionais apresentam distintas maneiras de adoecer e
morrer1,2; tendo na atualidade as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como a maior carga de morbimortalidade no mundo. Dentre as DCNT estão a
Diabetes Mellitus (DM), as doenças cardiovasculares (DCV), doenças respiratórias crônicas (DRC) e neoplasias, doenças essas que podem ocasionar perda da
qualidade de vida, incapacidades e morte prematura da população, sobretudo de idosos3

OBJETIVOS Descrever e analisar a mortalidade prematura de idosos por DCNT no Brasil, no Estado e Município de São Paulo.

METODOLOGIA

Estudo retrospectivo, descritivo e transversal realizado por meio do Sistema de Indicadores de Políticas e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP-Idoso)4. A
consulta foi efetuada por Política de Saúde, selecionando o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT e posteriormente indicadores de
mortalidade prematura (MP). Foram extraídos dados sobre MP para DM, DCV, DRC e neoplasia no período de 2000 a 2019, com população entre 60 e 69 anos por
sexo e localidade (Brasil, Estado e Município de SP) os quais foram compilados em tabelas. Para a análise dos resultados utilizou-se o software BioStat versão 5 e
empregou-se os testes de Mann Whitney para comparação das taxas de MP entre os sexos e a Análise de Variância de Kruskal-Wallis para comparar essas taxas
segundo o sexo e a localidade5. Foi considerado nível de significância de 5%. O presente estudo foi realizado com dados secundários disponíveis e divulgados na
Internet, dispensando aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

O número de óbitos prematuros em idosos aumentou no período de 20 anos, sendo que no município de SP, esse aumento foi de 1485 óbitos. A taxa geral de MP
para as quatro DCNT não difere entre as localidades. No entanto, quando analisadas individualmente, a taxa de MP por DM é maior no Brasil em relação ao Estado e
Município de São Paulo (p(#60)0,0001) e para as neoplasias essa taxa é maior no Município e Estado de SP (p(#60)0,0001). A análise por sexo revelou que a MP
para homens é significativamente maior que a das mulheres, independente da localidade (p(#60)0,001). Além disso, a MP por DCV (p(#60)0,001) e neoplasia
(p(#60)0,001) foram maiores que DCR e DM independente da localidade e sexo

CONCLUSOES
Mesmo com os esforços da Atenção Primária à Saúde, as taxas de MP para DCNT encontram-se elevadas. Ações de promoção e prevenção da saúde realizadas
pela Estratégia Saúde da Família devem ser enfatizadas no sentido de promover o bem-estar e uma vida saudável, considerando as especificidades locais e
necessidades individuais da população

REFERENCIAS

1. Malta DC, Andrade SSCA, Oliveira TP, Moura L, Prado RR, Souza MFM. Probability of premature death for chronic non-communicable diseases, Brazil and Regions,
projections to 2025. Rev Bras Epidemiol. 2019; 22: E190030. doi: 10.1590/1980-549720190030. 2. Maia FOM, Duarte YAO, Lebrão ML, Santos JLF. Risk factors for
mortality among elderly people. Rev Saúde Pública. 2006;40(6): 1-7. Available from: https://www.scielosp.org/article/rsp/2006.v40n6/1049-1056/en/. 3. Saltarelli
RMF, Prado RR do, Monteiro RA, Machado IE, Teixeira BSM, Malta DC. Mortes evitáveis por ações do Sistema Único de Saúde na população da Região Sudeste do
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva [Internet]. 2019 [Acesso em: 01 set de 2021]:887-898. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232018243.01282017 4.
FIOCRUZ. Instituto de Informação e Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde. (ICICT). Sistema de Indicadores de saúde e Acompanhamento de Políticas
Públicas do Idoso (SISAP-Idoso). Rio de Janeiro, 2011. Acesso em: 10 ago 2021. Disponível em: (#60)https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/(#62). 5. Siegel S, Castellan
Júnior NJ. Estatística não paramétrica para Ciências do Comportamento. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 448p.
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TITULO ANÁLISE DA MORTALIDADE PREMATURA DE IDOSOS SEGUNDO LOCALIDADE E SEXO

INTRODUCAO

O envelhecimento da população é um desafio para a sociedade contemporânea. No Brasil, a população envelhece de maneira acelerada e, de acordo com as
projeções, estaremos entre os sete países com maior população de idosos. Sabe-se que os grupos populacionais apresentam distintas maneiras de adoecer e
morrer1,2; tendo na atualidade as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como a maior carga de morbimortalidade no mundo. Dentre as DCNT estão a
Diabetes Mellitus (DM), as doenças cardiovasculares (DCV), doenças respiratórias crônicas (DRC) e neoplasias, doenças essas que podem ocasionar perda da
qualidade de vida, incapacidades e morte prematura da população, sobretudo de idosos3

OBJETIVOS Descrever e analisar a mortalidade prematura de idosos por DCNT no Brasil, no Estado e Município de São Paulo.

METODOLOGIA

Estudo retrospectivo, descritivo e transversal realizado por meio do Sistema de Indicadores de Políticas e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP-Idoso)4. A
consulta foi efetuada por Política de Saúde, selecionando o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT e posteriormente indicadores de
mortalidade prematura (MP). Foram extraídos dados sobre MP para DM, DCV, DRC e neoplasia no período de 2000 a 2019, com população entre 60 e 69 anos por
sexo e localidade (Brasil, Estado e Município de SP) os quais foram compilados em tabelas. Para a análise dos resultados utilizou-se o software BioStat versão 5 e
empregou-se os testes de Mann Whitney para comparação das taxas de MP entre os sexos e a Análise de Variância de Kruskal-Wallis para comparar essas taxas
segundo o sexo e a localidade5. Foi considerado nível de significância de 5%. O presente estudo foi realizado com dados secundários disponíveis e divulgados na
Internet, dispensando aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

O número de óbitos prematuros em idosos aumentou no período de 20 anos, sendo que no município de SP, esse aumento foi de 1485 óbitos. A taxa geral de MP
para as quatro DCNT não difere entre as localidades. No entanto, quando analisadas individualmente, a taxa de MP por DM é maior no Brasil em relação ao Estado e
Município de São Paulo (p(#60)0,0001) e para as neoplasias essa taxa é maior no Município e Estado de SP (p(#60)0,0001). A análise por sexo revelou que a MP
para homens é significativamente maior que a das mulheres, independente da localidade (p(#60)0,001). Além disso, a MP por DCV (p(#60)0,001) e neoplasia
(p(#60)0,001) foram maiores que DCR e DM independente da localidade e sexo

CONCLUSOES
Mesmo com os esforços da Atenção Primária à Saúde, as taxas de MP para DCNT encontram-se elevadas. Ações de promoção e prevenção da saúde realizadas
pela Estratégia Saúde da Família devem ser enfatizadas no sentido de promover o bem-estar e uma vida saudável, considerando as especificidades locais e
necessidades individuais da população

REFERENCIAS

1. Malta DC, Andrade SSCA, Oliveira TP, Moura L, Prado RR, Souza MFM. Probability of premature death for chronic non-communicable diseases, Brazil and Regions,
projections to 2025. Rev Bras Epidemiol. 2019; 22: E190030. doi: 10.1590/1980-549720190030. 2. Maia FOM, Duarte YAO, Lebrão ML, Santos JLF. Risk factors for
mortality among elderly people. Rev Saúde Pública. 2006;40(6): 1-7. Available from: https://www.scielosp.org/article/rsp/2006.v40n6/1049-1056/en/. 3. Saltarelli
RMF, Prado RR do, Monteiro RA, Machado IE, Teixeira BSM, Malta DC. Mortes evitáveis por ações do Sistema Único de Saúde na população da Região Sudeste do
Brasil. Ciência (#38) Saúde Coletiva [Internet]. 2019 [Acesso em: 01 set de 2021]:887-898. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232018243.01282017 4.
FIOCRUZ. Instituto de Informação e Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde. (ICICT). Sistema de Indicadores de saúde e Acompanhamento de Políticas
Públicas do Idoso (SISAP-Idoso). Rio de Janeiro, 2011. Acesso em: 10 ago 2021. Disponível em: (#60)https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/(#62). 5. Siegel S, Castellan
Júnior NJ. Estatística não paramétrica para Ciências do Comportamento. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 448p.
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TITULO INTERNAÇÃO POR CONDIÇÕES DE SAÚDE CONSIDERADAS EVITÁVEIS EM IDOSOS NO ESTADO E NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

O envelhecimento da população está associado ao aumento na carga de doenças, sobretudo às crônicas não transmissíveis (DCNT), sendo mais evidentes em
países de baixa e média renda1,2. Dentre as DCNT, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Angina, Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) e Diabetes Mellitus estão
entre os problemas de saúde que compõe a Lista Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP); entendidas como um conjunto de problemas de
saúde potencialmente evitáveis com o atendimento oportuno e efetivo da Atenção Primária à Saúde (APS)3,4.

OBJETIVOS Descrever e analisar a taxa de internação por condições de saúde consideradas evitáveis em idosos no estado e no Município de São Paulo

METODOLOGIA

Estudo descritivo e transversal realizado por meio do Sistema de Indicadores de Políticas e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP-Idoso), sistema
desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Osvaldo Cruz que disponibiliza indicadores da saúde do idoso a nível federal, estadual e
municipal. Para esse estudo a consulta dos indicadores foi realizada por dimensão de saúde, sendo selecionada a Morbidade Hospitalar e posteriormente Causas
Evitáveis de Internação. Foram selecionadas as internações por HAS, DM, ICC e Angina consideradas evitáveis no Estado e Município de São Paulo no período de
2000 a 2019. Para a análise dos resultados utilizou-se o software BioStat versão 5 e empregou-se os testes de Mann Whitney para comparação das taxas de
internação entre os sexos e a Análise de Variância de Kruskal-Wallis para comparar essas taxas segundo o sexo e a localidade5. Foi considerado nível de
significância de 5%. Por se tratar de dados de domínio público, não foi necessário a submissão do estudo ao Comitê de Ética.

RESULTADOS

No Estado de São Paulo, idosos apresentaram taxas de internação por Angina (p(#60)0,0001) e ICC (p(#60)0,0186) significativamente maiores que as idosas.
Quando a comparação é realizada entre as quatro condições, observou-se as internações associadas à angina são maiores que HAS e DM para o sexo masculino. Já
no Município de São Paulo, os idosos apresentam taxas de internação significativamente maiores que as idosas para Angina (p(#60)0,001), ICC (p(#60)0,001) e DM
(p(#60)0,001). Vale ressaltar que tanto no Estado quanto no Município de São Paulo, a taxa de internação por ICC é maior que as demais condições, independente do
sexo (p,0,001).

CONCLUSOES
As DCNT são responsáveis por significativas taxas de internação de idosos e idosas, tanto no município quanto no Estado de São Paulo. Desde 2011, com a
implantação do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT, o papel e o potencial da APS e da Estratégia Saúde da Família vem sendo reafirmado
como modelo primordial para a redução das CSAPS cujo cuidado é coordenado e centrado na pessoa e em suas necessidades individuais e sociais.

REFERENCIAS

1. Prince MJ, Wu F, Guo Y, Gutierrez Robledo LM, O'Donnell M, Sullivan R, et al. The burden of disease in older people and implications for health policy and practice.
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control Geneva: WHO; 2011. 3. Massa KHC, Duarte YAO, Chiavegatto Filho ADP. Análise da prevalência de doenças cardiovasculares e fatores associados em idosos,
2000-2010. Ciênc. saúde colet. 2019; 24 (1): 105-114. doi: 10.1590/1413-81232018241.02072017. 4. Lentsck MH, Mathias TAF. Hospitalizations for cardiovascular
diseases and the coverage by the family health strategy. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2015;23(4): 611-619. doi: 10.1590/0104-1169.0078.2595 5. Siegel S,
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TITULO INTERNAÇÃO POR CONDIÇÕES DE SAÚDE CONSIDERADAS EVITÁVEIS EM IDOSOS NO ESTADO E NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

O envelhecimento da população está associado ao aumento na carga de doenças, sobretudo às crônicas não transmissíveis (DCNT), sendo mais evidentes em
países de baixa e média renda1,2. Dentre as DCNT, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Angina, Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) e Diabetes Mellitus estão
entre os problemas de saúde que compõe a Lista Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP); entendidas como um conjunto de problemas de
saúde potencialmente evitáveis com o atendimento oportuno e efetivo da Atenção Primária à Saúde (APS)3,4.

OBJETIVOS Descrever e analisar a taxa de internação por condições de saúde consideradas evitáveis em idosos no estado e no Município de São Paulo

METODOLOGIA

Estudo descritivo e transversal realizado por meio do Sistema de Indicadores de Políticas e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP-Idoso), sistema
desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Osvaldo Cruz que disponibiliza indicadores da saúde do idoso a nível federal, estadual e
municipal. Para esse estudo a consulta dos indicadores foi realizada por dimensão de saúde, sendo selecionada a Morbidade Hospitalar e posteriormente Causas
Evitáveis de Internação. Foram selecionadas as internações por HAS, DM, ICC e Angina consideradas evitáveis no Estado e Município de São Paulo no período de
2000 a 2019. Para a análise dos resultados utilizou-se o software BioStat versão 5 e empregou-se os testes de Mann Whitney para comparação das taxas de
internação entre os sexos e a Análise de Variância de Kruskal-Wallis para comparar essas taxas segundo o sexo e a localidade5. Foi considerado nível de
significância de 5%. Por se tratar de dados de domínio público, não foi necessário a submissão do estudo ao Comitê de Ética.

RESULTADOS

No Estado de São Paulo, idosos apresentaram taxas de internação por Angina (p(#60)0,0001) e ICC (p(#60)0,0186) significativamente maiores que as idosas.
Quando a comparação é realizada entre as quatro condições, observou-se as internações associadas à angina são maiores que HAS e DM para o sexo masculino. Já
no Município de São Paulo, os idosos apresentam taxas de internação significativamente maiores que as idosas para Angina (p(#60)0,001), ICC (p(#60)0,001) e DM
(p(#60)0,001). Vale ressaltar que tanto no Estado quanto no Município de São Paulo, a taxa de internação por ICC é maior que as demais condições, independente do
sexo (p,0,001).

CONCLUSOES
As DCNT são responsáveis por significativas taxas de internação de idosos e idosas, tanto no município quanto no Estado de São Paulo. Desde 2011, com a
implantação do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT, o papel e o potencial da APS e da Estratégia Saúde da Família vem sendo reafirmado
como modelo primordial para a redução das CSAPS cujo cuidado é coordenado e centrado na pessoa e em suas necessidades individuais e sociais.

REFERENCIAS
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control Geneva: WHO; 2011. 3. Massa KHC, Duarte YAO, Chiavegatto Filho ADP. Análise da prevalência de doenças cardiovasculares e fatores associados em idosos,
2000-2010. Ciênc. saúde colet. 2019; 24 (1): 105-114. doi: 10.1590/1413-81232018241.02072017. 4. Lentsck MH, Mathias TAF. Hospitalizations for cardiovascular
diseases and the coverage by the family health strategy. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2015;23(4): 611-619. doi: 10.1590/0104-1169.0078.2595 5. Siegel S,
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TITULO Efusão peritoneal quilosa em um cão: relato de caso

INTRODUCAO

A efusão quilosa também chamada de efusão linforrágica, ascite quilosa ou linforréia, caracteriza-se pela evasão de líquido do interior dos vasos linfáticos para o
interior da cavidade torácica ou abdominal. A ocorrência em abdome, também chamada de peritonite quilosa, é achado pouco comum na clínica de pequenos
animais. Algumas das causas implicadas na efusão peritoneal são a ruptura de vasos linfáticos mesentéricos, dos linfonodos e da cisterna quilífera, sendo que as
neoplasias e processos obstrutivos do fluxo de ductos são as causas mais prováveis.

OBJETIVOS Este trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico de efusão peritoneal em um cão.

METODOLOGIA
Filhote de 3 meses de idade, da raça shih tzu, macho, foi atendido em uma clínica veterinária, apresentando episódios de diarreia líquida de coloração marrom,
prostração e sensibilidade dolorosa à palpação abdominal. Foi submetido ao exame clínico, internação para acompanhamento clínico, e coleta de sangue por veia
cefálica para hemograma e exames bioquímicos. A coleta de efusão peritoneal ocorreu através por paracentese guiada por ultrassom.

RESULTADOS

Durante o primeiro atendido clínico, apresentou episódios de diarreia líquida de coloração marrom, prostração, sensibilidade dolorosa à palpação abdominal,
temperatura de 37,6°C, frequência cardíaca de 160 bpm, frequência respiratória de 30 movimentos por minuto, mucosas normocoradas, desidratação de cerca de 5%
e tempo de perfusão capilar de 2 segundos. Na oportunidade, animal foi internado e o tratamento de suporte foi instituído. Durante a internação, após apresentar-se
estável, bom estado corpóreo, se alimentando e sem evidência de outros sinais clínicos que denotassem condição patológica, recebeu alta. Porém, o animal
retornou ao atendimento emergencial, apático, dor à palpação abdominal. Na ultrassonografia abdominal foi visibilizado a presença de efusão abdominal
moderadamente ecóica e após análise laboratorial apontou para uma efusão quilosa, sendo rapidamente estabelecido tratamento conservador, medidas preventivas
como a correção de desequilíbrio eletrolítico e instituição de dieta com baixo teor de gordura e alto teor de proteína. Animal voltou a ser internado e se manteve
estável por um período, quando ao exame clínico apresentou dispneia com padrão respiratório abdominal e taquipneia, sendo realizado radiografia de tórax e a
drenagem de efusão torácica guiada por ultrassom, sendo removidos 18 ml de efusão esbranquiçada e leitosa. Durante a internação o paciente esboçou apetite e
pouco mais disposto, porém dias depois veio à óbito. Os achados citológicos das efusões coletadas foram caracterizados pela presença de linfócitos pequenos
morfologicamente normais, um número reduzido de linfócitos reativos; células mesoteliais demonstrando reatividade, com lipídeos fagocitados, em forma de
vacúolos, além de pequenas gotículas de gordura na região periférica do esfregaço. Os valores de proteínas totais, albumina e globulinas foram abaixo de
parâmetros de referência. No hemograma uma anemia leve, normocítica normocrômica, leucocitose por neutrofilia e trombocitose. ALT, creatinina, ureia, colesterol
e triglicérides se revelaram dentro dos valores de referência, porém a fosfatase alcalina se demonstrou aumentada.

CONCLUSOES
A efusão peritoneal quilosa é de ocorrência pouco comum na clínica de pequenos animais, principalmente quando diagnosticada antes da apresentação de efusão
torácica, sendo necessários mais de estudos para um maior conhecimento.

REFERENCIAS ALONSO, F.H.; BULLA, C. PAES, P.R.O. Canine cavitary effusion: a retrospective study of 304 cases in Brazil. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec, 71 (3), 2019.
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TITULO HUMANIZAÇÃO NA PANDEMIA: ANÁLISE DE REPORTAGENS DA WEB SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO AFETIVO

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus representa o mais importante evento de saúde pública do último século e tem levado os profissionais da linha de frente à exaustão
física, mental e quadros de ansiedade, além do risco de se infectar e contaminar seus familiares1. Mesmo diante deste cenário clínico hostil, inovações no cuidado
foram criadas para promover ambientes e relações humanas potencializadas pelo respeito, confiança e afeto, proporcionando um espaço físico acolhedor tanto para
usuários quantos os profissionais dos diferentes setores assistenciais2.

OBJETIVOS Identificar e analisar as reportagens da Web acerca da criação do prontuário afetivo no contexto pandêmico.

METODOLOGIA

Estudo de abordagem qualitativa que empregou a técnica de Bardin3 para analisar o conteúdo de reportagens veiculadas na Web, publicadas entre abril e agosto de
2021 e disponíveis para acesso gratuito no agregador de notícias do Google. Para a recuperação do material foi utilizada a palavra-chave “prontuário afetivo” e a
busca finalizada em setembro. As notícias foram lidas na íntegra e informações como contexto, profissão, definição adotada e benefícios apontados foram incluídos
em uma planilha do Excel® para posterior análise. O presente estudo foi realizado com dados disponíveis e divulgados na Internet, dispensando aprovação de
Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

O corpus foi composto por 45 reportagens que divulgavam as experiências em relação à implantação de um prontuário afetivo para pacientes hospitalizados por
Covid-19 em diferentes regiões do país. Dentre as profissões 66,7% das notícias atribuíram a responsabilidade da implementação para a equipe multiprofissional. O
prontuário afetivo tem sido compreendido como uma estratégia humanizadora do cuidado composto por um documento anexado ao prontuário clínico que contém
informações pessoais do paciente, entre elas músicas favoritas, time do coração, comida preferida, profissão, hobbies, apelidos carinhosos da família entre outras
informações cuja finalidade é tornar a relação paciente-equipe mais próxima baseada no afeto, carinho e atenção. Entre os benefícios estão à criação de laços de
afinidade vistos como facilitador da comunicação e mecanismo de aproximação entre paciente e equipe, construindo um ambiente personalizado para o cuidado
com vistas à melhoria em seu estado de saúde. Além disso, por meio do uso de videochamadas, a família participa mais ativamente do cuidado prestado no
ambiente clínico e tem, na escuta qualificada, a oportunidade de receber conforto durante esse momento difícil.

CONCLUSOES
Incluir as ações humanizadas na prática profissional podem mitigar o impacto negativo que o cuidado, no contexto pandêmico, tem gerado nos pacientes e nos
profissionais de saúde, além de contribuir para melhoria nas relações interpessoais.

REFERENCIAS

1 Medeiros EAS. A luta dos profissionais de saúde no enfrentamento da COVID-19. Acta Paulista de Enfermagem [online] 2020; 33: e-EDT20200003.doi:
10.37689/acta-ape/2020EDT0003. 2 Silva LB, Lucietto GC, Borges AP, Nascimento VF, Chaves LDP, Gleriano JS. Ambiência hospitalar: fortalecimento da interação
ensino-serviço. CuidArte, Enferm ; 11(2): 223-230, jul.-dez.2017.Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1027756. Acesso em: 01
out.2021. 3 Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
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TITULO HUMANIZAÇÃO NA PANDEMIA: ANÁLISE DE REPORTAGENS DA WEB SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO AFETIVO

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus representa o mais importante evento de saúde pública do último século e tem levado os profissionais da linha de frente à exaustão
física, mental e quadros de ansiedade, além do risco de se infectar e contaminar seus familiares1. Mesmo diante deste cenário clínico hostil, inovações no cuidado
foram criadas para promover ambientes e relações humanas potencializadas pelo respeito, confiança e afeto, proporcionando um espaço físico acolhedor tanto para
usuários quantos os profissionais dos diferentes setores assistenciais2.

OBJETIVOS Identificar e analisar as reportagens da Web acerca da criação do prontuário afetivo no contexto pandêmico.

METODOLOGIA

Estudo de abordagem qualitativa que empregou a técnica de Bardin3 para analisar o conteúdo de reportagens veiculadas na Web, publicadas entre abril e agosto de
2021 e disponíveis para acesso gratuito no agregador de notícias do Google. Para a recuperação do material foi utilizada a palavra-chave “prontuário afetivo” e a
busca finalizada em setembro. As notícias foram lidas na íntegra e informações como contexto, profissão, definição adotada e benefícios apontados foram incluídos
em uma planilha do Excel® para posterior análise. O presente estudo foi realizado com dados disponíveis e divulgados na Internet, dispensando aprovação de
Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

O corpus foi composto por 45 reportagens que divulgavam as experiências em relação à implantação de um prontuário afetivo para pacientes hospitalizados por
Covid-19 em diferentes regiões do país. Dentre as profissões 66,7% das notícias atribuíram a responsabilidade da implementação para a equipe multiprofissional. O
prontuário afetivo tem sido compreendido como uma estratégia humanizadora do cuidado composto por um documento anexado ao prontuário clínico que contém
informações pessoais do paciente, entre elas músicas favoritas, time do coração, comida preferida, profissão, hobbies, apelidos carinhosos da família entre outras
informações cuja finalidade é tornar a relação paciente-equipe mais próxima baseada no afeto, carinho e atenção. Entre os benefícios estão à criação de laços de
afinidade vistos como facilitador da comunicação e mecanismo de aproximação entre paciente e equipe, construindo um ambiente personalizado para o cuidado
com vistas à melhoria em seu estado de saúde. Além disso, por meio do uso de videochamadas, a família participa mais ativamente do cuidado prestado no
ambiente clínico e tem, na escuta qualificada, a oportunidade de receber conforto durante esse momento difícil.

CONCLUSOES
Incluir as ações humanizadas na prática profissional podem mitigar o impacto negativo que o cuidado, no contexto pandêmico, tem gerado nos pacientes e nos
profissionais de saúde, além de contribuir para melhoria nas relações interpessoais.

REFERENCIAS

1 Medeiros EAS. A luta dos profissionais de saúde no enfrentamento da COVID-19. Acta Paulista de Enfermagem [online] 2020; 33: e-EDT20200003.doi:
10.37689/acta-ape/2020EDT0003. 2 Silva LB, Lucietto GC, Borges AP, Nascimento VF, Chaves LDP, Gleriano JS. Ambiência hospitalar: fortalecimento da interação
ensino-serviço. CuidArte, Enferm ; 11(2): 223-230, jul.-dez.2017.Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1027756. Acesso em: 01
out.2021. 3 Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
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TITULO HUMANIZAÇÃO NA PANDEMIA: ANÁLISE DE REPORTAGENS DA WEB SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO AFETIVO

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus representa o mais importante evento de saúde pública do último século e tem levado os profissionais da linha de frente à exaustão
física, mental e quadros de ansiedade, além do risco de se infectar e contaminar seus familiares1. Mesmo diante deste cenário clínico hostil, inovações no cuidado
foram criadas para promover ambientes e relações humanas potencializadas pelo respeito, confiança e afeto, proporcionando um espaço físico acolhedor tanto para
usuários quantos os profissionais dos diferentes setores assistenciais2.

OBJETIVOS Identificar e analisar as reportagens da Web acerca da criação do prontuário afetivo no contexto pandêmico.

METODOLOGIA

Estudo de abordagem qualitativa que empregou a técnica de Bardin3 para analisar o conteúdo de reportagens veiculadas na Web, publicadas entre abril e agosto de
2021 e disponíveis para acesso gratuito no agregador de notícias do Google. Para a recuperação do material foi utilizada a palavra-chave “prontuário afetivo” e a
busca finalizada em setembro. As notícias foram lidas na íntegra e informações como contexto, profissão, definição adotada e benefícios apontados foram incluídos
em uma planilha do Excel® para posterior análise. O presente estudo foi realizado com dados disponíveis e divulgados na Internet, dispensando aprovação de
Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

O corpus foi composto por 45 reportagens que divulgavam as experiências em relação à implantação de um prontuário afetivo para pacientes hospitalizados por
Covid-19 em diferentes regiões do país. Dentre as profissões 66,7% das notícias atribuíram a responsabilidade da implementação para a equipe multiprofissional. O
prontuário afetivo tem sido compreendido como uma estratégia humanizadora do cuidado composto por um documento anexado ao prontuário clínico que contém
informações pessoais do paciente, entre elas músicas favoritas, time do coração, comida preferida, profissão, hobbies, apelidos carinhosos da família entre outras
informações cuja finalidade é tornar a relação paciente-equipe mais próxima baseada no afeto, carinho e atenção. Entre os benefícios estão à criação de laços de
afinidade vistos como facilitador da comunicação e mecanismo de aproximação entre paciente e equipe, construindo um ambiente personalizado para o cuidado
com vistas à melhoria em seu estado de saúde. Além disso, por meio do uso de videochamadas, a família participa mais ativamente do cuidado prestado no
ambiente clínico e tem, na escuta qualificada, a oportunidade de receber conforto durante esse momento difícil.

CONCLUSOES
Incluir as ações humanizadas na prática profissional podem mitigar o impacto negativo que o cuidado, no contexto pandêmico, tem gerado nos pacientes e nos
profissionais de saúde, além de contribuir para melhoria nas relações interpessoais.

REFERENCIAS

1 Medeiros EAS. A luta dos profissionais de saúde no enfrentamento da COVID-19. Acta Paulista de Enfermagem [online] 2020; 33: e-EDT20200003.doi:
10.37689/acta-ape/2020EDT0003. 2 Silva LB, Lucietto GC, Borges AP, Nascimento VF, Chaves LDP, Gleriano JS. Ambiência hospitalar: fortalecimento da interação
ensino-serviço. CuidArte, Enferm ; 11(2): 223-230, jul.-dez.2017.Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1027756. Acesso em: 01
out.2021. 3 Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
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TITULO AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PRÉ-ADOLESCENTES DE ESCOLA PÚBLICA E PRIVADA DURANTE A PANDEMIA: ESTUDO PILOTO

INTRODUCAO
A fase da adolescência está associada a diversas mudanças físicas e hormonais, que também podem afetar negativamente a cavidade bucal que quando somada a
higiene inadequada, favorece o aparecimento da doença cárie e da doença periodontal. Durante essa fase é muito importante a participação dos pais para o
desenvolvimento de hábitos saudáveis, tanto da higiene como de alimentação.

OBJETIVOS
Avaliar a saúde bucal de pré-adolescentes de 10 a 14 anos de escola pública e privada, com o intuito de orientar tanto os pais, quanto esses pré-adolescentes sobre
a importância de uma boa higiene bucal.

METODOLOGIA
Este estudo piloto foi conduzido em duas escolas: EE Mademoiselle Perillier (PÚBLICA) e Colégio Adventista de Campo Grande (PRIVADA). Após o consentimento
em participar da pesquisa (CEP nº4.446.481), todos foram convidados a responder um questionário on-line sobre os hábitos de higiene bucal e a visita ao cirurgião-
dentista.

RESULTADOS

Foram coletadas 98 respostas tanto das instituições públicas e privadas. No entanto, foram consideradas apenas 46 respostas, de acordo com a idade proposta
neste trabalho (pré-adolescentes). Destes 46 participantes, 29 eram da escola pública e 17 da escola privada. Em relação a idade, na escola pública era de 11 a 13
anos, já na escola privada 11, 12 e 14 anos. A maioria dos gêneros avaliados são do sexo femininos na escola pública e na instituição privada a maioria é do sexo
masculino. A frequência de escovação na escola pública era de 2 a 3x ao dia, já na escola privada era de 3x ao dia. A maioria dos estudantes da escola pública fazia
acompanhamento de 6 em 6 meses a 2 anos, já na escola privada era de 6 em 6 meses. Informações sobre higiene bucal foram recebidas em ambas as escolas,
somente 1 aluno da escola pública não havia recebido nenhuma informação. Grande quantidade de pasta dental é utilizada por 65,52% pública e 29,41% da privada.
A maioria dos alunos respondeu que não ocorre o sangramento durante a escovação, mas se ocorresse o sangramento durante a higiene, todos parariam
imediatamente a escovação. Todos os alunos relataram escovar a língua, mas o uso do fio dental é esporádico em ambos os grupos. O uso de enxaguante bucal era
utilizado por metades dos alunos da escola pública, mas foi maioria no grupo da escola privada. Todos os alunos já fizeram algum procedimento odontológicos
como consulta de acompanhamento, apenas 4 alunos da escola pública relataram a ida por motivo de urgência.

CONCLUSOES Concluímos que a higiene bucal desta faixa etária ainda necessita de orientações tanto aos pré-adolescentes quanto aos pais.

REFERENCIAS

1. JUNIOR, I. F. S.; AGUIAR, N. L.; BARROS, W. R. C.; ARANTES, D. C.; NASCIMENTO, L. S. Saúde bucal do adolescente revisão de literatura. Adolesc. Saúde, Rio de
Janeiro, v.13, supl. 1, p. 95-103, Agosto de 2016. 2. LINS, R.; VASCONCELOS, F. H. P.; LEITE, R. B.; COELHO-SOARWA, R. S.; BARBOSA, D. N. Avaliação clínica de
bochechos com extratos de Aroeira (Schinus terebinthifolius) e Camomila (Matricaria recutita L.) sobre a placa bacteriana e a gengivite. Rev. Bras. Pl. Med.,
Botucatu, v.15, n. 1, p. 112-120, 2013. 3. VIEIRO, V. S. F. et.al. Educação em saúde com adolescentes: análise da aquisição de conhecimentos sobre temas de saúde.
Esc. Anna Nery vol.19 no.3 Rio de Janeiro July./Sept. 2015; 19(3): p. 484-490.
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TITULO AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PRÉ-ADOLESCENTES DE ESCOLA PÚBLICA E PRIVADA DURANTE A PANDEMIA: ESTUDO PILOTO

INTRODUCAO
A fase da adolescência está associada a diversas mudanças físicas e hormonais, que também podem afetar negativamente a cavidade bucal que quando somada a
higiene inadequada, favorece o aparecimento da doença cárie e da doença periodontal. Durante essa fase é muito importante a participação dos pais para o
desenvolvimento de hábitos saudáveis, tanto da higiene como de alimentação.

OBJETIVOS
Avaliar a saúde bucal de pré-adolescentes de 10 a 14 anos de escola pública e privada, com o intuito de orientar tanto os pais, quanto esses pré-adolescentes sobre
a importância de uma boa higiene bucal.

METODOLOGIA
Este estudo piloto foi conduzido em duas escolas: EE Mademoiselle Perillier (PÚBLICA) e Colégio Adventista de Campo Grande (PRIVADA). Após o consentimento
em participar da pesquisa (CEP nº4.446.481), todos foram convidados a responder um questionário on-line sobre os hábitos de higiene bucal e a visita ao cirurgião-
dentista.

RESULTADOS

Foram coletadas 98 respostas tanto das instituições públicas e privadas. No entanto, foram consideradas apenas 46 respostas, de acordo com a idade proposta
neste trabalho (pré-adolescentes). Destes 46 participantes, 29 eram da escola pública e 17 da escola privada. Em relação a idade, na escola pública era de 11 a 13
anos, já na escola privada 11, 12 e 14 anos. A maioria dos gêneros avaliados são do sexo femininos na escola pública e na instituição privada a maioria é do sexo
masculino. A frequência de escovação na escola pública era de 2 a 3x ao dia, já na escola privada era de 3x ao dia. A maioria dos estudantes da escola pública fazia
acompanhamento de 6 em 6 meses a 2 anos, já na escola privada era de 6 em 6 meses. Informações sobre higiene bucal foram recebidas em ambas as escolas,
somente 1 aluno da escola pública não havia recebido nenhuma informação. Grande quantidade de pasta dental é utilizada por 65,52% pública e 29,41% da privada.
A maioria dos alunos respondeu que não ocorre o sangramento durante a escovação, mas se ocorresse o sangramento durante a higiene, todos parariam
imediatamente a escovação. Todos os alunos relataram escovar a língua, mas o uso do fio dental é esporádico em ambos os grupos. O uso de enxaguante bucal era
utilizado por metades dos alunos da escola pública, mas foi maioria no grupo da escola privada. Todos os alunos já fizeram algum procedimento odontológicos
como consulta de acompanhamento, apenas 4 alunos da escola pública relataram a ida por motivo de urgência.

CONCLUSOES Concluímos que a higiene bucal desta faixa etária ainda necessita de orientações tanto aos pré-adolescentes quanto aos pais.

REFERENCIAS

1. JUNIOR, I. F. S.; AGUIAR, N. L.; BARROS, W. R. C.; ARANTES, D. C.; NASCIMENTO, L. S. Saúde bucal do adolescente revisão de literatura. Adolesc. Saúde, Rio de
Janeiro, v.13, supl. 1, p. 95-103, Agosto de 2016. 2. LINS, R.; VASCONCELOS, F. H. P.; LEITE, R. B.; COELHO-SOARWA, R. S.; BARBOSA, D. N. Avaliação clínica de
bochechos com extratos de Aroeira (Schinus terebinthifolius) e Camomila (Matricaria recutita L.) sobre a placa bacteriana e a gengivite. Rev. Bras. Pl. Med.,
Botucatu, v.15, n. 1, p. 112-120, 2013. 3. VIEIRO, V. S. F. et.al. Educação em saúde com adolescentes: análise da aquisição de conhecimentos sobre temas de saúde.
Esc. Anna Nery vol.19 no.3 Rio de Janeiro July./Sept. 2015; 19(3): p. 484-490.
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TITULO AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PRÉ-ADOLESCENTES DE ESCOLA PÚBLICA E PRIVADA DURANTE A PANDEMIA: ESTUDO PILOTO

INTRODUCAO
A fase da adolescência está associada a diversas mudanças físicas e hormonais, que também podem afetar negativamente a cavidade bucal que quando somada a
higiene inadequada, favorece o aparecimento da doença cárie e da doença periodontal. Durante essa fase é muito importante a participação dos pais para o
desenvolvimento de hábitos saudáveis, tanto da higiene como de alimentação.

OBJETIVOS
Avaliar a saúde bucal de pré-adolescentes de 10 a 14 anos de escola pública e privada, com o intuito de orientar tanto os pais, quanto esses pré-adolescentes sobre
a importância de uma boa higiene bucal.

METODOLOGIA
Este estudo piloto foi conduzido em duas escolas: EE Mademoiselle Perillier (PÚBLICA) e Colégio Adventista de Campo Grande (PRIVADA). Após o consentimento
em participar da pesquisa (CEP nº4.446.481), todos foram convidados a responder um questionário on-line sobre os hábitos de higiene bucal e a visita ao cirurgião-
dentista.

RESULTADOS

Foram coletadas 98 respostas tanto das instituições públicas e privadas. No entanto, foram consideradas apenas 46 respostas, de acordo com a idade proposta
neste trabalho (pré-adolescentes). Destes 46 participantes, 29 eram da escola pública e 17 da escola privada. Em relação a idade, na escola pública era de 11 a 13
anos, já na escola privada 11, 12 e 14 anos. A maioria dos gêneros avaliados são do sexo femininos na escola pública e na instituição privada a maioria é do sexo
masculino. A frequência de escovação na escola pública era de 2 a 3x ao dia, já na escola privada era de 3x ao dia. A maioria dos estudantes da escola pública fazia
acompanhamento de 6 em 6 meses a 2 anos, já na escola privada era de 6 em 6 meses. Informações sobre higiene bucal foram recebidas em ambas as escolas,
somente 1 aluno da escola pública não havia recebido nenhuma informação. Grande quantidade de pasta dental é utilizada por 65,52% pública e 29,41% da privada.
A maioria dos alunos respondeu que não ocorre o sangramento durante a escovação, mas se ocorresse o sangramento durante a higiene, todos parariam
imediatamente a escovação. Todos os alunos relataram escovar a língua, mas o uso do fio dental é esporádico em ambos os grupos. O uso de enxaguante bucal era
utilizado por metades dos alunos da escola pública, mas foi maioria no grupo da escola privada. Todos os alunos já fizeram algum procedimento odontológicos
como consulta de acompanhamento, apenas 4 alunos da escola pública relataram a ida por motivo de urgência.

CONCLUSOES Concluímos que a higiene bucal desta faixa etária ainda necessita de orientações tanto aos pré-adolescentes quanto aos pais.

REFERENCIAS

1. JUNIOR, I. F. S.; AGUIAR, N. L.; BARROS, W. R. C.; ARANTES, D. C.; NASCIMENTO, L. S. Saúde bucal do adolescente revisão de literatura. Adolesc. Saúde, Rio de
Janeiro, v.13, supl. 1, p. 95-103, Agosto de 2016. 2. LINS, R.; VASCONCELOS, F. H. P.; LEITE, R. B.; COELHO-SOARWA, R. S.; BARBOSA, D. N. Avaliação clínica de
bochechos com extratos de Aroeira (Schinus terebinthifolius) e Camomila (Matricaria recutita L.) sobre a placa bacteriana e a gengivite. Rev. Bras. Pl. Med.,
Botucatu, v.15, n. 1, p. 112-120, 2013. 3. VIEIRO, V. S. F. et.al. Educação em saúde com adolescentes: análise da aquisição de conhecimentos sobre temas de saúde.
Esc. Anna Nery vol.19 no.3 Rio de Janeiro July./Sept. 2015; 19(3): p. 484-490.
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TITULO AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PRÉ-ADOLESCENTES DE ESCOLA PÚBLICA E PRIVADA DURANTE A PANDEMIA: ESTUDO PILOTO

INTRODUCAO
A fase da adolescência está associada a diversas mudanças físicas e hormonais, que também podem afetar negativamente a cavidade bucal que quando somada a
higiene inadequada, favorece o aparecimento da doença cárie e da doença periodontal. Durante essa fase é muito importante a participação dos pais para o
desenvolvimento de hábitos saudáveis, tanto da higiene como de alimentação.

OBJETIVOS
Avaliar a saúde bucal de pré-adolescentes de 10 a 14 anos de escola pública e privada, com o intuito de orientar tanto os pais, quanto esses pré-adolescentes sobre
a importância de uma boa higiene bucal.

METODOLOGIA
Este estudo piloto foi conduzido em duas escolas: EE Mademoiselle Perillier (PÚBLICA) e Colégio Adventista de Campo Grande (PRIVADA). Após o consentimento
em participar da pesquisa (CEP nº4.446.481), todos foram convidados a responder um questionário on-line sobre os hábitos de higiene bucal e a visita ao cirurgião-
dentista.

RESULTADOS

Foram coletadas 98 respostas tanto das instituições públicas e privadas. No entanto, foram consideradas apenas 46 respostas, de acordo com a idade proposta
neste trabalho (pré-adolescentes). Destes 46 participantes, 29 eram da escola pública e 17 da escola privada. Em relação a idade, na escola pública era de 11 a 13
anos, já na escola privada 11, 12 e 14 anos. A maioria dos gêneros avaliados são do sexo femininos na escola pública e na instituição privada a maioria é do sexo
masculino. A frequência de escovação na escola pública era de 2 a 3x ao dia, já na escola privada era de 3x ao dia. A maioria dos estudantes da escola pública fazia
acompanhamento de 6 em 6 meses a 2 anos, já na escola privada era de 6 em 6 meses. Informações sobre higiene bucal foram recebidas em ambas as escolas,
somente 1 aluno da escola pública não havia recebido nenhuma informação. Grande quantidade de pasta dental é utilizada por 65,52% pública e 29,41% da privada.
A maioria dos alunos respondeu que não ocorre o sangramento durante a escovação, mas se ocorresse o sangramento durante a higiene, todos parariam
imediatamente a escovação. Todos os alunos relataram escovar a língua, mas o uso do fio dental é esporádico em ambos os grupos. O uso de enxaguante bucal era
utilizado por metades dos alunos da escola pública, mas foi maioria no grupo da escola privada. Todos os alunos já fizeram algum procedimento odontológicos
como consulta de acompanhamento, apenas 4 alunos da escola pública relataram a ida por motivo de urgência.

CONCLUSOES Concluímos que a higiene bucal desta faixa etária ainda necessita de orientações tanto aos pré-adolescentes quanto aos pais.

REFERENCIAS

1. JUNIOR, I. F. S.; AGUIAR, N. L.; BARROS, W. R. C.; ARANTES, D. C.; NASCIMENTO, L. S. Saúde bucal do adolescente revisão de literatura. Adolesc. Saúde, Rio de
Janeiro, v.13, supl. 1, p. 95-103, Agosto de 2016. 2. LINS, R.; VASCONCELOS, F. H. P.; LEITE, R. B.; COELHO-SOARWA, R. S.; BARBOSA, D. N. Avaliação clínica de
bochechos com extratos de Aroeira (Schinus terebinthifolius) e Camomila (Matricaria recutita L.) sobre a placa bacteriana e a gengivite. Rev. Bras. Pl. Med.,
Botucatu, v.15, n. 1, p. 112-120, 2013. 3. VIEIRO, V. S. F. et.al. Educação em saúde com adolescentes: análise da aquisição de conhecimentos sobre temas de saúde.
Esc. Anna Nery vol.19 no.3 Rio de Janeiro July./Sept. 2015; 19(3): p. 484-490.
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TITULO AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PRÉ-ADOLESCENTES DE ESCOLA PÚBLICA E PRIVADA DURANTE A PANDEMIA: ESTUDO PILOTO

INTRODUCAO
A fase da adolescência está associada a diversas mudanças físicas e hormonais, que também podem afetar negativamente a cavidade bucal que quando somada a
higiene inadequada, favorece o aparecimento da doença cárie e da doença periodontal. Durante essa fase é muito importante a participação dos pais para o
desenvolvimento de hábitos saudáveis, tanto da higiene como de alimentação.

OBJETIVOS
Avaliar a saúde bucal de pré-adolescentes de 10 a 14 anos de escola pública e privada, com o intuito de orientar tanto os pais, quanto esses pré-adolescentes sobre
a importância de uma boa higiene bucal.

METODOLOGIA
Este estudo piloto foi conduzido em duas escolas: EE Mademoiselle Perillier (PÚBLICA) e Colégio Adventista de Campo Grande (PRIVADA). Após o consentimento
em participar da pesquisa (CEP nº4.446.481), todos foram convidados a responder um questionário on-line sobre os hábitos de higiene bucal e a visita ao cirurgião-
dentista.

RESULTADOS

Foram coletadas 98 respostas tanto das instituições públicas e privadas. No entanto, foram consideradas apenas 46 respostas, de acordo com a idade proposta
neste trabalho (pré-adolescentes). Destes 46 participantes, 29 eram da escola pública e 17 da escola privada. Em relação a idade, na escola pública era de 11 a 13
anos, já na escola privada 11, 12 e 14 anos. A maioria dos gêneros avaliados são do sexo femininos na escola pública e na instituição privada a maioria é do sexo
masculino. A frequência de escovação na escola pública era de 2 a 3x ao dia, já na escola privada era de 3x ao dia. A maioria dos estudantes da escola pública fazia
acompanhamento de 6 em 6 meses a 2 anos, já na escola privada era de 6 em 6 meses. Informações sobre higiene bucal foram recebidas em ambas as escolas,
somente 1 aluno da escola pública não havia recebido nenhuma informação. Grande quantidade de pasta dental é utilizada por 65,52% pública e 29,41% da privada.
A maioria dos alunos respondeu que não ocorre o sangramento durante a escovação, mas se ocorresse o sangramento durante a higiene, todos parariam
imediatamente a escovação. Todos os alunos relataram escovar a língua, mas o uso do fio dental é esporádico em ambos os grupos. O uso de enxaguante bucal era
utilizado por metades dos alunos da escola pública, mas foi maioria no grupo da escola privada. Todos os alunos já fizeram algum procedimento odontológicos
como consulta de acompanhamento, apenas 4 alunos da escola pública relataram a ida por motivo de urgência.

CONCLUSOES Concluímos que a higiene bucal desta faixa etária ainda necessita de orientações tanto aos pré-adolescentes quanto aos pais.

REFERENCIAS

1. JUNIOR, I. F. S.; AGUIAR, N. L.; BARROS, W. R. C.; ARANTES, D. C.; NASCIMENTO, L. S. Saúde bucal do adolescente revisão de literatura. Adolesc. Saúde, Rio de
Janeiro, v.13, supl. 1, p. 95-103, Agosto de 2016. 2. LINS, R.; VASCONCELOS, F. H. P.; LEITE, R. B.; COELHO-SOARWA, R. S.; BARBOSA, D. N. Avaliação clínica de
bochechos com extratos de Aroeira (Schinus terebinthifolius) e Camomila (Matricaria recutita L.) sobre a placa bacteriana e a gengivite. Rev. Bras. Pl. Med.,
Botucatu, v.15, n. 1, p. 112-120, 2013. 3. VIEIRO, V. S. F. et.al. Educação em saúde com adolescentes: análise da aquisição de conhecimentos sobre temas de saúde.
Esc. Anna Nery vol.19 no.3 Rio de Janeiro July./Sept. 2015; 19(3): p. 484-490.
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TITULO A superlotação do sistema prisional brasileiro.

INTRODUCAO

A partir de um levantamento preliminar de informações, segundo dados internacionais, os problemas prisionais subsistem mundialmente e os maiores números de
detentos encontram-se nos Estados Unidos, China, Rússia e o Brasil, que continua ocupando a terceira posição com 748.009 detidos, sendo 37.200 mil do sexo
feminino, conforme dados do Infopen - Departamento Penitenciário Nacional. Os dados apontam uma espécie de crise que perdura desordenadamente em meio a
um espelho de uma politica criminal insuficiente e de encarceramento excessivo com deficiências estruturais que obriga o país a macular os direitos fundamentais.
As informações apontam que os detentos foram designados em grupos por regimes: Fechado com 362.547 presos, Semiaberto com 133.408 presos, Aberto com
25.137 presos, Provisório com 222.558 presos, Tratamento Ambulatorial com 250 presos e Medida de Segurança com 4.109 presos, incluindo quantidades de
incidências por tipo penal como contra a Administração Pública, a Dignidade Sexual, a Fé Pública, a Paz Pública, a Pessoa, o Patrimônio Drogas (Lei 6.368/76 e
11.343/06), Legislação Específica (Outros) e Particular contra a Administração Pública, praticados por homens e mulheres.

OBJETIVOS
Realizar levantamento inicial de informações relacionadas a dados penitenciários em termos da legislação vigente, com vistas a se observar a estrutura das
instituições publicas, suas funções e suas competências.

METODOLOGIA
Análise de dados preliminares quantitativos junto aos órgãos do governo federal. Levantamento da análise qualitativa da legislação. Levantamento de referenciais
teóricos.

RESULTADOS

A analise preliminar realizada a partir da bibliografia base apresentou um número expressivo de detentos em regime provisório, resultando em 34% da população
carcerária ainda sem condenação. Outro fator é o número de presos que excede em 38% do total de vagas no sistema penitenciário, ou seja, são disponíveis 461,026
para 748.009 detentos, na qual o estado de São Paulo aloca 35% dos detidos do país. Convém lembrar que 14.475 presos estão em delegacias regionais. Sendo as
seguintes incidências praticadas por mulheres: contra a Dignidade Sexual com 0,17%, a Pessoa com 13,44%, o Patrimônio com 26,52%, Drogas (Lei 6.368/76 e
11.343/06) com 50,94%, Legislação Específica (Outros) com 4,23% e Particular contra a Administração Pública com 0,1%. E por homens contra a Dignidade Sexual
com 0,18%, a Pessoa com 17,5%, o Patrimônio com 51,84%, Drogas (Lei 6.368/76 e 11.343/06) com 19,17%, Legislação Específica (Outros) com 4,92% e Particular
contra a Administração Pública com 0,1%.

CONCLUSOES
Pela analise preliminar da pesquisa realizada, o número de detentos excede o total de vagas disponíveis no sistema penitenciário brasileiro e traz um índice elevado
de presos sem condenação, incluindo o Brasil na terceira posição mundial com uma média de 307 presos pra cada 100 mil habitantes, ultrapassando mais de 50% da
média mundial que é de 144 pra cada 100 mil habitantes.

REFERENCIAS

1. BRASIL DE FATO-https://www.brasildefato.com.br/2017/01/10/10-medidas-urgentes-e-eficazes-para-o-sistema-prisional – Acesso em 09.10.2021. 2.
CONECTAS-https://www.conectas.org/noticias/brasil-se-mantem-como-3o-pais-com-a-maior-populacao-carceraria-do-mundo/?gclid=EAIaIQobChMIsa6X492-
8wIVmoVaBR2G0wjwEAAYASAAEgKTnPD_BwE - Acesso em 09.10.2021. 3. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - A visão do Ministério Público sobre o
sistema prisional brasileiro - 2016 / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília : CNMP, 2016. 4. MORAES, Alexandre de Direito constitucional / Alexandre de
Moraes. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2003. 5. PENITENCIARIO NACIONAL-http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen - Acesso em 10.10.2021. 6.
POLITIZE-https://www.politize.com.br/sistemas-penitenciarios-outros-paises/– Acesso em 09.10.2021.
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Victor Vicente Barau

TITULO A superlotação do sistema prisional brasileiro.

INTRODUCAO

A partir de um levantamento preliminar de informações, segundo dados internacionais, os problemas prisionais subsistem mundialmente e os maiores números de
detentos encontram-se nos Estados Unidos, China, Rússia e o Brasil, que continua ocupando a terceira posição com 748.009 detidos, sendo 37.200 mil do sexo
feminino, conforme dados do Infopen - Departamento Penitenciário Nacional. Os dados apontam uma espécie de crise que perdura desordenadamente em meio a
um espelho de uma politica criminal insuficiente e de encarceramento excessivo com deficiências estruturais que obriga o país a macular os direitos fundamentais.
As informações apontam que os detentos foram designados em grupos por regimes: Fechado com 362.547 presos, Semiaberto com 133.408 presos, Aberto com
25.137 presos, Provisório com 222.558 presos, Tratamento Ambulatorial com 250 presos e Medida de Segurança com 4.109 presos, incluindo quantidades de
incidências por tipo penal como contra a Administração Pública, a Dignidade Sexual, a Fé Pública, a Paz Pública, a Pessoa, o Patrimônio Drogas (Lei 6.368/76 e
11.343/06), Legislação Específica (Outros) e Particular contra a Administração Pública, praticados por homens e mulheres.

OBJETIVOS
Realizar levantamento inicial de informações relacionadas a dados penitenciários em termos da legislação vigente, com vistas a se observar a estrutura das
instituições publicas, suas funções e suas competências.

METODOLOGIA
Análise de dados preliminares quantitativos junto aos órgãos do governo federal. Levantamento da análise qualitativa da legislação. Levantamento de referenciais
teóricos.

RESULTADOS

A analise preliminar realizada a partir da bibliografia base apresentou um número expressivo de detentos em regime provisório, resultando em 34% da população
carcerária ainda sem condenação. Outro fator é o número de presos que excede em 38% do total de vagas no sistema penitenciário, ou seja, são disponíveis 461,026
para 748.009 detentos, na qual o estado de São Paulo aloca 35% dos detidos do país. Convém lembrar que 14.475 presos estão em delegacias regionais. Sendo as
seguintes incidências praticadas por mulheres: contra a Dignidade Sexual com 0,17%, a Pessoa com 13,44%, o Patrimônio com 26,52%, Drogas (Lei 6.368/76 e
11.343/06) com 50,94%, Legislação Específica (Outros) com 4,23% e Particular contra a Administração Pública com 0,1%. E por homens contra a Dignidade Sexual
com 0,18%, a Pessoa com 17,5%, o Patrimônio com 51,84%, Drogas (Lei 6.368/76 e 11.343/06) com 19,17%, Legislação Específica (Outros) com 4,92% e Particular
contra a Administração Pública com 0,1%.

CONCLUSOES
Pela analise preliminar da pesquisa realizada, o número de detentos excede o total de vagas disponíveis no sistema penitenciário brasileiro e traz um índice elevado
de presos sem condenação, incluindo o Brasil na terceira posição mundial com uma média de 307 presos pra cada 100 mil habitantes, ultrapassando mais de 50% da
média mundial que é de 144 pra cada 100 mil habitantes.

REFERENCIAS

1. BRASIL DE FATO-https://www.brasildefato.com.br/2017/01/10/10-medidas-urgentes-e-eficazes-para-o-sistema-prisional – Acesso em 09.10.2021. 2.
CONECTAS-https://www.conectas.org/noticias/brasil-se-mantem-como-3o-pais-com-a-maior-populacao-carceraria-do-mundo/?gclid=EAIaIQobChMIsa6X492-
8wIVmoVaBR2G0wjwEAAYASAAEgKTnPD_BwE - Acesso em 09.10.2021. 3. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - A visão do Ministério Público sobre o
sistema prisional brasileiro - 2016 / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília : CNMP, 2016. 4. MORAES, Alexandre de Direito constitucional / Alexandre de
Moraes. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2003. 5. PENITENCIARIO NACIONAL-http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen - Acesso em 10.10.2021. 6.
POLITIZE-https://www.politize.com.br/sistemas-penitenciarios-outros-paises/– Acesso em 09.10.2021.
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Victor Vicente Barau

TITULO A superlotação do sistema prisional brasileiro.

INTRODUCAO

A partir de um levantamento preliminar de informações, segundo dados internacionais, os problemas prisionais subsistem mundialmente e os maiores números de
detentos encontram-se nos Estados Unidos, China, Rússia e o Brasil, que continua ocupando a terceira posição com 748.009 detidos, sendo 37.200 mil do sexo
feminino, conforme dados do Infopen - Departamento Penitenciário Nacional. Os dados apontam uma espécie de crise que perdura desordenadamente em meio a
um espelho de uma politica criminal insuficiente e de encarceramento excessivo com deficiências estruturais que obriga o país a macular os direitos fundamentais.
As informações apontam que os detentos foram designados em grupos por regimes: Fechado com 362.547 presos, Semiaberto com 133.408 presos, Aberto com
25.137 presos, Provisório com 222.558 presos, Tratamento Ambulatorial com 250 presos e Medida de Segurança com 4.109 presos, incluindo quantidades de
incidências por tipo penal como contra a Administração Pública, a Dignidade Sexual, a Fé Pública, a Paz Pública, a Pessoa, o Patrimônio Drogas (Lei 6.368/76 e
11.343/06), Legislação Específica (Outros) e Particular contra a Administração Pública, praticados por homens e mulheres.

OBJETIVOS
Realizar levantamento inicial de informações relacionadas a dados penitenciários em termos da legislação vigente, com vistas a se observar a estrutura das
instituições publicas, suas funções e suas competências.

METODOLOGIA
Análise de dados preliminares quantitativos junto aos órgãos do governo federal. Levantamento da análise qualitativa da legislação. Levantamento de referenciais
teóricos.

RESULTADOS

A analise preliminar realizada a partir da bibliografia base apresentou um número expressivo de detentos em regime provisório, resultando em 34% da população
carcerária ainda sem condenação. Outro fator é o número de presos que excede em 38% do total de vagas no sistema penitenciário, ou seja, são disponíveis 461,026
para 748.009 detentos, na qual o estado de São Paulo aloca 35% dos detidos do país. Convém lembrar que 14.475 presos estão em delegacias regionais. Sendo as
seguintes incidências praticadas por mulheres: contra a Dignidade Sexual com 0,17%, a Pessoa com 13,44%, o Patrimônio com 26,52%, Drogas (Lei 6.368/76 e
11.343/06) com 50,94%, Legislação Específica (Outros) com 4,23% e Particular contra a Administração Pública com 0,1%. E por homens contra a Dignidade Sexual
com 0,18%, a Pessoa com 17,5%, o Patrimônio com 51,84%, Drogas (Lei 6.368/76 e 11.343/06) com 19,17%, Legislação Específica (Outros) com 4,92% e Particular
contra a Administração Pública com 0,1%.

CONCLUSOES
Pela analise preliminar da pesquisa realizada, o número de detentos excede o total de vagas disponíveis no sistema penitenciário brasileiro e traz um índice elevado
de presos sem condenação, incluindo o Brasil na terceira posição mundial com uma média de 307 presos pra cada 100 mil habitantes, ultrapassando mais de 50% da
média mundial que é de 144 pra cada 100 mil habitantes.

REFERENCIAS

1. BRASIL DE FATO-https://www.brasildefato.com.br/2017/01/10/10-medidas-urgentes-e-eficazes-para-o-sistema-prisional – Acesso em 09.10.2021. 2.
CONECTAS-https://www.conectas.org/noticias/brasil-se-mantem-como-3o-pais-com-a-maior-populacao-carceraria-do-mundo/?gclid=EAIaIQobChMIsa6X492-
8wIVmoVaBR2G0wjwEAAYASAAEgKTnPD_BwE - Acesso em 09.10.2021. 3. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - A visão do Ministério Público sobre o
sistema prisional brasileiro - 2016 / Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília : CNMP, 2016. 4. MORAES, Alexandre de Direito constitucional / Alexandre de
Moraes. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2003. 5. PENITENCIARIO NACIONAL-http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen - Acesso em 10.10.2021. 6.
POLITIZE-https://www.politize.com.br/sistemas-penitenciarios-outros-paises/– Acesso em 09.10.2021.
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TITULO CONHECIMENTO DOS PAIS SOBRE TRAUMA DENTÁRIO DURANTE A PANDEMIA: ESTUDO PILOTO

INTRODUCAO
O trauma em dentes decíduos tem alta prevalência na infância, o que causa uma grande preocupação devido à relação muito próxima entre o ápice do dente decíduo
e o germe do dente permanente. No momento do trauma, o papel dos pais e cuidadores nos primeiros socorros é de fundamental importância para prognóstico do
trauma dentário nas crianças.

OBJETIVOS
Avaliar o conhecimento e preparo dos pais e /ou responsáveis por crianças e adolescentes sobre os primeiros-socorros, durante e após o trauma dentário,
principalmente durante a pandemia.

METODOLOGIA
Após a aprovação de CEP (4417941), este estudo foi realizado por meio de um questionário on-line sobre traumatismo dental, aplicado aos pais e/ou responsáveis
de 89 participantes.

RESULTADOS

Após os testes de normalidade e homocedasticidade, os resultados foram analisados pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney ((#38)#945;=0,05). A faixa
etária avaliada neste estudo foi de 0 a 12 anos de idade. A maioria dos participantes (75,28%) relataram que seus filhos já sofreram algum acidente/queda, durante o
momento de brincadeira. Dos entrevistados, 65,67% relataram a fratura de pelo menos um elemento dental, sendo os dentes anteriores os mais afetados. O
amolecimento do elemento dental traumatizado ocorreu em 39,13% dos casos de trauma. Destes dentes traumatizados, 52,81% eram decíduos e 4,49% eram
permanentes. No momento do trauma, 74% dos entrevistados indicaram nunca ter recebido informação sobre trauma dentário. A consulta de urgência com um
cirurgião-dentista foi realizada por apenas 34,33%. O fragmento dentário foi recolhido e levado ao atendimento por apenas 29,55% dos entrevistados. Após o trauma
dentário, o medo de escovar os dentes da criança foi relatada por 38,20% dos responsáveis. A maioria dos entrevistados (70,29%) relatou utilizar o creme dental com
flúor.

CONCLUSOES
Conclui-se que pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes ainda possuam dúvidas sobre como proceder em situações de trauma dentário e também de
como conduzir o pós-atendimento, evidenciando-se desta forma, a necessidade de orientações mais claras aos mesmos sobre este tema.

REFERENCIAS

1.Costa VP, Bertoldi AD, Baldissera EZ, Goettems ML, Correa MB, Torriani DD. Traumatic dental injuries in primary teeth: Severity and related factors observed at a
specialist treatment centre in Brazil. Eur Arch Paediatr Dent. 2014;15:83-8. 2.Kramer PF, Feldens EG, Bruch CM, Ferreira SH, Feldens CA. Clarifying the effect of
behavioral and clinical factors on traumatic dental injuries in childhood: a hierarchical approach. Dent Traumatol 2015;31:177–83. 3.Lenzi MM, da Silva Fidalgo TK,
Luiz RR, Maia LC. Trauma in primary teeth and its effect on the development of permanent successors: a controlled study. Acta Odontol Scand 2018; 22:1-6
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Marcia Hiromi Tanaka

TITULO CONHECIMENTO DOS PAIS SOBRE TRAUMA DENTÁRIO DURANTE A PANDEMIA: ESTUDO PILOTO

INTRODUCAO
O trauma em dentes decíduos tem alta prevalência na infância, o que causa uma grande preocupação devido à relação muito próxima entre o ápice do dente decíduo
e o germe do dente permanente. No momento do trauma, o papel dos pais e cuidadores nos primeiros socorros é de fundamental importância para prognóstico do
trauma dentário nas crianças.

OBJETIVOS
Avaliar o conhecimento e preparo dos pais e /ou responsáveis por crianças e adolescentes sobre os primeiros-socorros, durante e após o trauma dentário,
principalmente durante a pandemia.

METODOLOGIA
Após a aprovação de CEP (4417941), este estudo foi realizado por meio de um questionário on-line sobre traumatismo dental, aplicado aos pais e/ou responsáveis
de 89 participantes.

RESULTADOS

Após os testes de normalidade e homocedasticidade, os resultados foram analisados pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney ((#38)#945;=0,05). A faixa
etária avaliada neste estudo foi de 0 a 12 anos de idade. A maioria dos participantes (75,28%) relataram que seus filhos já sofreram algum acidente/queda, durante o
momento de brincadeira. Dos entrevistados, 65,67% relataram a fratura de pelo menos um elemento dental, sendo os dentes anteriores os mais afetados. O
amolecimento do elemento dental traumatizado ocorreu em 39,13% dos casos de trauma. Destes dentes traumatizados, 52,81% eram decíduos e 4,49% eram
permanentes. No momento do trauma, 74% dos entrevistados indicaram nunca ter recebido informação sobre trauma dentário. A consulta de urgência com um
cirurgião-dentista foi realizada por apenas 34,33%. O fragmento dentário foi recolhido e levado ao atendimento por apenas 29,55% dos entrevistados. Após o trauma
dentário, o medo de escovar os dentes da criança foi relatada por 38,20% dos responsáveis. A maioria dos entrevistados (70,29%) relatou utilizar o creme dental com
flúor.

CONCLUSOES
Conclui-se que pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes ainda possuam dúvidas sobre como proceder em situações de trauma dentário e também de
como conduzir o pós-atendimento, evidenciando-se desta forma, a necessidade de orientações mais claras aos mesmos sobre este tema.

REFERENCIAS

1.Costa VP, Bertoldi AD, Baldissera EZ, Goettems ML, Correa MB, Torriani DD. Traumatic dental injuries in primary teeth: Severity and related factors observed at a
specialist treatment centre in Brazil. Eur Arch Paediatr Dent. 2014;15:83-8. 2.Kramer PF, Feldens EG, Bruch CM, Ferreira SH, Feldens CA. Clarifying the effect of
behavioral and clinical factors on traumatic dental injuries in childhood: a hierarchical approach. Dent Traumatol 2015;31:177–83. 3.Lenzi MM, da Silva Fidalgo TK,
Luiz RR, Maia LC. Trauma in primary teeth and its effect on the development of permanent successors: a controlled study. Acta Odontol Scand 2018; 22:1-6
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Marcia Hiromi Tanaka

TITULO CONHECIMENTO DOS PAIS SOBRE TRAUMA DENTÁRIO DURANTE A PANDEMIA: ESTUDO PILOTO

INTRODUCAO
O trauma em dentes decíduos tem alta prevalência na infância, o que causa uma grande preocupação devido à relação muito próxima entre o ápice do dente decíduo
e o germe do dente permanente. No momento do trauma, o papel dos pais e cuidadores nos primeiros socorros é de fundamental importância para prognóstico do
trauma dentário nas crianças.

OBJETIVOS
Avaliar o conhecimento e preparo dos pais e /ou responsáveis por crianças e adolescentes sobre os primeiros-socorros, durante e após o trauma dentário,
principalmente durante a pandemia.

METODOLOGIA
Após a aprovação de CEP (4417941), este estudo foi realizado por meio de um questionário on-line sobre traumatismo dental, aplicado aos pais e/ou responsáveis
de 89 participantes.

RESULTADOS

Após os testes de normalidade e homocedasticidade, os resultados foram analisados pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney ((#38)#945;=0,05). A faixa
etária avaliada neste estudo foi de 0 a 12 anos de idade. A maioria dos participantes (75,28%) relataram que seus filhos já sofreram algum acidente/queda, durante o
momento de brincadeira. Dos entrevistados, 65,67% relataram a fratura de pelo menos um elemento dental, sendo os dentes anteriores os mais afetados. O
amolecimento do elemento dental traumatizado ocorreu em 39,13% dos casos de trauma. Destes dentes traumatizados, 52,81% eram decíduos e 4,49% eram
permanentes. No momento do trauma, 74% dos entrevistados indicaram nunca ter recebido informação sobre trauma dentário. A consulta de urgência com um
cirurgião-dentista foi realizada por apenas 34,33%. O fragmento dentário foi recolhido e levado ao atendimento por apenas 29,55% dos entrevistados. Após o trauma
dentário, o medo de escovar os dentes da criança foi relatada por 38,20% dos responsáveis. A maioria dos entrevistados (70,29%) relatou utilizar o creme dental com
flúor.

CONCLUSOES
Conclui-se que pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes ainda possuam dúvidas sobre como proceder em situações de trauma dentário e também de
como conduzir o pós-atendimento, evidenciando-se desta forma, a necessidade de orientações mais claras aos mesmos sobre este tema.

REFERENCIAS

1.Costa VP, Bertoldi AD, Baldissera EZ, Goettems ML, Correa MB, Torriani DD. Traumatic dental injuries in primary teeth: Severity and related factors observed at a
specialist treatment centre in Brazil. Eur Arch Paediatr Dent. 2014;15:83-8. 2.Kramer PF, Feldens EG, Bruch CM, Ferreira SH, Feldens CA. Clarifying the effect of
behavioral and clinical factors on traumatic dental injuries in childhood: a hierarchical approach. Dent Traumatol 2015;31:177–83. 3.Lenzi MM, da Silva Fidalgo TK,
Luiz RR, Maia LC. Trauma in primary teeth and its effect on the development of permanent successors: a controlled study. Acta Odontol Scand 2018; 22:1-6
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TITULO CONHECIMENTO DOS PAIS SOBRE TRAUMA DENTÁRIO DURANTE A PANDEMIA: ESTUDO PILOTO

INTRODUCAO
O trauma em dentes decíduos tem alta prevalência na infância, o que causa uma grande preocupação devido à relação muito próxima entre o ápice do dente decíduo
e o germe do dente permanente. No momento do trauma, o papel dos pais e cuidadores nos primeiros socorros é de fundamental importância para prognóstico do
trauma dentário nas crianças.

OBJETIVOS
Avaliar o conhecimento e preparo dos pais e /ou responsáveis por crianças e adolescentes sobre os primeiros-socorros, durante e após o trauma dentário,
principalmente durante a pandemia.

METODOLOGIA
Após a aprovação de CEP (4417941), este estudo foi realizado por meio de um questionário on-line sobre traumatismo dental, aplicado aos pais e/ou responsáveis
de 89 participantes.

RESULTADOS

Após os testes de normalidade e homocedasticidade, os resultados foram analisados pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney ((#38)#945;=0,05). A faixa
etária avaliada neste estudo foi de 0 a 12 anos de idade. A maioria dos participantes (75,28%) relataram que seus filhos já sofreram algum acidente/queda, durante o
momento de brincadeira. Dos entrevistados, 65,67% relataram a fratura de pelo menos um elemento dental, sendo os dentes anteriores os mais afetados. O
amolecimento do elemento dental traumatizado ocorreu em 39,13% dos casos de trauma. Destes dentes traumatizados, 52,81% eram decíduos e 4,49% eram
permanentes. No momento do trauma, 74% dos entrevistados indicaram nunca ter recebido informação sobre trauma dentário. A consulta de urgência com um
cirurgião-dentista foi realizada por apenas 34,33%. O fragmento dentário foi recolhido e levado ao atendimento por apenas 29,55% dos entrevistados. Após o trauma
dentário, o medo de escovar os dentes da criança foi relatada por 38,20% dos responsáveis. A maioria dos entrevistados (70,29%) relatou utilizar o creme dental com
flúor.

CONCLUSOES
Conclui-se que pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes ainda possuam dúvidas sobre como proceder em situações de trauma dentário e também de
como conduzir o pós-atendimento, evidenciando-se desta forma, a necessidade de orientações mais claras aos mesmos sobre este tema.

REFERENCIAS

1.Costa VP, Bertoldi AD, Baldissera EZ, Goettems ML, Correa MB, Torriani DD. Traumatic dental injuries in primary teeth: Severity and related factors observed at a
specialist treatment centre in Brazil. Eur Arch Paediatr Dent. 2014;15:83-8. 2.Kramer PF, Feldens EG, Bruch CM, Ferreira SH, Feldens CA. Clarifying the effect of
behavioral and clinical factors on traumatic dental injuries in childhood: a hierarchical approach. Dent Traumatol 2015;31:177–83. 3.Lenzi MM, da Silva Fidalgo TK,
Luiz RR, Maia LC. Trauma in primary teeth and its effect on the development of permanent successors: a controlled study. Acta Odontol Scand 2018; 22:1-6
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TITULO CONHECIMENTO DOS PAIS SOBRE TRAUMA DENTÁRIO DURANTE A PANDEMIA: ESTUDO PILOTO

INTRODUCAO
O trauma em dentes decíduos tem alta prevalência na infância, o que causa uma grande preocupação devido à relação muito próxima entre o ápice do dente decíduo
e o germe do dente permanente. No momento do trauma, o papel dos pais e cuidadores nos primeiros socorros é de fundamental importância para prognóstico do
trauma dentário nas crianças.

OBJETIVOS
Avaliar o conhecimento e preparo dos pais e /ou responsáveis por crianças e adolescentes sobre os primeiros-socorros, durante e após o trauma dentário,
principalmente durante a pandemia.

METODOLOGIA
Após a aprovação de CEP (4417941), este estudo foi realizado por meio de um questionário on-line sobre traumatismo dental, aplicado aos pais e/ou responsáveis
de 89 participantes.

RESULTADOS

Após os testes de normalidade e homocedasticidade, os resultados foram analisados pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney ((#38)#945;=0,05). A faixa
etária avaliada neste estudo foi de 0 a 12 anos de idade. A maioria dos participantes (75,28%) relataram que seus filhos já sofreram algum acidente/queda, durante o
momento de brincadeira. Dos entrevistados, 65,67% relataram a fratura de pelo menos um elemento dental, sendo os dentes anteriores os mais afetados. O
amolecimento do elemento dental traumatizado ocorreu em 39,13% dos casos de trauma. Destes dentes traumatizados, 52,81% eram decíduos e 4,49% eram
permanentes. No momento do trauma, 74% dos entrevistados indicaram nunca ter recebido informação sobre trauma dentário. A consulta de urgência com um
cirurgião-dentista foi realizada por apenas 34,33%. O fragmento dentário foi recolhido e levado ao atendimento por apenas 29,55% dos entrevistados. Após o trauma
dentário, o medo de escovar os dentes da criança foi relatada por 38,20% dos responsáveis. A maioria dos entrevistados (70,29%) relatou utilizar o creme dental com
flúor.

CONCLUSOES
Conclui-se que pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes ainda possuam dúvidas sobre como proceder em situações de trauma dentário e também de
como conduzir o pós-atendimento, evidenciando-se desta forma, a necessidade de orientações mais claras aos mesmos sobre este tema.

REFERENCIAS
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specialist treatment centre in Brazil. Eur Arch Paediatr Dent. 2014;15:83-8. 2.Kramer PF, Feldens EG, Bruch CM, Ferreira SH, Feldens CA. Clarifying the effect of
behavioral and clinical factors on traumatic dental injuries in childhood: a hierarchical approach. Dent Traumatol 2015;31:177–83. 3.Lenzi MM, da Silva Fidalgo TK,
Luiz RR, Maia LC. Trauma in primary teeth and its effect on the development of permanent successors: a controlled study. Acta Odontol Scand 2018; 22:1-6

Página 993



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12768 Enfermagem de Saúde Pública 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3818039 - VANESSA BEZERRA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO COMO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COMPREENDEM A SEXUALIDADE DA PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE?

INTRODUCAO

A sexualidade é um componente essencial para a humanidade, faz parte de todas as etapas da vida e deve ser trabalhada de maneira diferente em cada ciclo. A
população idosa vem crescendo devido às transformações demográficas e epidemiológicas e neste contexto é frequente o estereótipo do idoso como um ser
assexuado. Sendo assim, os profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) devem estar atentos e preparados para desempenhar um papel de
promotores da saúde integral à pessoa idosa considerando as práticas sexuais.

OBJETIVOS Identificar na literatura as atitudes dos profissionais de saúde frente a sexualidade da pessoa idosa na APS.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: Como os profissionais de saúde compreendem a sexualidade do idoso no contexto da APS? O levantamento
bibliográfico foi realizado no Portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na PubMed utilizando os descritores idoso, sexualidade, pessoal da saúde e atenção
primária à saúde respeitando a especificidade de cada recurso informacional. Foram inseridos estudos que abordassem a temática, com texto completo disponível,
nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, dos últimos 10 anos e excluídos àqueles que investigaram idosos vivendo em instituições de longa permanência além
de editoriais, dissertações e teses. As informações foram analisados e emergiram duas categorias por similaridade de conteúdo.

RESULTADOS

Foram identificados 2269 estudos e ao aplicar os critérios de seleção, foram eleitos 30 estudos, sendo a maioria publicada entre os anos de 2017 e 2019, de
abordagem qualitativa e quantiqualitativa, onde a entrevista semiestrutura foi estratégia mais prevalente para coleta de dados. A primeira categoria Atitudes
Conservadoras influenciadas por preconceito expõe sobre a dificuldade dos profissionais da APS de romper os estigmas etários e preconceitos relacionados à
sexualidade ativa dos idosos. Influenciados pelo contundente negativismo cultural, o profissional não se abre para a discussão sobre sexo e sexualidade, o que pode
aumentar a vulnerabilidade para infecções sexualmente transmissíveis. Já a segunda categoria, O Papel do profissional de saúde na abordagem da sexualidade é,
em primeira instância, superar as atitudes conversadoras e se abrir para o diálogo. Ações de promoção e prevenção da saúde física e sexual devem ser encorajadas
para tornar o uso do preservativo um assunto natural durante as consultas, criando um ambiente onde a pessoa idosa possa se abrir e ter suas necessidades sexuais
acolhidas e livres de julgamentos. Por meio desse vínculo terapêutico, é possível fortalecer uma visão positiva do processo de envelhecimento junto da sexualidade.

CONCLUSOES
A pessoa idosa continua sendo ser sexualmente ativa e possui disposição para mantê-la. Nesse contexto, é necessário estimular o rompimento dos estereótipos e
fortalecer programas na APS tanto voltados para a sexualidade na velhice quanto de capacitação permanente para os profissionais de saúde.

REFERENCIAS

Hinchliff S, Fileborn B, Alba B, Lyons A, Minichiello V, Barrett C, Brown G, Malta S, Dow B. Talking about sex with friends: perspectives of older adults from the Sex,
Age (#38) Me study in Australia. Cult Health Sex. 2021 Mar;23(3):367-382. doi: 10.1080/13691058.2019.1710568. FS Mariana, BA Ângela, HC Daniela, LS Gabriela,
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TITULO TRATAMENTO DE ÚLCERA TRAUMÁTICA DE LÁBIO EM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
A encefalopatia crônica infantil não progressiva, conhecida como paralisia cerebral, pode afetar a saúde bucal devido o desenvolvimento de hábitos parafuncionais,
dificuldade em mastigar e deglutir e na dificuldade de uma adequada higienização bucal.

OBJETIVOS
O objetivo deste relato de caso clínico é apresentar a associação de diferentes terapias na resolução da lesão traumática localizada no lábio inferior de um paciente
portador de paralisia cerebral.

METODOLOGIA
Os tratamentos propostos para a resolução desta lesão foram a confecção e instalação de um protetor bucal, aplicação do laser vermelho de baixa potência na
região traumatizada e aplicação de toxina botulínica para o diminuir a espasticidade do lábio inferior.

RESULTADOS

A lesão traumática teve melhora em seu quadro clínico após uma semana de uso do protetor bucal associado a pomada a base de camomila. Em seguida, foi
associado o laser vermelho de baixa potência e observamos que a combinação trouxe uma melhora clínica em comparação a primeira terapia isolada. Após um mês
utilizando as terapias anteriores, foi feita a remoção do protetor bucal, aplicação de toxina botulínica para controle da hipertonicidade do músculo e evitar novas
lesões traumáticas.

CONCLUSOES
Conclui-se que a associação de terapias para a resolução da lesão traumática foi efetiva e é uma boa alternativa no tratamento destas lesões em pacientes com
paralisia cerebral do tipo espástica.

REFERENCIAS

1.Trompetto C, Marinelli L, Mori L, Pelosin E, Currà A, Molfetta L, Abbruzzese G. Pathophysiology of spasticity: implications for neurorehabilitation. Biomed Res Int
2014. 2. Miamoto CB, Jorge MLR, Ferreira MC, Oliveira M, Andrade RGV, Marques LS. Dental trauma in individuals with severe cerebral palsy: prevalence and
associated factors. Braz Oral Res. 2011 Jul-Aug;25(4):319-23. 3. Aggarwal H, Singh MP, Nahar P, Mathur H, Sowmya GV. Efficacy of low-level laser therapy in
treatment of recurrent aphthous ulcers a sham controlled, split mouth follow up study. Clin Diagn Res 2014 Feb;8(2):218-21.
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TITULO TRATAMENTO DE ÚLCERA TRAUMÁTICA DE LÁBIO EM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
A encefalopatia crônica infantil não progressiva, conhecida como paralisia cerebral, pode afetar a saúde bucal devido o desenvolvimento de hábitos parafuncionais,
dificuldade em mastigar e deglutir e na dificuldade de uma adequada higienização bucal.

OBJETIVOS
O objetivo deste relato de caso clínico é apresentar a associação de diferentes terapias na resolução da lesão traumática localizada no lábio inferior de um paciente
portador de paralisia cerebral.

METODOLOGIA
Os tratamentos propostos para a resolução desta lesão foram a confecção e instalação de um protetor bucal, aplicação do laser vermelho de baixa potência na
região traumatizada e aplicação de toxina botulínica para o diminuir a espasticidade do lábio inferior.

RESULTADOS

A lesão traumática teve melhora em seu quadro clínico após uma semana de uso do protetor bucal associado a pomada a base de camomila. Em seguida, foi
associado o laser vermelho de baixa potência e observamos que a combinação trouxe uma melhora clínica em comparação a primeira terapia isolada. Após um mês
utilizando as terapias anteriores, foi feita a remoção do protetor bucal, aplicação de toxina botulínica para controle da hipertonicidade do músculo e evitar novas
lesões traumáticas.

CONCLUSOES
Conclui-se que a associação de terapias para a resolução da lesão traumática foi efetiva e é uma boa alternativa no tratamento destas lesões em pacientes com
paralisia cerebral do tipo espástica.

REFERENCIAS

1.Trompetto C, Marinelli L, Mori L, Pelosin E, Currà A, Molfetta L, Abbruzzese G. Pathophysiology of spasticity: implications for neurorehabilitation. Biomed Res Int
2014. 2. Miamoto CB, Jorge MLR, Ferreira MC, Oliveira M, Andrade RGV, Marques LS. Dental trauma in individuals with severe cerebral palsy: prevalence and
associated factors. Braz Oral Res. 2011 Jul-Aug;25(4):319-23. 3. Aggarwal H, Singh MP, Nahar P, Mathur H, Sowmya GV. Efficacy of low-level laser therapy in
treatment of recurrent aphthous ulcers a sham controlled, split mouth follow up study. Clin Diagn Res 2014 Feb;8(2):218-21.
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TITULO TRATAMENTO DE ÚLCERA TRAUMÁTICA DE LÁBIO EM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
A encefalopatia crônica infantil não progressiva, conhecida como paralisia cerebral, pode afetar a saúde bucal devido o desenvolvimento de hábitos parafuncionais,
dificuldade em mastigar e deglutir e na dificuldade de uma adequada higienização bucal.

OBJETIVOS
O objetivo deste relato de caso clínico é apresentar a associação de diferentes terapias na resolução da lesão traumática localizada no lábio inferior de um paciente
portador de paralisia cerebral.

METODOLOGIA
Os tratamentos propostos para a resolução desta lesão foram a confecção e instalação de um protetor bucal, aplicação do laser vermelho de baixa potência na
região traumatizada e aplicação de toxina botulínica para o diminuir a espasticidade do lábio inferior.

RESULTADOS

A lesão traumática teve melhora em seu quadro clínico após uma semana de uso do protetor bucal associado a pomada a base de camomila. Em seguida, foi
associado o laser vermelho de baixa potência e observamos que a combinação trouxe uma melhora clínica em comparação a primeira terapia isolada. Após um mês
utilizando as terapias anteriores, foi feita a remoção do protetor bucal, aplicação de toxina botulínica para controle da hipertonicidade do músculo e evitar novas
lesões traumáticas.

CONCLUSOES
Conclui-se que a associação de terapias para a resolução da lesão traumática foi efetiva e é uma boa alternativa no tratamento destas lesões em pacientes com
paralisia cerebral do tipo espástica.

REFERENCIAS

1.Trompetto C, Marinelli L, Mori L, Pelosin E, Currà A, Molfetta L, Abbruzzese G. Pathophysiology of spasticity: implications for neurorehabilitation. Biomed Res Int
2014. 2. Miamoto CB, Jorge MLR, Ferreira MC, Oliveira M, Andrade RGV, Marques LS. Dental trauma in individuals with severe cerebral palsy: prevalence and
associated factors. Braz Oral Res. 2011 Jul-Aug;25(4):319-23. 3. Aggarwal H, Singh MP, Nahar P, Mathur H, Sowmya GV. Efficacy of low-level laser therapy in
treatment of recurrent aphthous ulcers a sham controlled, split mouth follow up study. Clin Diagn Res 2014 Feb;8(2):218-21.
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TITULO SAIR DO ARMÁRIO APÓS OS 60 ANOS: DESAFIOS PARA A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

INTRODUCAO

“Sair do armário” é uma expressão utilizada pela comunidade LGBTQIA+ que representa o rito individual de revelação pública da orientação sexual ou identidade de
gênero e, pode acontecer em qualquer momento da vida. No contexto do envelhecimento, questões relacionadas à sexualidade e a homoafetividade se configuram
como um desafio global, uma vez que, além do idoso ser visto como assexuado, o modelo formatado pela cis heterossexualidade foi a única via de aceitação na
sociedade, imposta durante o percurso histórico de sua vida1,2.

OBJETIVOS identificar e analisar os aspectos relacionados a homoafetividade da pessoa idosa retratados em um longa-metragem (LM).

METODOLOGIA

Estudo qualitativo realizado por meio do LM Salir del Ropero que, na versão brasileira, recebeu o título Vovó Saiu do Armário. O LM retrata a história de duas
mulheres idosas que no auge de seus 70 anos decidiram se casar. Com duração de 95 minutos, o LM foi gravado em Lanzarote, uma das Ilhas Canárias na Espanha e
recebeu a classificação para 14 anos. Ademais, compõe o repertório de títulos sobre Comédia Romântica LGBTQIA+ de um serviço de streaming por assinatura
mundialmente conhecido. A análise do LM foi realizada em duas etapas, a saber: a primeira, com a observação do contexto, dos personagens e do enredo e, em
seguida, a análise crítica do discurso para desvendar reflexões acerca do envelhecimento LGBTQIA+ e o casamento homoafetivo.

RESULTADOS

Da observação do LM foram extraídos o personagem e a descrição de seu papel na trama e a análise dos discursos relevou três categorias: “O mundo LGBTQIA+ e a
religião”, “Preconceito com a idade e o assumir após os 60 anos” e “A família como agente perturbador de decisões individuais”. As religiões patriarcais contribuem
para uma visão negativa da sexualidade na sociedade contemporânea, onde estão ligadas à ilegitimidade moral e ideação de pecado, gerando vergonha e culpa. No
contexto do envelhecimento, sobretudo no LGBTQIA+, questões sobre religiosidade ganham uma nova dimensão, uma vez que a religiosidade impacta de maneira
positiva na percepção de saúde das pessoas idosas4. Somado a isso, o preconceito com a idade, reforça o estereótipo pejorativos que impede que a pessoa idosa
assuma seu papel social de forma autônoma e independente, inclusive de poder praticar sua sexualidade livremente2. Por fim, a família vista como palco para o
cuidado e apoio no envelhecer, se coloca como barreira que perturba, julga e impõe comportamentos tidos como “socialmente aceitos” para evitar sua exposição na
sociedade.

CONCLUSOES
Comportamentos de gênero e sexualidade de pessoas idosas que divergem do imaginário social desafiam governantes, sociedade civil e tomadores de decisão.
Temática urgente dada à acelerada transição demográfica brasileira e a necessidade de superação das desigualdades e vulnerabilidades no seio de uma sociedade
que se baseia num discurso de igualdade para todos

REFERENCIAS

1 Defendi EL, El Khouri JK. A “saída do armário”. In: Ciasca SV, Hercowitz A, Lopes Junior A. Saúde LGBTQIA+: práticas de cuidado transdisciplinar. 1 ed. Santana de
Parnaíba – SP: Manole, 2021. 2 Rebellato C, Gomes MCA, Crenitte MRF (org.). Introdução às velhices LGBTI+. SBGG-RJ – EternamenteSOU - ILC-BR. Rio de Janeiro,
2021. Disponível em: http://www.sbggrj.org.br/rj/arquivos/14484. Acesso em 10 out. 2021. ³ Gomes HV, Araújo LF, Salgado AGAT, Jesus LA, Santos JVO. Religiosos
católicos e velhice LGBT: um estudo sobre as representações sociais. Revista Kairós-Gerontologia. 2019; 22(4): 361-378. Disponível em:
https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/download/50016/32550/146164
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TITULO Avaliação do hemograma e da proteína plasmática total deborregas tratadas a longo prazo com Bioverm®

INTRODUCAO
As parasitoses gastrointestinais representam os maiores prejuízos na criação mundial de ovinos. A resistência a anti-helmínticos em ovinos está amplamente
disseminada. O BIOVERM® é indicado para o controle biológico de nematoides de ruminantes, nas fezes e nas pastagens. Trata-se de um fungo nematófago,
fornecido na alimentação, na forma de clamidósporos que passam intactos pelo sistema digestório exercendo a atividade nas fezes dos animais.

OBJETIVOS Avaliar os efeitos da adição do fungo nematófago Duddingtonia flagrans na alimentação de borregas sobre o hemograma, proteína plasmática total e fibrinogênio.

METODOLOGIA

O experimento foi realizado na Unidade de Ovinos do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa – SAA - SP e no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária do HOVET -
UNISA. Foram utilizadas 26 borregas, Santa Inês, distribuídas, em dois grupos mantidos em pasto de Capim Aruana: Tratamento: 13 animais recebendo o
antiparasitário BIOVERM® no concentrado e Controle: recebendo a mesma quantidade de concentrado, sem a adição do produto. O sangue (3 mL) foi coletado nos
momentos: 0, 60, 120 e 180 dias. O hemograma foi realizado em equipamento automático (BC-5000 Vet - Mindray®) e o esfregaço sanguíneo analisado em
microscópio optico. A determinação da PPT e Fibrinogênio foi por refratometria. Foi utilizado o teste ANOVA, com distribuição não-paramétrica, sendo significativos
valores de p valor menor que 5%.

RESULTADOS

Na análise eritrograma e leucograma não houve variações entre os valores encontrados no grupo dos animais controle e tratamento. Apesar da diferença encontrada
ao longo do tempo para as variáveis HT, HB, VCM e CHCM, esses parâmetros variaram sem interferência do tratamento. O Fibrinogênio alterou ao longo do tempo
porém sem relação com o tratamento. O padrão das curvas de PPT foram diferentes, entretanto, não houve diferença na comparação dos grupos em cada tempo da
análise.

CONCLUSOES Os resultados do hemograma, PPT e fibrinogênio mostraram que não houve diferença entre os grupo de animais que foram tratados ou não com o BIOVERM®.

REFERENCIAS

NICIURA, S.C.M., TIZIOTO, P.C., MORAES, C.V.et al. Extreme-QTL mapping of monepantel resistance in Haemonchus contortus. Parasites (#38) Vectors 12, 403
(2019). https://doi.org/10.1186/s13071-019-3663-9. Acesso em: 09/01/2021. MENEGHINI, R. C. M; B; BENESI, F. J.; HENRIQUES, L. C. S et al. Hemogram of healthy
sheep (Ovisaries) of the Santa Ines breed raised in the region of Piedade, São Paulo State: influence of age and sex. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci, 53 (4), 1-7 (2016).
https://doi:10.11606/issn.1678-4456.bjvras.2016.79665. Acesso em: 14/10/2021. NOGUCHI, K., GEL, Y. R., BRUNNER, E., (#38) KONIETSCHKE, F. (2012). nparLD: An
R Software Package for the Nonparametric Analysis of Longitudinal Data in Factorial Experiments. Journal of Statistical Software, 50(12), 1–23.
https://doi.org/10.18637/jss.v050.i12.
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Elizabeth Bohland GUSTAVO DELMILHO; RICARDO L.OPES DIAS DA COSTA

TITULO Avaliação do hemograma e da proteína plasmática total deborregas tratadas a longo prazo com Bioverm®

INTRODUCAO
As parasitoses gastrointestinais representam os maiores prejuízos na criação mundial de ovinos. A resistência a anti-helmínticos em ovinos está amplamente
disseminada. O BIOVERM® é indicado para o controle biológico de nematoides de ruminantes, nas fezes e nas pastagens. Trata-se de um fungo nematófago,
fornecido na alimentação, na forma de clamidósporos que passam intactos pelo sistema digestório exercendo a atividade nas fezes dos animais.

OBJETIVOS Avaliar os efeitos da adição do fungo nematófago Duddingtonia flagrans na alimentação de borregas sobre o hemograma, proteína plasmática total e fibrinogênio.

METODOLOGIA

O experimento foi realizado na Unidade de Ovinos do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa – SAA - SP e no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária do HOVET -
UNISA. Foram utilizadas 26 borregas, Santa Inês, distribuídas, em dois grupos mantidos em pasto de Capim Aruana: Tratamento: 13 animais recebendo o
antiparasitário BIOVERM® no concentrado e Controle: recebendo a mesma quantidade de concentrado, sem a adição do produto. O sangue (3 mL) foi coletado nos
momentos: 0, 60, 120 e 180 dias. O hemograma foi realizado em equipamento automático (BC-5000 Vet - Mindray®) e o esfregaço sanguíneo analisado em
microscópio optico. A determinação da PPT e Fibrinogênio foi por refratometria. Foi utilizado o teste ANOVA, com distribuição não-paramétrica, sendo significativos
valores de p valor menor que 5%.

RESULTADOS

Na análise eritrograma e leucograma não houve variações entre os valores encontrados no grupo dos animais controle e tratamento. Apesar da diferença encontrada
ao longo do tempo para as variáveis HT, HB, VCM e CHCM, esses parâmetros variaram sem interferência do tratamento. O Fibrinogênio alterou ao longo do tempo
porém sem relação com o tratamento. O padrão das curvas de PPT foram diferentes, entretanto, não houve diferença na comparação dos grupos em cada tempo da
análise.

CONCLUSOES Os resultados do hemograma, PPT e fibrinogênio mostraram que não houve diferença entre os grupo de animais que foram tratados ou não com o BIOVERM®.

REFERENCIAS

NICIURA, S.C.M., TIZIOTO, P.C., MORAES, C.V.et al. Extreme-QTL mapping of monepantel resistance in Haemonchus contortus. Parasites (#38) Vectors 12, 403
(2019). https://doi.org/10.1186/s13071-019-3663-9. Acesso em: 09/01/2021. MENEGHINI, R. C. M; B; BENESI, F. J.; HENRIQUES, L. C. S et al. Hemogram of healthy
sheep (Ovisaries) of the Santa Ines breed raised in the region of Piedade, São Paulo State: influence of age and sex. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci, 53 (4), 1-7 (2016).
https://doi:10.11606/issn.1678-4456.bjvras.2016.79665. Acesso em: 14/10/2021. NOGUCHI, K., GEL, Y. R., BRUNNER, E., (#38) KONIETSCHKE, F. (2012). nparLD: An
R Software Package for the Nonparametric Analysis of Longitudinal Data in Factorial Experiments. Journal of Statistical Software, 50(12), 1–23.
https://doi.org/10.18637/jss.v050.i12.
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Elizabeth Bohland GUSTAVO DELMILHO; RICARDO L.OPES DIAS DA COSTA

TITULO Avaliação do hemograma e da proteína plasmática total deborregas tratadas a longo prazo com Bioverm®

INTRODUCAO
As parasitoses gastrointestinais representam os maiores prejuízos na criação mundial de ovinos. A resistência a anti-helmínticos em ovinos está amplamente
disseminada. O BIOVERM® é indicado para o controle biológico de nematoides de ruminantes, nas fezes e nas pastagens. Trata-se de um fungo nematófago,
fornecido na alimentação, na forma de clamidósporos que passam intactos pelo sistema digestório exercendo a atividade nas fezes dos animais.

OBJETIVOS Avaliar os efeitos da adição do fungo nematófago Duddingtonia flagrans na alimentação de borregas sobre o hemograma, proteína plasmática total e fibrinogênio.

METODOLOGIA

O experimento foi realizado na Unidade de Ovinos do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa – SAA - SP e no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária do HOVET -
UNISA. Foram utilizadas 26 borregas, Santa Inês, distribuídas, em dois grupos mantidos em pasto de Capim Aruana: Tratamento: 13 animais recebendo o
antiparasitário BIOVERM® no concentrado e Controle: recebendo a mesma quantidade de concentrado, sem a adição do produto. O sangue (3 mL) foi coletado nos
momentos: 0, 60, 120 e 180 dias. O hemograma foi realizado em equipamento automático (BC-5000 Vet - Mindray®) e o esfregaço sanguíneo analisado em
microscópio optico. A determinação da PPT e Fibrinogênio foi por refratometria. Foi utilizado o teste ANOVA, com distribuição não-paramétrica, sendo significativos
valores de p valor menor que 5%.

RESULTADOS

Na análise eritrograma e leucograma não houve variações entre os valores encontrados no grupo dos animais controle e tratamento. Apesar da diferença encontrada
ao longo do tempo para as variáveis HT, HB, VCM e CHCM, esses parâmetros variaram sem interferência do tratamento. O Fibrinogênio alterou ao longo do tempo
porém sem relação com o tratamento. O padrão das curvas de PPT foram diferentes, entretanto, não houve diferença na comparação dos grupos em cada tempo da
análise.

CONCLUSOES Os resultados do hemograma, PPT e fibrinogênio mostraram que não houve diferença entre os grupo de animais que foram tratados ou não com o BIOVERM®.

REFERENCIAS

NICIURA, S.C.M., TIZIOTO, P.C., MORAES, C.V.et al. Extreme-QTL mapping of monepantel resistance in Haemonchus contortus. Parasites (#38) Vectors 12, 403
(2019). https://doi.org/10.1186/s13071-019-3663-9. Acesso em: 09/01/2021. MENEGHINI, R. C. M; B; BENESI, F. J.; HENRIQUES, L. C. S et al. Hemogram of healthy
sheep (Ovisaries) of the Santa Ines breed raised in the region of Piedade, São Paulo State: influence of age and sex. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci, 53 (4), 1-7 (2016).
https://doi:10.11606/issn.1678-4456.bjvras.2016.79665. Acesso em: 14/10/2021. NOGUCHI, K., GEL, Y. R., BRUNNER, E., (#38) KONIETSCHKE, F. (2012). nparLD: An
R Software Package for the Nonparametric Analysis of Longitudinal Data in Factorial Experiments. Journal of Statistical Software, 50(12), 1–23.
https://doi.org/10.18637/jss.v050.i12.
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João Roberto Ursino da Cruz Celso Candido

TITULO Saúde Easy - Estudo de caso sobre a utilização da API do Google Maps para auxiliar na localização de serviços de saúde

INTRODUCAO

Na atual situação de pandemia que estamos passando, propusemos com esse projeto aproximar as pessoas das Unidades Básicas de Saúde, para ajudar nas
necessidades, como testes de Covid, exames, campanhas de vacinação e consultas. Com isso entra a implementação da plataforma Saúde Easy, contendo recursos
e tecnologias que permitem localizar a UBS mais próxima a localização atual do usuário. Permitindo que em qualquer lugar que esteja, seja possível localizar uma
UBS. Desenvolvendo uma plataforma WEB totalmente LowCode com o objetivo da Transformação Digital em Serviços Públicos.

OBJETIVOS
Possui a intenção de auxiliar os usuários a localizar uma UBS, a partir da localização inicial do usuário através de recursos de localização e interação com o usuário
em uma plataforma web, em junção com sua Geolocalização, que busca facilitar o encontro de Unidades Básicas de Saúde .

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do documento foi utilizado o método de pesquisa qualitativa, com a finalidade de elaborar um artigo onde irá conter descrições, explicações
e compreensões, para buscar meios de analisar e alcançar os resultados esperados.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O trabalho usou conceitos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ao desenvolvimento de uma plataforma Web, e facilitar o uso do serviço a localização
de uma área da saúde próximo ao local do usuário, meio este provido pelo sistema de localização via satélite ou Geolocalização. O desenvolvimento da proposta
procurou usar conceitos relacionados ao desenvolvimento da plataforma com base na Heurísticas de Nielsen, onde a intenção foi de reduzir os erros de utilização
através do portal de serviços elaborado pela equipe em sua construção e facilitar o uso da ferramenta pelo usuário. Em relação as fontes de estudos, foram
implementados através dos conhecimentos adquiridos, profissional e acadêmico, e que auxiliou que o projeto fosse elaborado ao planejado.

REFERENCIAS

BRASIL. Cidadão: o que tem na UBS. Governo Federal. 2021. ______. Unidade Básica de Saúde. Governo de São Paulo. CANGUÇU. R. O que é geolocalização e como
aplicá-la no seu negócio. 2017. EDUCAUSE. Sete things you skould know about Geolocation. 2008. NIELSEN apoud MACIEL, GARCIA e CIUFFO. Avaliação Heurística
de Sítios na WEB. 2015. SARINHO. V. T; CAMPOS L. R. SAMob. Sistema Móvel de Geolocalização e Geoprocessamento para Locais de Atendimento em Saúde. 2014.
SGUARIO. E. Método Comparativo. 2019.
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João Roberto Ursino da Cruz Celso Candido

TITULO Saúde Easy - Estudo de caso sobre a utilização da API do Google Maps para auxiliar na localização de serviços de saúde

INTRODUCAO

Na atual situação de pandemia que estamos passando, propusemos com esse projeto aproximar as pessoas das Unidades Básicas de Saúde, para ajudar nas
necessidades, como testes de Covid, exames, campanhas de vacinação e consultas. Com isso entra a implementação da plataforma Saúde Easy, contendo recursos
e tecnologias que permitem localizar a UBS mais próxima a localização atual do usuário. Permitindo que em qualquer lugar que esteja, seja possível localizar uma
UBS. Desenvolvendo uma plataforma WEB totalmente LowCode com o objetivo da Transformação Digital em Serviços Públicos.

OBJETIVOS
Possui a intenção de auxiliar os usuários a localizar uma UBS, a partir da localização inicial do usuário através de recursos de localização e interação com o usuário
em uma plataforma web, em junção com sua Geolocalização, que busca facilitar o encontro de Unidades Básicas de Saúde .

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do documento foi utilizado o método de pesquisa qualitativa, com a finalidade de elaborar um artigo onde irá conter descrições, explicações
e compreensões, para buscar meios de analisar e alcançar os resultados esperados.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O trabalho usou conceitos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ao desenvolvimento de uma plataforma Web, e facilitar o uso do serviço a localização
de uma área da saúde próximo ao local do usuário, meio este provido pelo sistema de localização via satélite ou Geolocalização. O desenvolvimento da proposta
procurou usar conceitos relacionados ao desenvolvimento da plataforma com base na Heurísticas de Nielsen, onde a intenção foi de reduzir os erros de utilização
através do portal de serviços elaborado pela equipe em sua construção e facilitar o uso da ferramenta pelo usuário. Em relação as fontes de estudos, foram
implementados através dos conhecimentos adquiridos, profissional e acadêmico, e que auxiliou que o projeto fosse elaborado ao planejado.

REFERENCIAS

BRASIL. Cidadão: o que tem na UBS. Governo Federal. 2021. ______. Unidade Básica de Saúde. Governo de São Paulo. CANGUÇU. R. O que é geolocalização e como
aplicá-la no seu negócio. 2017. EDUCAUSE. Sete things you skould know about Geolocation. 2008. NIELSEN apoud MACIEL, GARCIA e CIUFFO. Avaliação Heurística
de Sítios na WEB. 2015. SARINHO. V. T; CAMPOS L. R. SAMob. Sistema Móvel de Geolocalização e Geoprocessamento para Locais de Atendimento em Saúde. 2014.
SGUARIO. E. Método Comparativo. 2019.
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João Roberto Ursino da Cruz Celso Candido

TITULO Saúde Easy - Estudo de caso sobre a utilização da API do Google Maps para auxiliar na localização de serviços de saúde

INTRODUCAO

Na atual situação de pandemia que estamos passando, propusemos com esse projeto aproximar as pessoas das Unidades Básicas de Saúde, para ajudar nas
necessidades, como testes de Covid, exames, campanhas de vacinação e consultas. Com isso entra a implementação da plataforma Saúde Easy, contendo recursos
e tecnologias que permitem localizar a UBS mais próxima a localização atual do usuário. Permitindo que em qualquer lugar que esteja, seja possível localizar uma
UBS. Desenvolvendo uma plataforma WEB totalmente LowCode com o objetivo da Transformação Digital em Serviços Públicos.

OBJETIVOS
Possui a intenção de auxiliar os usuários a localizar uma UBS, a partir da localização inicial do usuário através de recursos de localização e interação com o usuário
em uma plataforma web, em junção com sua Geolocalização, que busca facilitar o encontro de Unidades Básicas de Saúde .

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do documento foi utilizado o método de pesquisa qualitativa, com a finalidade de elaborar um artigo onde irá conter descrições, explicações
e compreensões, para buscar meios de analisar e alcançar os resultados esperados.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O trabalho usou conceitos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ao desenvolvimento de uma plataforma Web, e facilitar o uso do serviço a localização
de uma área da saúde próximo ao local do usuário, meio este provido pelo sistema de localização via satélite ou Geolocalização. O desenvolvimento da proposta
procurou usar conceitos relacionados ao desenvolvimento da plataforma com base na Heurísticas de Nielsen, onde a intenção foi de reduzir os erros de utilização
através do portal de serviços elaborado pela equipe em sua construção e facilitar o uso da ferramenta pelo usuário. Em relação as fontes de estudos, foram
implementados através dos conhecimentos adquiridos, profissional e acadêmico, e que auxiliou que o projeto fosse elaborado ao planejado.

REFERENCIAS

BRASIL. Cidadão: o que tem na UBS. Governo Federal. 2021. ______. Unidade Básica de Saúde. Governo de São Paulo. CANGUÇU. R. O que é geolocalização e como
aplicá-la no seu negócio. 2017. EDUCAUSE. Sete things you skould know about Geolocation. 2008. NIELSEN apoud MACIEL, GARCIA e CIUFFO. Avaliação Heurística
de Sítios na WEB. 2015. SARINHO. V. T; CAMPOS L. R. SAMob. Sistema Móvel de Geolocalização e Geoprocessamento para Locais de Atendimento em Saúde. 2014.
SGUARIO. E. Método Comparativo. 2019.
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TITULO Saúde Easy - Estudo de caso sobre a utilização da API do Google Maps para auxiliar na localização de serviços de saúde

INTRODUCAO

Na atual situação de pandemia que estamos passando, propusemos com esse projeto aproximar as pessoas das Unidades Básicas de Saúde, para ajudar nas
necessidades, como testes de Covid, exames, campanhas de vacinação e consultas. Com isso entra a implementação da plataforma Saúde Easy, contendo recursos
e tecnologias que permitem localizar a UBS mais próxima a localização atual do usuário. Permitindo que em qualquer lugar que esteja, seja possível localizar uma
UBS. Desenvolvendo uma plataforma WEB totalmente LowCode com o objetivo da Transformação Digital em Serviços Públicos.

OBJETIVOS
Possui a intenção de auxiliar os usuários a localizar uma UBS, a partir da localização inicial do usuário através de recursos de localização e interação com o usuário
em uma plataforma web, em junção com sua Geolocalização, que busca facilitar o encontro de Unidades Básicas de Saúde .

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do documento foi utilizado o método de pesquisa qualitativa, com a finalidade de elaborar um artigo onde irá conter descrições, explicações
e compreensões, para buscar meios de analisar e alcançar os resultados esperados.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O trabalho usou conceitos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ao desenvolvimento de uma plataforma Web, e facilitar o uso do serviço a localização
de uma área da saúde próximo ao local do usuário, meio este provido pelo sistema de localização via satélite ou Geolocalização. O desenvolvimento da proposta
procurou usar conceitos relacionados ao desenvolvimento da plataforma com base na Heurísticas de Nielsen, onde a intenção foi de reduzir os erros de utilização
através do portal de serviços elaborado pela equipe em sua construção e facilitar o uso da ferramenta pelo usuário. Em relação as fontes de estudos, foram
implementados através dos conhecimentos adquiridos, profissional e acadêmico, e que auxiliou que o projeto fosse elaborado ao planejado.

REFERENCIAS

BRASIL. Cidadão: o que tem na UBS. Governo Federal. 2021. ______. Unidade Básica de Saúde. Governo de São Paulo. CANGUÇU. R. O que é geolocalização e como
aplicá-la no seu negócio. 2017. EDUCAUSE. Sete things you skould know about Geolocation. 2008. NIELSEN apoud MACIEL, GARCIA e CIUFFO. Avaliação Heurística
de Sítios na WEB. 2015. SARINHO. V. T; CAMPOS L. R. SAMob. Sistema Móvel de Geolocalização e Geoprocessamento para Locais de Atendimento em Saúde. 2014.
SGUARIO. E. Método Comparativo. 2019.
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TITULO COMPORTAMENTO ALIMENTAR E A PANDEMIA DA COVID-19: ESTUDO TRANSVERSAL.

INTRODUCAO

A pandemia do COVID-19 (coronavirus disease 2019) foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020, vem acometendo a
população mundial. Trouxe consigo diversas consequências que podem ser sentidas por cada um. A quarentena foi adotada como principal medida de contenção da
propagação do vírus, porém visto que os humanos são seres biopsicossociais essa mudança repentina de comportamento pode ocasionar diversas alterações em
sua vida, inclusive no âmbito alimentar como no caso do desenvolvimento de transtornos alimentares (TA).

OBJETIVOS Descrever as alterações no comportamento alimentar no período da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo descritiva, transversal, quantitativa, com aplicação de questionários estruturados. Aplicar-se-á, pelo aplicativo Forms da Microsoft, os
questionários - The Three Factor Eating Questionnaire e frequência do uso dos alimentos baseado no Formulário avaliação do consumo alimentar do Guia Alimentar
para a População brasileira elaborado pela autora da pesquisa. A amostra contemplará a população adulta, de ambos os sexos e que apresentem transtornos
alimentares. Para a estruturação da pesquisa, será realizada pesquisa bibliográfica utilizando três bancos de dados científicos: PubMed, Science Direct e SciELO. Os
artigos científicos de revisões sistemáticas sobre o comportamento alimentar durante o período da COVID-19, através das palavras-chave “coronavírus”, “nutrição”,
“comportamento alimentar”, “transtornos alimentares” nos idiomas inglês e português. Além disso, incluir dados oficiais divulgados por órgãos governamentais. Os
dados levantados e categorizados serão analisados estatisticamente por profissionais da área. Serão utilizados testes paramétricos e não paramétricos no
tratamento dos dados.

RESULTADOS
A pesquisa está na fase de coleta de dados, entretanto dados preliminares, apresentam mudança no comportamento alimentar da população adulta com o início da
quarentena pandêmica.

CONCLUSOES
Ao corroborar nossa expectativa sobre as mudanças alimentares, verificaremos a importância da manutenção de hábitos alimentares saudáveis, através de uma
alimentação equilibrada, contendo os nutrientes importantes para melhorar nossa qualidade de vida.

REFERENCIAS

ALVARENGA, Marle; KORITAR, Priscila; MORAES, Jéssica. Atitude e comportamento alimentar – determinantes de escolha e consumo. In: ALVARENGA, Marle;
Figueiredo, Manoela; TIMERMAN, Fernanda; ANTONACCIO, Cynthia. Nutrição Comportamental. 2. ed. Barueri: Manole, 2019a. ALVARENGA, Marle; KORITAR,
Priscila.; MORAES, Jéssica. Transtornos alimentares. In: ROSSI, Luciana.; POLTRONIERI, Fabiana. (org). Tratado de Nutrição e Dietoterapia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2019b. BRASIL. Ministério da saúde, Universidade de São Paulo. FASCÍCULO 1 – PROTOCOLOS DE USO DO GUIA ALIMENTAR PARA A
POPULAÇÃO BRASILEIRA NA ORIENTAÇÃO ALIMENTAR: BASES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS E PROTOCOLO PARA A POPULAÇÃO ADULTA. Brasília: MS/CGDI,
2021. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_guia_alimentar_fasciculo1.pdfAcesso em: 17 jun. 2021. BROOKS, Samantha K. et al.
The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Elsevier Public Health Emergency Collection. Lancet, 395 (10227): 912–
920, fev. 2020. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158942/. Acesso em: 14 jun. 2021.
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TITULO Papel da vítima no Processo Penal e a problemática do reconhecimento fotográfico

INTRODUCAO

O art. 201 do Código de Processo Penal traz que a palavra da vítima deve ser extraída, sempre que possível, quando da prática de atos delitivos. Tal previsão,
importante para a elucidação do delito, deve ser considerada com reservas, exigindo-se que seja sempre confrontada com os demais elementos de prova existentes
nos autos, como prevê o art. 155 do mesmo diploma legal. Em verdade, há casos específicos em que a palavra do ofendido possui alto valor, sobretudo nas
hipóteses de crimes contra a dignidade sexual, que, geralmente, são cometidos na clandestinidade, não apresentam testemunhas. A palavra da vítima, porém, pode
levar a situações de grave injustiça. Ponto relevante neste sentido é o reconhecimento pessoal por meio de fotografia que traz com ele a problemática do não
cumprimento efetivo do art. 226 do CPP. A prova testemunhal é muito utilizada no Processo Penal e uma das etapas da coleta se dá pelo reconhecimento de
pessoas. Nota-se que este procedimento é o mais falho, tanto na fase policial, como na judicial, principalmente por não seguir as balizas asseguradas pelo Código de
Processo Penal e por complicações naturais tanto psicológicas quanto sociológicas. Assim, advoga-se pela fragilidade da memória humana, que assume um papel
fundamental na reconstrução dos fatos, com a influência do tempo e do estado psicológico, onde se cria e modifica fatos.

OBJETIVOS
O trabalho que se pretende desenvolver tem por objetivo demonstrar o que pode influenciar em um reconhecimento de pessoas falho e injusto, sobretudo num
contexto de procedimento fotográfico, e a análise do não cumprimento do art. 226 do CPP.

METODOLOGIA
O estudo a ser realizado, tem caráter explicativo, utilizando-se de métodos bibliográficos e descritivos, aplicando a análise dos dispositivos legais, o valor probatório
da vítima, falsas memórias que podem induzir no reconhecimento errôneo do réu e o levantamento de casos específicos com falhas no reconhecimento de pessoas,
onde levaram o indiciamento e condenação de forma injusta.

RESULTADOS
Espera-se traçar parâmetros para correta aplicabilidade do art. 226 do CPP, já desde a fase policial, com um devido controle dos procedimentos de identificação e o
possível indiciamento do réu. Por vezes, o reconhecimento é feito após anos da data do crime, condicionado às falhas da memória humana, que é fortemente afetada
em decorrência do tempo e sobretudo, momentos traumáticos.

CONCLUSOES
A palavra da vítima pode ter alta relevância em alguns delitos. Porém, onde somente há a narrativa, não pode levar à condenação sem demais provas. Desde a fase
inquisitorial até a judicial, há erros significativos no reconhecimento de pessoas pela vítima, levando à uma condenação injusta, ainda mais quando feito por meio de
fotografia.

REFERENCIAS
LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 2016. SOUZA, Bernardo de Azevedo e. Revista Jus Societas. O fenômeno das falsas
memórias e sua relação com o processo penal, 2012. MATIDA Janaina; CECCONELLO, William. Outra vez sobre o reconhecimento fotográfico, 2021.
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TITULO Representações culturais e literárias de Fernando Pessoa: natureza e ser humano (Alberto Caeiro)

INTRODUCAO

A vida do ser humano é marcada por uma diversidade cultural que se tornaram expressivas das relações do progresso e formação da civilização. O foco
representado pela natureza identifica-se particularmente em Alberto Caeiro como um tema literário na obra de Fernando Pessoa, através de seus heterônimos. Nota-
se uma visão relativizada da natureza que se impõe por valores subjetivos e expressivos de uma concepção de Fernando Pessoa, procura-se refletir sobre o tema
natureza e cultura no contexto civilizatório atual e como representação literária. Com o foco voltado para a forma como a natureza molda o ser humano impondo
dimensões particularizadas de progresso e desenvolvimento que ocorrem desde o século XVI-XVII este artigo pretende descobrir as subjetividades que regem o
ritmo vital da vida. Pergunta-se em que medida podemos criar e expressar a sensibilidade que rege o pensamento podendo as vezes recusá-lo de uma forma
emancipatória. A expressão do pensamento nos conduz a uma reflexão sobre Fernando Pessoa pelo fato de poder encontrar na sua obra uma forma de libertação e
sublimação que se apoia em princípios interiores de iniciação psíquica, como diz o título do livro Fernando Pessoa: aquém do eu, além do outro, de Leyla Perrone-
Moisés.

OBJETIVOS Discutir a concepção diversificada de Fernando Pessoa em um contexto histórico sobre o tema natureza e cultura

METODOLOGIA
A discussão baseia-se em documentação fundamentada em obras de autores sobre o tema e a rica produção de Fernando Pessoa. Em particular serão analisados
poemas de Alberto Caeiro.

RESULTADOS A análise permite entender a identidade literária de Pessoa com relação a natureza, a pessoa humana e o contexto cultural múltiplo e diversificado dos personagens.

CONCLUSOES
Conclui-se que a vida humana expressiva das relações com a natureza, manifesta-se na literatura de Fernando Pessoa de forma criativa, particular e inserida no
contexto histórico-cultural da evolução social.

REFERENCIAS
GOMES, Álvaro Cardoso. Fernando Pessoa: as muitas águas de um rio. São Paulo: Pioneira: Editora da Universidade de São Paulo, 1987. AGUIAR, Fabrício César de;
AGUIAR, Larissa Walter Tavares de. Aspectos do sistema heteronímico de Fernando Pessoa. Cadernos do IL, Porto Alegre, n.º 55, dezembro de 2017, pp. 164-182.
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TITULO atualizações no tratamento clinico e cirurgico da pancreatite necrozante

INTRODUCAO

A pancreatite pode ser dividida entre pancreatite aguda e necrosante. A aguda está entre as condições gastrointestinais mais prevalentes em emergências
hospitalares e é tratada clinicamente. A pancreatite necrotizante corresponde a 20% dos casos de pancreatite e pode ser definida como coleções necróticas agudas
ou radiologicamente como uma porção considerável da glândula ou tecido adjacente a ela que não realça na tomografia computadorizada com contraste. As
principais etiologias são o alcoolismo e a litíase biliar. A doença pode cursar com manifestações sistêmicas e levar a hipotensão, isquemia e grandes lesões no
pâncreas. Para o diagnóstico, três critérios são considerados: dor abdominal específica, níveis de lipase sérica elevados e critério radiológico de imagem. O
tratamento pode ser conservador, ou cirúrgico.

OBJETIVOS Analisar as atualizações dos tratamentos clínicos e cirúrgicos para a pancreatite necrosante.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa a respeito do tratamento clínico e cirúrgico da pancreatite necrosante, discutidos em livros tradicionais e em publicações em artigos
nos últimos dez anos. Os descritores utilizados para a pesquisa no PubMed foram “Necrotizing pancreatitis”, “treatment”, “diagnose”, “Signs and Symptoms” com o
filtro “review” e “ free full text”

RESULTADOS

- O tratamento da pancreatite necrosante pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico consiste em hidratação intensa com cristalóide isotônico 250-500 ml/h
para repor a volemia e ringer lactato para prevenir possível resposta inflamatória sistêmica e desequilíbrio eletrolítico. Para o tratamento cirúrgico é necessário inciar
a terapia antibiótica primeiro e, posteriormente, realizar a drenagem percutânea. Essa abordagem garante um melhor prognóstico e aumenta as chances de
recuperação do paciente. Podem ser utilizadas as técnicas de Desbridamento Retroperitoneoscópico Assistido por Vídeo (video- assisted retroperitoneoscopic
debridement - VARD) e a Necrosectomia Endoscópica. Pode ser realizada também a necrosectomia , que é a cirurgia aberta caso a condição do paciente seja
desfavorável ao uso de novas técnicas ou seja necessário explorar o abdômen.

CONCLUSOES
- A pancreatite necrosante é uma condição de urgência que, caso não tratada, acarreta em elevada morbimortalidade. Os tratamentos clínicos são utilizados para
casos mais leves da doença enquanto o tratamento cirúrgico é mais utilizado em casos mais complexos e é imprescindível que cada caso seja avaliado
individualmente, levando-se em conta os riscos na escolha de cada técnica de acordo com a gravidade do caso de cada paciente.

REFERENCIAS

Referências 1. Leonard-Murali S et al., Necrotizing pancreatitis: A review for the acute care surgeon, The American Journal of Surgery 2. Boxhoorn L, Voermans RP,
Bouwense SA, Bruno MJ, Verdonk RC, Boermeester MA, van Santvoort HC, Besselink MG. Acute pancreatitis. Lancet. 2020 Sep 5;396(10252):726-734. 3. Heckler M,
Hackert T, Hu K, Halloran CM, Büchler MW, Neoptolemos JP. Severe acute pancreatitis: surgical indications and treatment. Langenbecks Arch Surg. 2021
May;406(3):521-535. 4. Chua TY, Walsh RM, Baker ME, Stevens T. Necrotizing pancreatitis: Diagnose, treat, consult. Cleve Clin J Med. 2017 Aug;84(8):639-648.

Página 1009



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12783 Ciências da Saúde 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3834182 - LAURA RUIZ ANDRADE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elias Jirjoss Ilias

TITULO atualizações no tratamento clinico e cirurgico da pancreatite necrozante

INTRODUCAO

A pancreatite pode ser dividida entre pancreatite aguda e necrosante. A aguda está entre as condições gastrointestinais mais prevalentes em emergências
hospitalares e é tratada clinicamente. A pancreatite necrotizante corresponde a 20% dos casos de pancreatite e pode ser definida como coleções necróticas agudas
ou radiologicamente como uma porção considerável da glândula ou tecido adjacente a ela que não realça na tomografia computadorizada com contraste. As
principais etiologias são o alcoolismo e a litíase biliar. A doença pode cursar com manifestações sistêmicas e levar a hipotensão, isquemia e grandes lesões no
pâncreas. Para o diagnóstico, três critérios são considerados: dor abdominal específica, níveis de lipase sérica elevados e critério radiológico de imagem. O
tratamento pode ser conservador, ou cirúrgico.

OBJETIVOS Analisar as atualizações dos tratamentos clínicos e cirúrgicos para a pancreatite necrosante.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa a respeito do tratamento clínico e cirúrgico da pancreatite necrosante, discutidos em livros tradicionais e em publicações em artigos
nos últimos dez anos. Os descritores utilizados para a pesquisa no PubMed foram “Necrotizing pancreatitis”, “treatment”, “diagnose”, “Signs and Symptoms” com o
filtro “review” e “ free full text”

RESULTADOS

- O tratamento da pancreatite necrosante pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico consiste em hidratação intensa com cristalóide isotônico 250-500 ml/h
para repor a volemia e ringer lactato para prevenir possível resposta inflamatória sistêmica e desequilíbrio eletrolítico. Para o tratamento cirúrgico é necessário inciar
a terapia antibiótica primeiro e, posteriormente, realizar a drenagem percutânea. Essa abordagem garante um melhor prognóstico e aumenta as chances de
recuperação do paciente. Podem ser utilizadas as técnicas de Desbridamento Retroperitoneoscópico Assistido por Vídeo (video- assisted retroperitoneoscopic
debridement - VARD) e a Necrosectomia Endoscópica. Pode ser realizada também a necrosectomia , que é a cirurgia aberta caso a condição do paciente seja
desfavorável ao uso de novas técnicas ou seja necessário explorar o abdômen.

CONCLUSOES
- A pancreatite necrosante é uma condição de urgência que, caso não tratada, acarreta em elevada morbimortalidade. Os tratamentos clínicos são utilizados para
casos mais leves da doença enquanto o tratamento cirúrgico é mais utilizado em casos mais complexos e é imprescindível que cada caso seja avaliado
individualmente, levando-se em conta os riscos na escolha de cada técnica de acordo com a gravidade do caso de cada paciente.

REFERENCIAS

Referências 1. Leonard-Murali S et al., Necrotizing pancreatitis: A review for the acute care surgeon, The American Journal of Surgery 2. Boxhoorn L, Voermans RP,
Bouwense SA, Bruno MJ, Verdonk RC, Boermeester MA, van Santvoort HC, Besselink MG. Acute pancreatitis. Lancet. 2020 Sep 5;396(10252):726-734. 3. Heckler M,
Hackert T, Hu K, Halloran CM, Büchler MW, Neoptolemos JP. Severe acute pancreatitis: surgical indications and treatment. Langenbecks Arch Surg. 2021
May;406(3):521-535. 4. Chua TY, Walsh RM, Baker ME, Stevens T. Necrotizing pancreatitis: Diagnose, treat, consult. Cleve Clin J Med. 2017 Aug;84(8):639-648.
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TITULO atualizações no tratamento clinico e cirurgico da pancreatite necrozante

INTRODUCAO

A pancreatite pode ser dividida entre pancreatite aguda e necrosante. A aguda está entre as condições gastrointestinais mais prevalentes em emergências
hospitalares e é tratada clinicamente. A pancreatite necrotizante corresponde a 20% dos casos de pancreatite e pode ser definida como coleções necróticas agudas
ou radiologicamente como uma porção considerável da glândula ou tecido adjacente a ela que não realça na tomografia computadorizada com contraste. As
principais etiologias são o alcoolismo e a litíase biliar. A doença pode cursar com manifestações sistêmicas e levar a hipotensão, isquemia e grandes lesões no
pâncreas. Para o diagnóstico, três critérios são considerados: dor abdominal específica, níveis de lipase sérica elevados e critério radiológico de imagem. O
tratamento pode ser conservador, ou cirúrgico.

OBJETIVOS Analisar as atualizações dos tratamentos clínicos e cirúrgicos para a pancreatite necrosante.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa a respeito do tratamento clínico e cirúrgico da pancreatite necrosante, discutidos em livros tradicionais e em publicações em artigos
nos últimos dez anos. Os descritores utilizados para a pesquisa no PubMed foram “Necrotizing pancreatitis”, “treatment”, “diagnose”, “Signs and Symptoms” com o
filtro “review” e “ free full text”

RESULTADOS

- O tratamento da pancreatite necrosante pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico consiste em hidratação intensa com cristalóide isotônico 250-500 ml/h
para repor a volemia e ringer lactato para prevenir possível resposta inflamatória sistêmica e desequilíbrio eletrolítico. Para o tratamento cirúrgico é necessário inciar
a terapia antibiótica primeiro e, posteriormente, realizar a drenagem percutânea. Essa abordagem garante um melhor prognóstico e aumenta as chances de
recuperação do paciente. Podem ser utilizadas as técnicas de Desbridamento Retroperitoneoscópico Assistido por Vídeo (video- assisted retroperitoneoscopic
debridement - VARD) e a Necrosectomia Endoscópica. Pode ser realizada também a necrosectomia , que é a cirurgia aberta caso a condição do paciente seja
desfavorável ao uso de novas técnicas ou seja necessário explorar o abdômen.

CONCLUSOES
- A pancreatite necrosante é uma condição de urgência que, caso não tratada, acarreta em elevada morbimortalidade. Os tratamentos clínicos são utilizados para
casos mais leves da doença enquanto o tratamento cirúrgico é mais utilizado em casos mais complexos e é imprescindível que cada caso seja avaliado
individualmente, levando-se em conta os riscos na escolha de cada técnica de acordo com a gravidade do caso de cada paciente.

REFERENCIAS

Referências 1. Leonard-Murali S et al., Necrotizing pancreatitis: A review for the acute care surgeon, The American Journal of Surgery 2. Boxhoorn L, Voermans RP,
Bouwense SA, Bruno MJ, Verdonk RC, Boermeester MA, van Santvoort HC, Besselink MG. Acute pancreatitis. Lancet. 2020 Sep 5;396(10252):726-734. 3. Heckler M,
Hackert T, Hu K, Halloran CM, Büchler MW, Neoptolemos JP. Severe acute pancreatitis: surgical indications and treatment. Langenbecks Arch Surg. 2021
May;406(3):521-535. 4. Chua TY, Walsh RM, Baker ME, Stevens T. Necrotizing pancreatitis: Diagnose, treat, consult. Cleve Clin J Med. 2017 Aug;84(8):639-648.
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TITULO atualizações no tratamento clinico e cirurgico da pancreatite necrozante

INTRODUCAO

A pancreatite pode ser dividida entre pancreatite aguda e necrosante. A aguda está entre as condições gastrointestinais mais prevalentes em emergências
hospitalares e é tratada clinicamente. A pancreatite necrotizante corresponde a 20% dos casos de pancreatite e pode ser definida como coleções necróticas agudas
ou radiologicamente como uma porção considerável da glândula ou tecido adjacente a ela que não realça na tomografia computadorizada com contraste. As
principais etiologias são o alcoolismo e a litíase biliar. A doença pode cursar com manifestações sistêmicas e levar a hipotensão, isquemia e grandes lesões no
pâncreas. Para o diagnóstico, três critérios são considerados: dor abdominal específica, níveis de lipase sérica elevados e critério radiológico de imagem. O
tratamento pode ser conservador, ou cirúrgico.

OBJETIVOS Analisar as atualizações dos tratamentos clínicos e cirúrgicos para a pancreatite necrosante.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa a respeito do tratamento clínico e cirúrgico da pancreatite necrosante, discutidos em livros tradicionais e em publicações em artigos
nos últimos dez anos. Os descritores utilizados para a pesquisa no PubMed foram “Necrotizing pancreatitis”, “treatment”, “diagnose”, “Signs and Symptoms” com o
filtro “review” e “ free full text”

RESULTADOS

- O tratamento da pancreatite necrosante pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico consiste em hidratação intensa com cristalóide isotônico 250-500 ml/h
para repor a volemia e ringer lactato para prevenir possível resposta inflamatória sistêmica e desequilíbrio eletrolítico. Para o tratamento cirúrgico é necessário inciar
a terapia antibiótica primeiro e, posteriormente, realizar a drenagem percutânea. Essa abordagem garante um melhor prognóstico e aumenta as chances de
recuperação do paciente. Podem ser utilizadas as técnicas de Desbridamento Retroperitoneoscópico Assistido por Vídeo (video- assisted retroperitoneoscopic
debridement - VARD) e a Necrosectomia Endoscópica. Pode ser realizada também a necrosectomia , que é a cirurgia aberta caso a condição do paciente seja
desfavorável ao uso de novas técnicas ou seja necessário explorar o abdômen.

CONCLUSOES
- A pancreatite necrosante é uma condição de urgência que, caso não tratada, acarreta em elevada morbimortalidade. Os tratamentos clínicos são utilizados para
casos mais leves da doença enquanto o tratamento cirúrgico é mais utilizado em casos mais complexos e é imprescindível que cada caso seja avaliado
individualmente, levando-se em conta os riscos na escolha de cada técnica de acordo com a gravidade do caso de cada paciente.

REFERENCIAS

Referências 1. Leonard-Murali S et al., Necrotizing pancreatitis: A review for the acute care surgeon, The American Journal of Surgery 2. Boxhoorn L, Voermans RP,
Bouwense SA, Bruno MJ, Verdonk RC, Boermeester MA, van Santvoort HC, Besselink MG. Acute pancreatitis. Lancet. 2020 Sep 5;396(10252):726-734. 3. Heckler M,
Hackert T, Hu K, Halloran CM, Büchler MW, Neoptolemos JP. Severe acute pancreatitis: surgical indications and treatment. Langenbecks Arch Surg. 2021
May;406(3):521-535. 4. Chua TY, Walsh RM, Baker ME, Stevens T. Necrotizing pancreatitis: Diagnose, treat, consult. Cleve Clin J Med. 2017 Aug;84(8):639-648.
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TITULO atualizações no tratamento clinico e cirurgico da pancreatite necrozante

INTRODUCAO

A pancreatite pode ser dividida entre pancreatite aguda e necrosante. A aguda está entre as condições gastrointestinais mais prevalentes em emergências
hospitalares e é tratada clinicamente. A pancreatite necrotizante corresponde a 20% dos casos de pancreatite e pode ser definida como coleções necróticas agudas
ou radiologicamente como uma porção considerável da glândula ou tecido adjacente a ela que não realça na tomografia computadorizada com contraste. As
principais etiologias são o alcoolismo e a litíase biliar. A doença pode cursar com manifestações sistêmicas e levar a hipotensão, isquemia e grandes lesões no
pâncreas. Para o diagnóstico, três critérios são considerados: dor abdominal específica, níveis de lipase sérica elevados e critério radiológico de imagem. O
tratamento pode ser conservador, ou cirúrgico.

OBJETIVOS Analisar as atualizações dos tratamentos clínicos e cirúrgicos para a pancreatite necrosante.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa a respeito do tratamento clínico e cirúrgico da pancreatite necrosante, discutidos em livros tradicionais e em publicações em artigos
nos últimos dez anos. Os descritores utilizados para a pesquisa no PubMed foram “Necrotizing pancreatitis”, “treatment”, “diagnose”, “Signs and Symptoms” com o
filtro “review” e “ free full text”

RESULTADOS

- O tratamento da pancreatite necrosante pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico consiste em hidratação intensa com cristalóide isotônico 250-500 ml/h
para repor a volemia e ringer lactato para prevenir possível resposta inflamatória sistêmica e desequilíbrio eletrolítico. Para o tratamento cirúrgico é necessário inciar
a terapia antibiótica primeiro e, posteriormente, realizar a drenagem percutânea. Essa abordagem garante um melhor prognóstico e aumenta as chances de
recuperação do paciente. Podem ser utilizadas as técnicas de Desbridamento Retroperitoneoscópico Assistido por Vídeo (video- assisted retroperitoneoscopic
debridement - VARD) e a Necrosectomia Endoscópica. Pode ser realizada também a necrosectomia , que é a cirurgia aberta caso a condição do paciente seja
desfavorável ao uso de novas técnicas ou seja necessário explorar o abdômen.

CONCLUSOES
- A pancreatite necrosante é uma condição de urgência que, caso não tratada, acarreta em elevada morbimortalidade. Os tratamentos clínicos são utilizados para
casos mais leves da doença enquanto o tratamento cirúrgico é mais utilizado em casos mais complexos e é imprescindível que cada caso seja avaliado
individualmente, levando-se em conta os riscos na escolha de cada técnica de acordo com a gravidade do caso de cada paciente.

REFERENCIAS

Referências 1. Leonard-Murali S et al., Necrotizing pancreatitis: A review for the acute care surgeon, The American Journal of Surgery 2. Boxhoorn L, Voermans RP,
Bouwense SA, Bruno MJ, Verdonk RC, Boermeester MA, van Santvoort HC, Besselink MG. Acute pancreatitis. Lancet. 2020 Sep 5;396(10252):726-734. 3. Heckler M,
Hackert T, Hu K, Halloran CM, Büchler MW, Neoptolemos JP. Severe acute pancreatitis: surgical indications and treatment. Langenbecks Arch Surg. 2021
May;406(3):521-535. 4. Chua TY, Walsh RM, Baker ME, Stevens T. Necrotizing pancreatitis: Diagnose, treat, consult. Cleve Clin J Med. 2017 Aug;84(8):639-648.
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TITULO Uso do Citrato de Sildenafil no tratamento do megaesôfago canino- relato de caso

INTRODUCAO

O megaesôfago caracteriza-se pela ausência ou diminuição acentuada dos plexos nervosos intramurais do esôfago, determinando distúrbio motor esofágico à
deglutição. Quando esta destruição atinge níveis de 50 a 95 %, ocorre uma progressiva desorganização de toda atividade motora e a dilatação do órgão. A
hipomotilidade esofágica resulta em acúmulo de conteúdo esofágico, gerando dilatação e consequentemente sintomatologia clínica associada. Esse distúrbio de
motilidade considerado como principal causa de regurgitação em cães, podendo ser de causa idiopática, congênita ou adquirida ou secundária a diferentes
etiologias, como a miastenia gravis, hipotireoidismo ou doença de Addison. O Citrato de Sildenafil foi recentemente estudado na abordagem terapêutica da afecção.
O seu uso fundamenta-se na redução do tônus do esfíncter esofágico caudal, facilitando no esvaziamento do esôfago.

OBJETIVOS Avaliar a eficácia do tratamento com Citrato de Sildenafil no megaesôfago em um cão.

METODOLOGIA Foi atendido um cão, macho, da raça Shih Tzu, com 2 anos de idade que apresentou queixa de regurgitação e polifagia há um ano.

RESULTADOS

Foi introduzido ao animal o manejo de megaesôfago, com comedouro elevado, aumento do número de refeições, alimentação pastosa e Sildenafil 1mg/kg, BID, 10
dias, e iniciar redução de dose para 0,5mg/kg, BID, até novas recomendações. Foram também solicitados exames complementares para exclusão de alguma das
causas de base para o megaesôfago. Entretanto, a tutora não seguiu as prescrições quanto ao manejo dietético e nem realizou os exames solicitados para descartar
todos os diagnósticos diferenciais que causam megaesôfago. Porém, foi referido uma melhora das manifestações clínicas de regurgitação desde o início do
tratamento apenas com Sildenafil.

CONCLUSOES No presente caso foi possível evidenciar uma melhora clínica promovida pela ação do Sildenafil.

REFERENCIAS

1- Tanaka, N. M.; Hoogevonink, N.; Tucholski, A. P.; Trapp, S. M.; Freshe, M. S. Canine megaesophagus. Revista Acad., Cienc. Agrá. Ambient, Curitiba, v. 8, n. 3, p.
271-279, jul./set. 2010. 2- Gonçalves, B. A.; Vianna, L. Rocha; Andrade, C. C. Terapia neuronal no tratamento do megaesôfago congênito em cão: Relato de caso.
PUBVET, v.13, n.9, a415, p. 1-6, Set., 2019. 3- Quintavalla, F.; Menozzi, A.; Pozzoli, C.; Poli, E.; Donati, P.; Wyler, D. K., Serventi, P.; Bertini, S. Sildenafil improves
clinical sings and radiographic in dogs with congentital idiopathic megaesophagus: a randomised controlled tria. Veterinary Record. April 22, 2017.
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Vanessa Uemura da Fonseca

TITULO Uso do Citrato de Sildenafil no tratamento do megaesôfago canino- relato de caso

INTRODUCAO

O megaesôfago caracteriza-se pela ausência ou diminuição acentuada dos plexos nervosos intramurais do esôfago, determinando distúrbio motor esofágico à
deglutição. Quando esta destruição atinge níveis de 50 a 95 %, ocorre uma progressiva desorganização de toda atividade motora e a dilatação do órgão. A
hipomotilidade esofágica resulta em acúmulo de conteúdo esofágico, gerando dilatação e consequentemente sintomatologia clínica associada. Esse distúrbio de
motilidade considerado como principal causa de regurgitação em cães, podendo ser de causa idiopática, congênita ou adquirida ou secundária a diferentes
etiologias, como a miastenia gravis, hipotireoidismo ou doença de Addison. O Citrato de Sildenafil foi recentemente estudado na abordagem terapêutica da afecção.
O seu uso fundamenta-se na redução do tônus do esfíncter esofágico caudal, facilitando no esvaziamento do esôfago.

OBJETIVOS Avaliar a eficácia do tratamento com Citrato de Sildenafil no megaesôfago em um cão.

METODOLOGIA Foi atendido um cão, macho, da raça Shih Tzu, com 2 anos de idade que apresentou queixa de regurgitação e polifagia há um ano.

RESULTADOS

Foi introduzido ao animal o manejo de megaesôfago, com comedouro elevado, aumento do número de refeições, alimentação pastosa e Sildenafil 1mg/kg, BID, 10
dias, e iniciar redução de dose para 0,5mg/kg, BID, até novas recomendações. Foram também solicitados exames complementares para exclusão de alguma das
causas de base para o megaesôfago. Entretanto, a tutora não seguiu as prescrições quanto ao manejo dietético e nem realizou os exames solicitados para descartar
todos os diagnósticos diferenciais que causam megaesôfago. Porém, foi referido uma melhora das manifestações clínicas de regurgitação desde o início do
tratamento apenas com Sildenafil.

CONCLUSOES No presente caso foi possível evidenciar uma melhora clínica promovida pela ação do Sildenafil.

REFERENCIAS

1- Tanaka, N. M.; Hoogevonink, N.; Tucholski, A. P.; Trapp, S. M.; Freshe, M. S. Canine megaesophagus. Revista Acad., Cienc. Agrá. Ambient, Curitiba, v. 8, n. 3, p.
271-279, jul./set. 2010. 2- Gonçalves, B. A.; Vianna, L. Rocha; Andrade, C. C. Terapia neuronal no tratamento do megaesôfago congênito em cão: Relato de caso.
PUBVET, v.13, n.9, a415, p. 1-6, Set., 2019. 3- Quintavalla, F.; Menozzi, A.; Pozzoli, C.; Poli, E.; Donati, P.; Wyler, D. K., Serventi, P.; Bertini, S. Sildenafil improves
clinical sings and radiographic in dogs with congentital idiopathic megaesophagus: a randomised controlled tria. Veterinary Record. April 22, 2017.
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TITULO Avaliação dos enxertos alógenos em área reconstruída para instalação dos implantes osseointegrados. Relato de caso clínico.

INTRODUCAO
A necessidade de correção de pequenos ou de grandes defeitos ósseos para colocação de implantes e posterior reabilitação tornou-se rotineira na prática da
Implantodontia. Quadros clínicos complexos de reabsorção maxilar requerem intervenções de enxertias que apresentem resultados previsíveis para a instalação dos
implantes osseointegrados.

OBJETIVOS Avaliar o ganho de tecido ósseo em área reconstruída com enxerto alógeno.

METODOLOGIA

Paciente procurou o consultório particular com queixa estética e funcional em relação à prótese que utilizava na maxila. Após avaliação clínica e tomográfica foi
diagnosticado que a paciente apresentava maxila atrófica. Foi proposto o tratamento de reconstrução de maxila para posterior instalação dos implantes. Assim, foi
realizado a reconstrução da maxila com a fixação de 2 blocos alógenos na região anterior e dois blocos na região posterior da maxila. Em seguida, foi realizado a
elevação do seio maxilar com enxerto alógeno particulado. Após 8 meses, as medidas iniciais da tomografia computadorizada (TC) foram comparadas à TC de 8
meses de acompanhamento. Após 8 meses, 8 implantes foram instalados na região reconstruída, aguardando o período de 6 meses para início da confecção da
prótese.

RESULTADOS

A média de altura óssea inicial foi de 3,13mm (±DP 2,68). Após a enxertia a altura média óssea foi elevada para 10,60mm (±DP 2,34). A menor altura óssea
encontrada foi na região do dente 26 com 0,00mm, que após o enxerto houve um amento de 10,4mm. Na região do dente 15 a altura óssea também foi de 0,00mm e
alcançou 12,5mm após o enxerto. A região de menor ganho em altura foi no dente 27, que de 6,60mm foi para 7,7mm após o enxerto, representando um aumento de
1,10mm. Os resultados apresentaram medidas adequadas para a instalação dos implantes.

CONCLUSOES O osso alógeno se mostrou como um material de enxerto de elevada previsibilidade em procedimento de reconstrução de maxila e elevação de seio maxilar.

REFERENCIAS

1. ARAÚJO, P. P., OLIVEIRA, K. P., MONTENEGRO, S. C., CARREIRO, A. F., SILVA, J. S., (#38) GERMANO, A. R. Block allograft for reconstruction of alveolar bone ridge
in implantology: a systematic review. Implant dentistry, 2013, 22(3), 304-308. 2. LOYOLA M., ANCOSKI T., RAMIRES M.A., MELLO F., MELLO AMD. Enxertos ósseos
autógenos e xenógenos como alternativa de manutenção do espaço alveolar. RGS. 2018; v.19, n.2, p. 8-18. 3. MONJE, A., PIKOS, M. A., CHAN, H. L., SUAREZ, F.,
GARGALLO-ALBIOL, J., HERNÁNDEZ-ALFARO, F., WANG, H. L. On the feasibility of utilizing allogeneic bone blocks for atrophic maxillary augmentation. BioMed
Research International, 2014. Article ID 814578, 12 pages
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TITULO Avaliação dos enxertos alógenos em área reconstruída para instalação dos implantes osseointegrados. Relato de caso clínico.

INTRODUCAO
A necessidade de correção de pequenos ou de grandes defeitos ósseos para colocação de implantes e posterior reabilitação tornou-se rotineira na prática da
Implantodontia. Quadros clínicos complexos de reabsorção maxilar requerem intervenções de enxertias que apresentem resultados previsíveis para a instalação dos
implantes osseointegrados.

OBJETIVOS Avaliar o ganho de tecido ósseo em área reconstruída com enxerto alógeno.

METODOLOGIA

Paciente procurou o consultório particular com queixa estética e funcional em relação à prótese que utilizava na maxila. Após avaliação clínica e tomográfica foi
diagnosticado que a paciente apresentava maxila atrófica. Foi proposto o tratamento de reconstrução de maxila para posterior instalação dos implantes. Assim, foi
realizado a reconstrução da maxila com a fixação de 2 blocos alógenos na região anterior e dois blocos na região posterior da maxila. Em seguida, foi realizado a
elevação do seio maxilar com enxerto alógeno particulado. Após 8 meses, as medidas iniciais da tomografia computadorizada (TC) foram comparadas à TC de 8
meses de acompanhamento. Após 8 meses, 8 implantes foram instalados na região reconstruída, aguardando o período de 6 meses para início da confecção da
prótese.

RESULTADOS

A média de altura óssea inicial foi de 3,13mm (±DP 2,68). Após a enxertia a altura média óssea foi elevada para 10,60mm (±DP 2,34). A menor altura óssea
encontrada foi na região do dente 26 com 0,00mm, que após o enxerto houve um amento de 10,4mm. Na região do dente 15 a altura óssea também foi de 0,00mm e
alcançou 12,5mm após o enxerto. A região de menor ganho em altura foi no dente 27, que de 6,60mm foi para 7,7mm após o enxerto, representando um aumento de
1,10mm. Os resultados apresentaram medidas adequadas para a instalação dos implantes.

CONCLUSOES O osso alógeno se mostrou como um material de enxerto de elevada previsibilidade em procedimento de reconstrução de maxila e elevação de seio maxilar.

REFERENCIAS

1. ARAÚJO, P. P., OLIVEIRA, K. P., MONTENEGRO, S. C., CARREIRO, A. F., SILVA, J. S., (#38) GERMANO, A. R. Block allograft for reconstruction of alveolar bone ridge
in implantology: a systematic review. Implant dentistry, 2013, 22(3), 304-308. 2. LOYOLA M., ANCOSKI T., RAMIRES M.A., MELLO F., MELLO AMD. Enxertos ósseos
autógenos e xenógenos como alternativa de manutenção do espaço alveolar. RGS. 2018; v.19, n.2, p. 8-18. 3. MONJE, A., PIKOS, M. A., CHAN, H. L., SUAREZ, F.,
GARGALLO-ALBIOL, J., HERNÁNDEZ-ALFARO, F., WANG, H. L. On the feasibility of utilizing allogeneic bone blocks for atrophic maxillary augmentation. BioMed
Research International, 2014. Article ID 814578, 12 pages
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TITULO Avaliação dos enxertos alógenos em área reconstruída para instalação dos implantes osseointegrados. Relato de caso clínico.

INTRODUCAO
A necessidade de correção de pequenos ou de grandes defeitos ósseos para colocação de implantes e posterior reabilitação tornou-se rotineira na prática da
Implantodontia. Quadros clínicos complexos de reabsorção maxilar requerem intervenções de enxertias que apresentem resultados previsíveis para a instalação dos
implantes osseointegrados.

OBJETIVOS Avaliar o ganho de tecido ósseo em área reconstruída com enxerto alógeno.

METODOLOGIA

Paciente procurou o consultório particular com queixa estética e funcional em relação à prótese que utilizava na maxila. Após avaliação clínica e tomográfica foi
diagnosticado que a paciente apresentava maxila atrófica. Foi proposto o tratamento de reconstrução de maxila para posterior instalação dos implantes. Assim, foi
realizado a reconstrução da maxila com a fixação de 2 blocos alógenos na região anterior e dois blocos na região posterior da maxila. Em seguida, foi realizado a
elevação do seio maxilar com enxerto alógeno particulado. Após 8 meses, as medidas iniciais da tomografia computadorizada (TC) foram comparadas à TC de 8
meses de acompanhamento. Após 8 meses, 8 implantes foram instalados na região reconstruída, aguardando o período de 6 meses para início da confecção da
prótese.

RESULTADOS

A média de altura óssea inicial foi de 3,13mm (±DP 2,68). Após a enxertia a altura média óssea foi elevada para 10,60mm (±DP 2,34). A menor altura óssea
encontrada foi na região do dente 26 com 0,00mm, que após o enxerto houve um amento de 10,4mm. Na região do dente 15 a altura óssea também foi de 0,00mm e
alcançou 12,5mm após o enxerto. A região de menor ganho em altura foi no dente 27, que de 6,60mm foi para 7,7mm após o enxerto, representando um aumento de
1,10mm. Os resultados apresentaram medidas adequadas para a instalação dos implantes.

CONCLUSOES O osso alógeno se mostrou como um material de enxerto de elevada previsibilidade em procedimento de reconstrução de maxila e elevação de seio maxilar.

REFERENCIAS

1. ARAÚJO, P. P., OLIVEIRA, K. P., MONTENEGRO, S. C., CARREIRO, A. F., SILVA, J. S., (#38) GERMANO, A. R. Block allograft for reconstruction of alveolar bone ridge
in implantology: a systematic review. Implant dentistry, 2013, 22(3), 304-308. 2. LOYOLA M., ANCOSKI T., RAMIRES M.A., MELLO F., MELLO AMD. Enxertos ósseos
autógenos e xenógenos como alternativa de manutenção do espaço alveolar. RGS. 2018; v.19, n.2, p. 8-18. 3. MONJE, A., PIKOS, M. A., CHAN, H. L., SUAREZ, F.,
GARGALLO-ALBIOL, J., HERNÁNDEZ-ALFARO, F., WANG, H. L. On the feasibility of utilizing allogeneic bone blocks for atrophic maxillary augmentation. BioMed
Research International, 2014. Article ID 814578, 12 pages
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TITULO CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS EM GATOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO de 2019 a 2021

INTRODUCAO
A oncologia veterinária está em desenvolvimento, principalmente na área de pequenos animais, visto que o maior cuidado dos tutores com os animais, conferem
maior longevidade o que torna os processos neoplásicos mais frequentes (SANTOS et al. 2013). Em virtude da crescente ocorrência de neoplasias, torna-se
necessário o estudo, sobretudo em gatos, já que publicações relacionadas e exclusivas a essa espécie apresentam-se em carência na literatura.

OBJETIVOS
Comparar a outras literaturas a prevalência das principais afecções oncóticas em gatos atendidos na região de abrangência do Hospital Veterinário da Universidade
Santo Amaro (HOVET UNISA).

METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento de casos com diagnóstico de neoplasias através do registro de laudos histopatológicos no período de março 2019 a junho de 2021, de
gatos atendidos no HOVET UNISA. As prevalências foram obtidas de acordo com o tipo de neoplasia, espécie, sexo, idade denominando assim a estatística da
ocorrência destes tumores, fatores e grupos de risco. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, sendo os valores numéricos expressos em
porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 122 laudos histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes 84 foram diagnosticados com algum tipo de
proliferação neoplásica (Tabela 1), compreendendo 68,85% dos resultados. Desses 65,47% (55/84) eram fêmeas e 34,52% (29/84) eram machos, representando
uma assimetria sexual que corrobora com o encontrado no estudo de FELISBERTO et al., 2010 no qual aponta as fêmeas com maior incidência de neoplasias. A
idade dos animais acometidos varia de 1 a 19 anos sendo a idade média 9,8 anos concordando com a concepção de CARNEIRO et al., no qual menciona animais
idosos com maior predisposição para doenças oncológicas. Os tumores benignos equivalem a 13,1% (11/84), sendo majoritariamente representados pelos
adenomas 45,45% (5/11). Já as neoplasias de comportamento maligno obtiveram dominância, correspondendo a 86,90% (73/84) do registro de casos. Das
classificações tumorais malignas, denominou-se 58,90% de carcinomas (43/73), 30,14% de sarcomas (22/73), 8,22% de linfomas (6/73) e 2,74% de mastocitomas
(2/73). Para ANDRADE et al. (2012), o carcinoma de células escamosas foi a neoplasia mais frequente entre os tumores de pele de gatos, concordando com os
dados coletados no HOVET UNISA, dado que dentre os carcinomas correspondem a 46,51% (20/43). Já dentre os sarcomas, o fibrossarcoma destacou-se,
representando 50% dos casos (11/22), convergindo com os dados apresentados por SPRENGER et al., 2015 que relata o fibrossarcoma como a segunda neoplasia
mais comum nos gatos.

CONCLUSOES
Os dados coletados no estudo vigente assemelham-se aos achados em literatura, como a alta prevalência de carcinomas de células escamosas, seguido pelo
fibrossarcoma. A idade média foi de 9,8 anos com predisposição sexual das fêmeas. Mais estudos devem ser realizados com enfoque nos gatos, a fim de contribuir
para os dados de incidência tumorais desta espécie.
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Tureta et al. CASUÍSTICA DE CÃES ATENDIDOS COM SUSPEITA DE NEOPLASIA NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVIÇOSA, NO PERÍODO DE 2007 A 2009. ANAIS
SIMPAC, v. 2, n. 1, 2015. 4. SANTOS, I. F. C. et al. Prevalência de neoplasias diagnosticadas em cães no Hospital Veterinário da Universidade Eduardo Mondlane,
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TITULO CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS EM GATOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO de 2019 a 2021

INTRODUCAO
A oncologia veterinária está em desenvolvimento, principalmente na área de pequenos animais, visto que o maior cuidado dos tutores com os animais, conferem
maior longevidade o que torna os processos neoplásicos mais frequentes (SANTOS et al. 2013). Em virtude da crescente ocorrência de neoplasias, torna-se
necessário o estudo, sobretudo em gatos, já que publicações relacionadas e exclusivas a essa espécie apresentam-se em carência na literatura.

OBJETIVOS
Comparar a outras literaturas a prevalência das principais afecções oncóticas em gatos atendidos na região de abrangência do Hospital Veterinário da Universidade
Santo Amaro (HOVET UNISA).

METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento de casos com diagnóstico de neoplasias através do registro de laudos histopatológicos no período de março 2019 a junho de 2021, de
gatos atendidos no HOVET UNISA. As prevalências foram obtidas de acordo com o tipo de neoplasia, espécie, sexo, idade denominando assim a estatística da
ocorrência destes tumores, fatores e grupos de risco. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, sendo os valores numéricos expressos em
porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 122 laudos histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes 84 foram diagnosticados com algum tipo de
proliferação neoplásica (Tabela 1), compreendendo 68,85% dos resultados. Desses 65,47% (55/84) eram fêmeas e 34,52% (29/84) eram machos, representando
uma assimetria sexual que corrobora com o encontrado no estudo de FELISBERTO et al., 2010 no qual aponta as fêmeas com maior incidência de neoplasias. A
idade dos animais acometidos varia de 1 a 19 anos sendo a idade média 9,8 anos concordando com a concepção de CARNEIRO et al., no qual menciona animais
idosos com maior predisposição para doenças oncológicas. Os tumores benignos equivalem a 13,1% (11/84), sendo majoritariamente representados pelos
adenomas 45,45% (5/11). Já as neoplasias de comportamento maligno obtiveram dominância, correspondendo a 86,90% (73/84) do registro de casos. Das
classificações tumorais malignas, denominou-se 58,90% de carcinomas (43/73), 30,14% de sarcomas (22/73), 8,22% de linfomas (6/73) e 2,74% de mastocitomas
(2/73). Para ANDRADE et al. (2012), o carcinoma de células escamosas foi a neoplasia mais frequente entre os tumores de pele de gatos, concordando com os
dados coletados no HOVET UNISA, dado que dentre os carcinomas correspondem a 46,51% (20/43). Já dentre os sarcomas, o fibrossarcoma destacou-se,
representando 50% dos casos (11/22), convergindo com os dados apresentados por SPRENGER et al., 2015 que relata o fibrossarcoma como a segunda neoplasia
mais comum nos gatos.

CONCLUSOES
Os dados coletados no estudo vigente assemelham-se aos achados em literatura, como a alta prevalência de carcinomas de células escamosas, seguido pelo
fibrossarcoma. A idade média foi de 9,8 anos com predisposição sexual das fêmeas. Mais estudos devem ser realizados com enfoque nos gatos, a fim de contribuir
para os dados de incidência tumorais desta espécie.

REFERENCIAS
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SIMPAC, v. 2, n. 1, 2015. 4. SANTOS, I. F. C. et al. Prevalência de neoplasias diagnosticadas em cães no Hospital Veterinário da Universidade Eduardo Mondlane,
Moçambique. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 65, p. 773-782, 2013. 5. SPRENGER, Lew Kan et al. Tumores neoplásicos de cães e gatos
diagnosticados no laboratório de patologia veterinária da Universidade Federal do Paraná. Archives of Veterinary Science, v. 20, n. 2, 2015.
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TITULO CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS EM GATOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO de 2019 a 2021

INTRODUCAO
A oncologia veterinária está em desenvolvimento, principalmente na área de pequenos animais, visto que o maior cuidado dos tutores com os animais, conferem
maior longevidade o que torna os processos neoplásicos mais frequentes (SANTOS et al. 2013). Em virtude da crescente ocorrência de neoplasias, torna-se
necessário o estudo, sobretudo em gatos, já que publicações relacionadas e exclusivas a essa espécie apresentam-se em carência na literatura.

OBJETIVOS
Comparar a outras literaturas a prevalência das principais afecções oncóticas em gatos atendidos na região de abrangência do Hospital Veterinário da Universidade
Santo Amaro (HOVET UNISA).

METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento de casos com diagnóstico de neoplasias através do registro de laudos histopatológicos no período de março 2019 a junho de 2021, de
gatos atendidos no HOVET UNISA. As prevalências foram obtidas de acordo com o tipo de neoplasia, espécie, sexo, idade denominando assim a estatística da
ocorrência destes tumores, fatores e grupos de risco. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, sendo os valores numéricos expressos em
porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 122 laudos histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes 84 foram diagnosticados com algum tipo de
proliferação neoplásica (Tabela 1), compreendendo 68,85% dos resultados. Desses 65,47% (55/84) eram fêmeas e 34,52% (29/84) eram machos, representando
uma assimetria sexual que corrobora com o encontrado no estudo de FELISBERTO et al., 2010 no qual aponta as fêmeas com maior incidência de neoplasias. A
idade dos animais acometidos varia de 1 a 19 anos sendo a idade média 9,8 anos concordando com a concepção de CARNEIRO et al., no qual menciona animais
idosos com maior predisposição para doenças oncológicas. Os tumores benignos equivalem a 13,1% (11/84), sendo majoritariamente representados pelos
adenomas 45,45% (5/11). Já as neoplasias de comportamento maligno obtiveram dominância, correspondendo a 86,90% (73/84) do registro de casos. Das
classificações tumorais malignas, denominou-se 58,90% de carcinomas (43/73), 30,14% de sarcomas (22/73), 8,22% de linfomas (6/73) e 2,74% de mastocitomas
(2/73). Para ANDRADE et al. (2012), o carcinoma de células escamosas foi a neoplasia mais frequente entre os tumores de pele de gatos, concordando com os
dados coletados no HOVET UNISA, dado que dentre os carcinomas correspondem a 46,51% (20/43). Já dentre os sarcomas, o fibrossarcoma destacou-se,
representando 50% dos casos (11/22), convergindo com os dados apresentados por SPRENGER et al., 2015 que relata o fibrossarcoma como a segunda neoplasia
mais comum nos gatos.

CONCLUSOES
Os dados coletados no estudo vigente assemelham-se aos achados em literatura, como a alta prevalência de carcinomas de células escamosas, seguido pelo
fibrossarcoma. A idade média foi de 9,8 anos com predisposição sexual das fêmeas. Mais estudos devem ser realizados com enfoque nos gatos, a fim de contribuir
para os dados de incidência tumorais desta espécie.

REFERENCIAS

1. ANDRADE, Rachel LFS et al. Tumores de cães e gatos diagnosticados no semiárido da Paraíba. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 32, p. 1037-1040, 2012. 2.
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Tureta et al. CASUÍSTICA DE CÃES ATENDIDOS COM SUSPEITA DE NEOPLASIA NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVIÇOSA, NO PERÍODO DE 2007 A 2009. ANAIS
SIMPAC, v. 2, n. 1, 2015. 4. SANTOS, I. F. C. et al. Prevalência de neoplasias diagnosticadas em cães no Hospital Veterinário da Universidade Eduardo Mondlane,
Moçambique. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 65, p. 773-782, 2013. 5. SPRENGER, Lew Kan et al. Tumores neoplásicos de cães e gatos
diagnosticados no laboratório de patologia veterinária da Universidade Federal do Paraná. Archives of Veterinary Science, v. 20, n. 2, 2015.
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TITULO O Princípio da Presunção da Inocência conforme Habeas Corpus 126.292 – STF

INTRODUCAO

Este trabalho tem por objetivo expandir o debate e a compreensão no que tange o princípio da presunção de inocência. O estudo evidencia o estado de não
culpabilidade do acusado, que habitualmente é presumido, cabendo ao órgão Ministério Público, provar a culpabilidade do agente diante do fato típico e jurídico. A
análise será feita perante decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus número 126.292/2016, no qual foi decidido que é possível a execução da pena já a
partir de sentença em segunda instância, ajuizado perante o STF e julgado no dia 17 de fevereiro de 2016 que dialoga se o estado de inocência absoluto ou relativo.

OBJETIVOS
Este conteúdo pretende desenvolver e promover uma análise diante a previsibilidade constitucional no que tange o princípio da presunção de inocência amparado
pelo habeas corpus 126.292 – STF. Trata-se de um dos temas mais relevantes no processo criminal brasileiro, já que tange sobre o estado de não culpabilidade do
acusado e prisão em segunda instância.

METODOLOGIA
A pesquisa a ser realizada tem caráter exploratória, descritiva e explicativa, utilizando-se de métodos dedutíveis e comparativos, aplicando a análise dos dispositivos
legais e levantamento de dados, permitindo uma melhor compreensão de questões políticos e sociais que impedem a real eficácia quanto as medidas e
interpretações tomadas pelo STF, diante as várias vertentes apresentadas diante o conteúdo.

RESULTADOS
Busca-se trazer balizas teóricas acerca do significado do princípio da presunção de inocência e elaborar críticas a cerca da forma como o Supremo Tribunal Federal
realizou sua leitura. Ressalta-se que o próprio Tribunal já mudou seu posicionamento, mas não são poucos as PEC que buscam a mudança do texto constitucional.
Logo, importante a discussão sobre o tema para que seus conceitos fiquem ainda mais sólidos.

CONCLUSOES

No HC n° 126.292/SP, fez-se certa confusão acerca do conceito de prisão-pena e prisão cautelar. Nesse sentido, a prisão cautelar é possibilitada pela própria
Constituição Federal, desde que atendido os requisitos legais, posto que esta tem a função precípua de acautelar o processo, protegê-lo. Objetivo este distinto da
finalidade punitiva da prisão-pena, que visa satisfazer o jus puniendi estatal, logo, esta quando antecipada, é incompatível com o texto constitucional. Sobretudo, a
decisão do HC n° 126.292/SP mostrou uma das feições do ativismo judicial realizado pelo Supremo Tribunal Federal, que atuou enquanto legislador, voltando- se à
sistemática de resultados, ao atribuir um conceito distinto do previsto na literalidade do no art. 5º, LVII.
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2003.
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TITULO Prevalência de bactérias e suscetibilidade a antibacterianos comumente utilizados em infecções urinárias em cães.

INTRODUCAO

As infecções do trato urinário (ITUs) em cães e gatos podem ser decorrentes por agentes patogênicos ou pelos próprios microrganismos pertencentes à microbiota
local. A cistite bacteriana pode ser decorrente de diversas bactérias, sendo a Escherichia coli, a bactéria mais decorrente nos achados de cultura. Bactérias como
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae e Enterococcus, também são de grande achado em cistites bacterianas. de urocultura e antibiograma, evitando assim, o uso
inadequado de antibacterianos e de forma prolongada, diminuindo a possibilidade de seleção de cepas bacterianas e a sua prevalência.

OBJETIVOS
coleta de dados no período de 2020 a 2021 amostras cultura e antibiograma, a fim de determinar as bactérias identificadas e resultados dos antibacterianos
testados e mais utilizados nesse tipo de infecção bacteriana. Os resultados aqui apresentados refletem uma parte dos resultados com relação à prevalência das
bacterias identificadas durante a urocultura

METODOLOGIA
Foram avaliados os resultados das coleta de laudos do Laboratório Diagnóstico Veterinário Provet de cultura e antibiogramas positivos para cistite bacteriana em
cães

RESULTADOS

351 amostras de urina de cães foram avaliadas, sendo que 287 apresentaram crescimento bacteriano, ou seja, 81,76% Dentre as 287 amostras com crescimento
bacteriano, observamos que: 23 amostras (8,01%) eram de Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae, 39 amostras (13,59%) eram de Staphylococcus spp, 129
amostras (44,95%) de Escherichia coli, 49 amostras (17,07%) de Proteus mirabilis, 4 amostras (1,39%) de Citrobacter spp, 1 amostra (0,35%) de Providencia rettgeri,
31 amostras (10,80%) de Enterococcus spp, 5 amostras (1,74%) de Pseudomonas aeruginosa, 6 amostras (2,10%) de Streptococcus spp. Do total de cães avaliados
84 (29,90%) eram machos e 197 (70,10%) eram fêmeas. Do total de amostras positivas 23 animais (8,01%) exibiam cultura positiva para dois tipos diferentes de
bactérias. Os resultados obtidos até este momento, ratificam os achados de literatura veterinária com relação à prevalência de E. coli no contexto de ITU em cães,
seguido de Staphylococcus. Diferentemente da literatura, obtivemos uma prevalência maior de ITU em cadelas, já que dados publicados mostram similar incidência.
Poucos animais aprsentaram 2 diferentes tipos de bactérias, possivelmente decorrente de contaminação via ascendente ou do uso indiscriminado de
antibacterianos em tratamentos clínicos anteriores.

CONCLUSOES
Os resultados prévios demonstram a prevalência de E. coli como a bactéria prevalente em infecções urinárias em cães, sendo as fêmeas mais acometidas do que
machos.
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TITULO Casuística de neoplasias em cães no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, Brasil (2019 a 2021)

INTRODUCAO
O monitoramento de doenças e causas de morte em populações de animais, fornecem informações regionais importantes. As neoplasias afetam com maior
frequência animais de determinada idade, raça e sexo, sendo que essas informações auxiliam para um diagnóstico mais eficiente (GILSON e PAGE, 2008).

OBJETIVOS
Determinar a incidência das neoplasias em cães por meio do estudo retrospectivo de amostras histopatológicas encaminhadas ao Setor de Patologia Animal da
Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Foram analisados no presente estudo 726 histopatológicos de cães biopsiados no período de março de 2019 a março de 2021. Reuniu-se dados das fichas dos
animais em uma planilha no Microsoft Excel de acordo com o ano correspondente. Foi categorizado de acordo com o nome do animal, número da ficha, idade, sexo,
raça, diagnóstico histopatológico e localização. Os dados coletados foram computados e avaliados pelo método de descrição analítica, com valores expressos em
porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 726 laudos histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes 519 foram diagnosticados com algum tipo de
proliferação neoplásica, compreendendo 71,49% dos resultados. A idade média dos animais acometidos por neoplasia foi de 9 a 10 anos. Estima-se na literatura
uma idade média de 7,94 ± 3,55 anos, ou seja, adultos e majoritariamente idosos (SANTOS et al., 2013). A raça mais acometida por neoplasias, representando
36,22% dos pacientes são os S.R.D (sem raça definida), seguida pelos poodles com 6,94%. CARNEIRO et al. (2010) obteve dados similares em Campo Grande-
MS/Brasil. Entretanto, dados como de ROSSETTO et al. (2009) em Londrina-PR/Brasil demonstraram que as neoplasias caninas acometem mais os animais com
raça definida, com equivalente a 70,74%. Em geral, as neoformações de pele apresentam maior prevalência (56,67%), seguido das neoformações em mamas
(10,97%) e em testículos (6,03%). Os carcinomas apresentaram maior prevalência de diagnóstico (21,39%), seguido pelos mastocitomas (13,55%) e sarcomas
(13,35%). DE SOUZA et al., (2001) em seu estudo descreve a predominância dos tumores de pele, representados pelos carcinomas entre os tipos de neoplasias
malignas e os histiocitomas entre as neoplasias benignas. As fêmeas apresentaram maior incidência de neoplasias (52,47%), em relação aos machos (47,35%),
corroborando com outros estudos (SANTOS et al., 2013). Em ambos os sexos as neoplasias cutâneas foram mais prevalentes, seguido da região de mama, em
fêmeas (20,56%) e na região dos testículos, em machos (12,69%).

CONCLUSOES
Na mesorregião da cidade de São Paulo-SP/Brasil as neoplasias acometem majoritariamente cães idosos, S.R.D, e fêmeas. Os tipos de neoplasias mais comuns são
de origem epitelial. Independente do sexo, o carcinoma é a neoformação mais frequente e a pele o órgão mais acometido. Notou-se que nas fêmeas ocorreu uma
maior predisposição para neoformações em mama e os machos são amplamente acometidos por neoformações em testículos.
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Atendidos no Hospital Veterinário. ANUÁRIO DA PRODUÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DISCENTE Vol. 13, N. 21, Ano 2010. 2. DE SOUZA, V. T. F.; PARAGUASSU, A.
A.; MOREIRA, E. L. T. Ocorrência de neoplasias em caninos na cidade de Salvador, Bahia (Achados de biopsias). Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 2,
n. 2, 2001. 3. GILSON, S.D.; PAGE, R.L. Princípios de Oncologia. In: BIRCHARD, S.J.; SHERDING, R. G. Manual Saunders: Clínica de Pequenos Animais. 3.ed. São Paulo:
Roca, 2008. p.209-217. 4. ROSSETTO, Victor José Vieira; MORENO, Kleber; GROTTI, Claudia Bosselli; REIS, Antonio Carlos Faria dos; BRACARENSE, Ana Paula
Frederico Rodrigues Loureiro. Frequência de neoplasmas em cães diagnosticados por exame citológico: estudo retrospectivo em um hospital-escola. Semina:
Ciências Agrárias, Londrina, v. 30, n. 1, p. 189-200, jan./mar. 2009. 5. SANTOS, I.F.C.; CARDOSO, J.M.M.; OLIVEIRA, K.C.; LAISSE, C.J.M.; BESSA, S.A.T. Prevalência
de neoplasias diagnosticadas em cães no Hospital Veterinário da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.65, n.3, p.773-782,
2013.
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TITULO Casuística de neoplasias em cães no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, Brasil (2019 a 2021)

INTRODUCAO
O monitoramento de doenças e causas de morte em populações de animais, fornecem informações regionais importantes. As neoplasias afetam com maior
frequência animais de determinada idade, raça e sexo, sendo que essas informações auxiliam para um diagnóstico mais eficiente (GILSON e PAGE, 2008).

OBJETIVOS
Determinar a incidência das neoplasias em cães por meio do estudo retrospectivo de amostras histopatológicas encaminhadas ao Setor de Patologia Animal da
Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Foram analisados no presente estudo 726 histopatológicos de cães biopsiados no período de março de 2019 a março de 2021. Reuniu-se dados das fichas dos
animais em uma planilha no Microsoft Excel de acordo com o ano correspondente. Foi categorizado de acordo com o nome do animal, número da ficha, idade, sexo,
raça, diagnóstico histopatológico e localização. Os dados coletados foram computados e avaliados pelo método de descrição analítica, com valores expressos em
porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 726 laudos histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes 519 foram diagnosticados com algum tipo de
proliferação neoplásica, compreendendo 71,49% dos resultados. A idade média dos animais acometidos por neoplasia foi de 9 a 10 anos. Estima-se na literatura
uma idade média de 7,94 ± 3,55 anos, ou seja, adultos e majoritariamente idosos (SANTOS et al., 2013). A raça mais acometida por neoplasias, representando
36,22% dos pacientes são os S.R.D (sem raça definida), seguida pelos poodles com 6,94%. CARNEIRO et al. (2010) obteve dados similares em Campo Grande-
MS/Brasil. Entretanto, dados como de ROSSETTO et al. (2009) em Londrina-PR/Brasil demonstraram que as neoplasias caninas acometem mais os animais com
raça definida, com equivalente a 70,74%. Em geral, as neoformações de pele apresentam maior prevalência (56,67%), seguido das neoformações em mamas
(10,97%) e em testículos (6,03%). Os carcinomas apresentaram maior prevalência de diagnóstico (21,39%), seguido pelos mastocitomas (13,55%) e sarcomas
(13,35%). DE SOUZA et al., (2001) em seu estudo descreve a predominância dos tumores de pele, representados pelos carcinomas entre os tipos de neoplasias
malignas e os histiocitomas entre as neoplasias benignas. As fêmeas apresentaram maior incidência de neoplasias (52,47%), em relação aos machos (47,35%),
corroborando com outros estudos (SANTOS et al., 2013). Em ambos os sexos as neoplasias cutâneas foram mais prevalentes, seguido da região de mama, em
fêmeas (20,56%) e na região dos testículos, em machos (12,69%).

CONCLUSOES
Na mesorregião da cidade de São Paulo-SP/Brasil as neoplasias acometem majoritariamente cães idosos, S.R.D, e fêmeas. Os tipos de neoplasias mais comuns são
de origem epitelial. Independente do sexo, o carcinoma é a neoformação mais frequente e a pele o órgão mais acometido. Notou-se que nas fêmeas ocorreu uma
maior predisposição para neoformações em mama e os machos são amplamente acometidos por neoformações em testículos.

REFERENCIAS

1. CARNEIRO, Amanda Tosta; GARCIA, Débora D. R. M.; MITIE, Prof. Fabiana; BERGAMO, Matsubara. Etudo Epidemiológico dos Casos de Neoplasias de Cães e Gatos
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A.; MOREIRA, E. L. T. Ocorrência de neoplasias em caninos na cidade de Salvador, Bahia (Achados de biopsias). Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 2,
n. 2, 2001. 3. GILSON, S.D.; PAGE, R.L. Princípios de Oncologia. In: BIRCHARD, S.J.; SHERDING, R. G. Manual Saunders: Clínica de Pequenos Animais. 3.ed. São Paulo:
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Frederico Rodrigues Loureiro. Frequência de neoplasmas em cães diagnosticados por exame citológico: estudo retrospectivo em um hospital-escola. Semina:
Ciências Agrárias, Londrina, v. 30, n. 1, p. 189-200, jan./mar. 2009. 5. SANTOS, I.F.C.; CARDOSO, J.M.M.; OLIVEIRA, K.C.; LAISSE, C.J.M.; BESSA, S.A.T. Prevalência
de neoplasias diagnosticadas em cães no Hospital Veterinário da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.65, n.3, p.773-782,
2013.
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TITULO Casuística de neoplasias em cães no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, Brasil (2019 a 2021)

INTRODUCAO
O monitoramento de doenças e causas de morte em populações de animais, fornecem informações regionais importantes. As neoplasias afetam com maior
frequência animais de determinada idade, raça e sexo, sendo que essas informações auxiliam para um diagnóstico mais eficiente (GILSON e PAGE, 2008).

OBJETIVOS
Determinar a incidência das neoplasias em cães por meio do estudo retrospectivo de amostras histopatológicas encaminhadas ao Setor de Patologia Animal da
Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Foram analisados no presente estudo 726 histopatológicos de cães biopsiados no período de março de 2019 a março de 2021. Reuniu-se dados das fichas dos
animais em uma planilha no Microsoft Excel de acordo com o ano correspondente. Foi categorizado de acordo com o nome do animal, número da ficha, idade, sexo,
raça, diagnóstico histopatológico e localização. Os dados coletados foram computados e avaliados pelo método de descrição analítica, com valores expressos em
porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 726 laudos histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes 519 foram diagnosticados com algum tipo de
proliferação neoplásica, compreendendo 71,49% dos resultados. A idade média dos animais acometidos por neoplasia foi de 9 a 10 anos. Estima-se na literatura
uma idade média de 7,94 ± 3,55 anos, ou seja, adultos e majoritariamente idosos (SANTOS et al., 2013). A raça mais acometida por neoplasias, representando
36,22% dos pacientes são os S.R.D (sem raça definida), seguida pelos poodles com 6,94%. CARNEIRO et al. (2010) obteve dados similares em Campo Grande-
MS/Brasil. Entretanto, dados como de ROSSETTO et al. (2009) em Londrina-PR/Brasil demonstraram que as neoplasias caninas acometem mais os animais com
raça definida, com equivalente a 70,74%. Em geral, as neoformações de pele apresentam maior prevalência (56,67%), seguido das neoformações em mamas
(10,97%) e em testículos (6,03%). Os carcinomas apresentaram maior prevalência de diagnóstico (21,39%), seguido pelos mastocitomas (13,55%) e sarcomas
(13,35%). DE SOUZA et al., (2001) em seu estudo descreve a predominância dos tumores de pele, representados pelos carcinomas entre os tipos de neoplasias
malignas e os histiocitomas entre as neoplasias benignas. As fêmeas apresentaram maior incidência de neoplasias (52,47%), em relação aos machos (47,35%),
corroborando com outros estudos (SANTOS et al., 2013). Em ambos os sexos as neoplasias cutâneas foram mais prevalentes, seguido da região de mama, em
fêmeas (20,56%) e na região dos testículos, em machos (12,69%).

CONCLUSOES
Na mesorregião da cidade de São Paulo-SP/Brasil as neoplasias acometem majoritariamente cães idosos, S.R.D, e fêmeas. Os tipos de neoplasias mais comuns são
de origem epitelial. Independente do sexo, o carcinoma é a neoformação mais frequente e a pele o órgão mais acometido. Notou-se que nas fêmeas ocorreu uma
maior predisposição para neoformações em mama e os machos são amplamente acometidos por neoformações em testículos.

REFERENCIAS

1. CARNEIRO, Amanda Tosta; GARCIA, Débora D. R. M.; MITIE, Prof. Fabiana; BERGAMO, Matsubara. Etudo Epidemiológico dos Casos de Neoplasias de Cães e Gatos
Atendidos no Hospital Veterinário. ANUÁRIO DA PRODUÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DISCENTE Vol. 13, N. 21, Ano 2010. 2. DE SOUZA, V. T. F.; PARAGUASSU, A.
A.; MOREIRA, E. L. T. Ocorrência de neoplasias em caninos na cidade de Salvador, Bahia (Achados de biopsias). Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 2,
n. 2, 2001. 3. GILSON, S.D.; PAGE, R.L. Princípios de Oncologia. In: BIRCHARD, S.J.; SHERDING, R. G. Manual Saunders: Clínica de Pequenos Animais. 3.ed. São Paulo:
Roca, 2008. p.209-217. 4. ROSSETTO, Victor José Vieira; MORENO, Kleber; GROTTI, Claudia Bosselli; REIS, Antonio Carlos Faria dos; BRACARENSE, Ana Paula
Frederico Rodrigues Loureiro. Frequência de neoplasmas em cães diagnosticados por exame citológico: estudo retrospectivo em um hospital-escola. Semina:
Ciências Agrárias, Londrina, v. 30, n. 1, p. 189-200, jan./mar. 2009. 5. SANTOS, I.F.C.; CARDOSO, J.M.M.; OLIVEIRA, K.C.; LAISSE, C.J.M.; BESSA, S.A.T. Prevalência
de neoplasias diagnosticadas em cães no Hospital Veterinário da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.65, n.3, p.773-782,
2013.
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM CÃES COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em cães com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 30 amostras de swab orofaríngeo em cães através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foi encontrado 1 cão positivo para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo. Animal não apresentou sinais clínicos que
pudessem estar relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al. (2021), que observaram que animais que tem contato direto
com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e
frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e correta higienização das mãos. Não há evidências
científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os humanos.

CONCLUSOES Conclua-se que o SARS-Cov-2 pode ser encontrado em cães com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM CÃES COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em cães com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 30 amostras de swab orofaríngeo em cães através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foi encontrado 1 cão positivo para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo. Animal não apresentou sinais clínicos que
pudessem estar relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al. (2021), que observaram que animais que tem contato direto
com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e
frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e correta higienização das mãos. Não há evidências
científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os humanos.

CONCLUSOES Conclua-se que o SARS-Cov-2 pode ser encontrado em cães com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM CÃES COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em cães com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 30 amostras de swab orofaríngeo em cães através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foi encontrado 1 cão positivo para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo. Animal não apresentou sinais clínicos que
pudessem estar relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al. (2021), que observaram que animais que tem contato direto
com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e
frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e correta higienização das mãos. Não há evidências
científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os humanos.

CONCLUSOES Conclua-se que o SARS-Cov-2 pode ser encontrado em cães com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM CÃES COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em cães com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 30 amostras de swab orofaríngeo em cães através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foi encontrado 1 cão positivo para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo. Animal não apresentou sinais clínicos que
pudessem estar relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al. (2021), que observaram que animais que tem contato direto
com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e
frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e correta higienização das mãos. Não há evidências
científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os humanos.

CONCLUSOES Conclua-se que o SARS-Cov-2 pode ser encontrado em cães com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM CÃES COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em cães com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 30 amostras de swab orofaríngeo em cães através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foi encontrado 1 cão positivo para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo. Animal não apresentou sinais clínicos que
pudessem estar relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al. (2021), que observaram que animais que tem contato direto
com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e
frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e correta higienização das mãos. Não há evidências
científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os humanos.

CONCLUSOES Conclua-se que o SARS-Cov-2 pode ser encontrado em cães com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM CÃES COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em cães com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 30 amostras de swab orofaríngeo em cães através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foi encontrado 1 cão positivo para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo. Animal não apresentou sinais clínicos que
pudessem estar relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al. (2021), que observaram que animais que tem contato direto
com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e
frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e correta higienização das mãos. Não há evidências
científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os humanos.

CONCLUSOES Conclua-se que o SARS-Cov-2 pode ser encontrado em cães com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO NÚMERO DE CASOS DE NEOPLASIAS AVIÁRIAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO de 2019 a 2021

INTRODUCAO

Ao longo do tempo, os animais selvagens, principalmente as aves, estão se tornando mais populares como animais de companhia. A maior longevidade dos animais
mantidos em cativeiros e a contínua exposição à agentes carcinogênicos são fatores predisponentes ao surgimento de neoplasias. Devido a carência de
informações sobre o assunto, esse estudo avalia a incidência de neoplasias em aves atendidas pelo HOVET-UNISA, permitindo realizar o levantamento das principais
neoplasias que acometem as aves dessa região.

OBJETIVOS
Verificar o número de casos de neoplasias que acometeram aves atendidas no HOVET – UNISA no período de março de 2019 a setembro de 2021 e foram
submetidas a exame histopatológico.

METODOLOGIA
Os casos avaliados foram obtidos a partir do levantamento de laudos histopatológicos de 14 aves que foram atendidas no HOVET-UNISA entre o período de 2019 a
2021. As prevalências das neoplasias foram dadas por meio da espécie acometida e do diagnóstico morfológico. Os dados coletados foram computados e avaliados
pelo método de descrição analítica, com valores expressos em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 14 exames histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET/UNISA, destes 10 casos foram diagnosticados com algum tipo
proliferação neoplásica, compreendendo 71,43% dos resultados. Das espécies analisadas o papagaio (Amazona aestiva) apresentou 40% (4/10) dos casos das
neoplasias relatadas, as calopsitas (Nymphicus hollandicus) obtiveram a mesma incidência de 40% (4/10). O periquito verde (Brotogeris tirica) e o tucano
(Ramphastos toco) também apresentaram a mesma incidência de (1/10), ou seja,10%. Das 10 aves acometidas por neoplasias 90% (9/10) são da ordem
psittaciforme, com maior incidência para os papagaio, calopsitas e menor para o periquito. Segundo SINHORINI (2008) e Godoy et al. (2009) a maior incidência de
neoplasias ocorre na ordem psitaciforme, entretanto SINHORINI (2008) relata que o papagaio e o periquito-australiano são os mais acometidos, enquanto o presente
trabalho revela os papagaios e as calopsitas com a maior incidência. Resultados similares foram encontrados por Garner (2006) que descreve a calopsita seguida do
papagaio com maior frequência tumoral dentre as aves. Todas as neoplasias diagnosticadas eram de origem mesenquimal (1) xantoma, (1) hemangioma (1)
fibroma, (1) neurofibroma, (1) rhabdomioma, (2) lipomas, (1) lipossarcoma, (1) fibrossarcoma e (1) oestossarcoma. Embora outros estudos relatam maior incidência
de neoplasias mesenquimais, carcinomas, melanomas e linfomas também são descritos (SINHORINI, 2008; GODOY et al., 2009). É possível notar quanto ao
comportamento tumoral, 7 neoplasias mesenquimais de comportamento benigno 70% (7/10) e 3 malignas 30% (3/10), o que corrobora com SINHORINI (2008) que
relata uma frequência maior de neoplasias benignas dentre a origem mesenquimal, demonstrando o lipoma com maior incidência.

CONCLUSOES
As neoplasias de comportamento benigno foram as mais diagnosticadas nas aves, sendo todas de origem mesenquimal e com maior frequência dos lipomas. A
ordem psittaciforme apresentou maior ocorrência entre as aves, representadas igualmente por papagaios e calopsitas. Entretanto os dados encontrados convergem
com alguns estudos e divergem de outros, demonstrando a necessidade de mais estudos devido a carência de literatura para esses animais.

REFERENCIAS

1. GARNER, M. M. A retrospective study of case submissions to a specialty diagnostic service. Clinical avian medicine, v. 2, p. 566-571, 2006. 2. GODOY, Silvia Neri et
al. Principais processos neoplásicos encontrados em psitacídeos mantidos em cativeiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 29, p. 445-451, 2009. 3. SINHORINI,
Juliana Anaya. Neoplasias em aves domésticas e silvestres mantidas em domicílio: avaliação anatomopatológica e imunoistoquímica. 2008. Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo.
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TITULO NÚMERO DE CASOS DE NEOPLASIAS AVIÁRIAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO de 2019 a 2021

INTRODUCAO

Ao longo do tempo, os animais selvagens, principalmente as aves, estão se tornando mais populares como animais de companhia. A maior longevidade dos animais
mantidos em cativeiros e a contínua exposição à agentes carcinogênicos são fatores predisponentes ao surgimento de neoplasias. Devido a carência de
informações sobre o assunto, esse estudo avalia a incidência de neoplasias em aves atendidas pelo HOVET-UNISA, permitindo realizar o levantamento das principais
neoplasias que acometem as aves dessa região.

OBJETIVOS
Verificar o número de casos de neoplasias que acometeram aves atendidas no HOVET – UNISA no período de março de 2019 a setembro de 2021 e foram
submetidas a exame histopatológico.

METODOLOGIA
Os casos avaliados foram obtidos a partir do levantamento de laudos histopatológicos de 14 aves que foram atendidas no HOVET-UNISA entre o período de 2019 a
2021. As prevalências das neoplasias foram dadas por meio da espécie acometida e do diagnóstico morfológico. Os dados coletados foram computados e avaliados
pelo método de descrição analítica, com valores expressos em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 14 exames histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET/UNISA, destes 10 casos foram diagnosticados com algum tipo
proliferação neoplásica, compreendendo 71,43% dos resultados. Das espécies analisadas o papagaio (Amazona aestiva) apresentou 40% (4/10) dos casos das
neoplasias relatadas, as calopsitas (Nymphicus hollandicus) obtiveram a mesma incidência de 40% (4/10). O periquito verde (Brotogeris tirica) e o tucano
(Ramphastos toco) também apresentaram a mesma incidência de (1/10), ou seja,10%. Das 10 aves acometidas por neoplasias 90% (9/10) são da ordem
psittaciforme, com maior incidência para os papagaio, calopsitas e menor para o periquito. Segundo SINHORINI (2008) e Godoy et al. (2009) a maior incidência de
neoplasias ocorre na ordem psitaciforme, entretanto SINHORINI (2008) relata que o papagaio e o periquito-australiano são os mais acometidos, enquanto o presente
trabalho revela os papagaios e as calopsitas com a maior incidência. Resultados similares foram encontrados por Garner (2006) que descreve a calopsita seguida do
papagaio com maior frequência tumoral dentre as aves. Todas as neoplasias diagnosticadas eram de origem mesenquimal (1) xantoma, (1) hemangioma (1)
fibroma, (1) neurofibroma, (1) rhabdomioma, (2) lipomas, (1) lipossarcoma, (1) fibrossarcoma e (1) oestossarcoma. Embora outros estudos relatam maior incidência
de neoplasias mesenquimais, carcinomas, melanomas e linfomas também são descritos (SINHORINI, 2008; GODOY et al., 2009). É possível notar quanto ao
comportamento tumoral, 7 neoplasias mesenquimais de comportamento benigno 70% (7/10) e 3 malignas 30% (3/10), o que corrobora com SINHORINI (2008) que
relata uma frequência maior de neoplasias benignas dentre a origem mesenquimal, demonstrando o lipoma com maior incidência.

CONCLUSOES
As neoplasias de comportamento benigno foram as mais diagnosticadas nas aves, sendo todas de origem mesenquimal e com maior frequência dos lipomas. A
ordem psittaciforme apresentou maior ocorrência entre as aves, representadas igualmente por papagaios e calopsitas. Entretanto os dados encontrados convergem
com alguns estudos e divergem de outros, demonstrando a necessidade de mais estudos devido a carência de literatura para esses animais.

REFERENCIAS

1. GARNER, M. M. A retrospective study of case submissions to a specialty diagnostic service. Clinical avian medicine, v. 2, p. 566-571, 2006. 2. GODOY, Silvia Neri et
al. Principais processos neoplásicos encontrados em psitacídeos mantidos em cativeiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 29, p. 445-451, 2009. 3. SINHORINI,
Juliana Anaya. Neoplasias em aves domésticas e silvestres mantidas em domicílio: avaliação anatomopatológica e imunoistoquímica. 2008. Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo.
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TITULO NÚMERO DE CASOS DE NEOPLASIAS AVIÁRIAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO de 2019 a 2021

INTRODUCAO

Ao longo do tempo, os animais selvagens, principalmente as aves, estão se tornando mais populares como animais de companhia. A maior longevidade dos animais
mantidos em cativeiros e a contínua exposição à agentes carcinogênicos são fatores predisponentes ao surgimento de neoplasias. Devido a carência de
informações sobre o assunto, esse estudo avalia a incidência de neoplasias em aves atendidas pelo HOVET-UNISA, permitindo realizar o levantamento das principais
neoplasias que acometem as aves dessa região.

OBJETIVOS
Verificar o número de casos de neoplasias que acometeram aves atendidas no HOVET – UNISA no período de março de 2019 a setembro de 2021 e foram
submetidas a exame histopatológico.

METODOLOGIA
Os casos avaliados foram obtidos a partir do levantamento de laudos histopatológicos de 14 aves que foram atendidas no HOVET-UNISA entre o período de 2019 a
2021. As prevalências das neoplasias foram dadas por meio da espécie acometida e do diagnóstico morfológico. Os dados coletados foram computados e avaliados
pelo método de descrição analítica, com valores expressos em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 14 exames histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET/UNISA, destes 10 casos foram diagnosticados com algum tipo
proliferação neoplásica, compreendendo 71,43% dos resultados. Das espécies analisadas o papagaio (Amazona aestiva) apresentou 40% (4/10) dos casos das
neoplasias relatadas, as calopsitas (Nymphicus hollandicus) obtiveram a mesma incidência de 40% (4/10). O periquito verde (Brotogeris tirica) e o tucano
(Ramphastos toco) também apresentaram a mesma incidência de (1/10), ou seja,10%. Das 10 aves acometidas por neoplasias 90% (9/10) são da ordem
psittaciforme, com maior incidência para os papagaio, calopsitas e menor para o periquito. Segundo SINHORINI (2008) e Godoy et al. (2009) a maior incidência de
neoplasias ocorre na ordem psitaciforme, entretanto SINHORINI (2008) relata que o papagaio e o periquito-australiano são os mais acometidos, enquanto o presente
trabalho revela os papagaios e as calopsitas com a maior incidência. Resultados similares foram encontrados por Garner (2006) que descreve a calopsita seguida do
papagaio com maior frequência tumoral dentre as aves. Todas as neoplasias diagnosticadas eram de origem mesenquimal (1) xantoma, (1) hemangioma (1)
fibroma, (1) neurofibroma, (1) rhabdomioma, (2) lipomas, (1) lipossarcoma, (1) fibrossarcoma e (1) oestossarcoma. Embora outros estudos relatam maior incidência
de neoplasias mesenquimais, carcinomas, melanomas e linfomas também são descritos (SINHORINI, 2008; GODOY et al., 2009). É possível notar quanto ao
comportamento tumoral, 7 neoplasias mesenquimais de comportamento benigno 70% (7/10) e 3 malignas 30% (3/10), o que corrobora com SINHORINI (2008) que
relata uma frequência maior de neoplasias benignas dentre a origem mesenquimal, demonstrando o lipoma com maior incidência.

CONCLUSOES
As neoplasias de comportamento benigno foram as mais diagnosticadas nas aves, sendo todas de origem mesenquimal e com maior frequência dos lipomas. A
ordem psittaciforme apresentou maior ocorrência entre as aves, representadas igualmente por papagaios e calopsitas. Entretanto os dados encontrados convergem
com alguns estudos e divergem de outros, demonstrando a necessidade de mais estudos devido a carência de literatura para esses animais.

REFERENCIAS

1. GARNER, M. M. A retrospective study of case submissions to a specialty diagnostic service. Clinical avian medicine, v. 2, p. 566-571, 2006. 2. GODOY, Silvia Neri et
al. Principais processos neoplásicos encontrados em psitacídeos mantidos em cativeiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 29, p. 445-451, 2009. 3. SINHORINI,
Juliana Anaya. Neoplasias em aves domésticas e silvestres mantidas em domicílio: avaliação anatomopatológica e imunoistoquímica. 2008. Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo.
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TITULO NÚMERO DE CASOS DE NEOPLASIAS AVIÁRIAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO de 2019 a 2021

INTRODUCAO

Ao longo do tempo, os animais selvagens, principalmente as aves, estão se tornando mais populares como animais de companhia. A maior longevidade dos animais
mantidos em cativeiros e a contínua exposição à agentes carcinogênicos são fatores predisponentes ao surgimento de neoplasias. Devido a carência de
informações sobre o assunto, esse estudo avalia a incidência de neoplasias em aves atendidas pelo HOVET-UNISA, permitindo realizar o levantamento das principais
neoplasias que acometem as aves dessa região.

OBJETIVOS
Verificar o número de casos de neoplasias que acometeram aves atendidas no HOVET – UNISA no período de março de 2019 a setembro de 2021 e foram
submetidas a exame histopatológico.

METODOLOGIA
Os casos avaliados foram obtidos a partir do levantamento de laudos histopatológicos de 14 aves que foram atendidas no HOVET-UNISA entre o período de 2019 a
2021. As prevalências das neoplasias foram dadas por meio da espécie acometida e do diagnóstico morfológico. Os dados coletados foram computados e avaliados
pelo método de descrição analítica, com valores expressos em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 14 exames histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET/UNISA, destes 10 casos foram diagnosticados com algum tipo
proliferação neoplásica, compreendendo 71,43% dos resultados. Das espécies analisadas o papagaio (Amazona aestiva) apresentou 40% (4/10) dos casos das
neoplasias relatadas, as calopsitas (Nymphicus hollandicus) obtiveram a mesma incidência de 40% (4/10). O periquito verde (Brotogeris tirica) e o tucano
(Ramphastos toco) também apresentaram a mesma incidência de (1/10), ou seja,10%. Das 10 aves acometidas por neoplasias 90% (9/10) são da ordem
psittaciforme, com maior incidência para os papagaio, calopsitas e menor para o periquito. Segundo SINHORINI (2008) e Godoy et al. (2009) a maior incidência de
neoplasias ocorre na ordem psitaciforme, entretanto SINHORINI (2008) relata que o papagaio e o periquito-australiano são os mais acometidos, enquanto o presente
trabalho revela os papagaios e as calopsitas com a maior incidência. Resultados similares foram encontrados por Garner (2006) que descreve a calopsita seguida do
papagaio com maior frequência tumoral dentre as aves. Todas as neoplasias diagnosticadas eram de origem mesenquimal (1) xantoma, (1) hemangioma (1)
fibroma, (1) neurofibroma, (1) rhabdomioma, (2) lipomas, (1) lipossarcoma, (1) fibrossarcoma e (1) oestossarcoma. Embora outros estudos relatam maior incidência
de neoplasias mesenquimais, carcinomas, melanomas e linfomas também são descritos (SINHORINI, 2008; GODOY et al., 2009). É possível notar quanto ao
comportamento tumoral, 7 neoplasias mesenquimais de comportamento benigno 70% (7/10) e 3 malignas 30% (3/10), o que corrobora com SINHORINI (2008) que
relata uma frequência maior de neoplasias benignas dentre a origem mesenquimal, demonstrando o lipoma com maior incidência.

CONCLUSOES
As neoplasias de comportamento benigno foram as mais diagnosticadas nas aves, sendo todas de origem mesenquimal e com maior frequência dos lipomas. A
ordem psittaciforme apresentou maior ocorrência entre as aves, representadas igualmente por papagaios e calopsitas. Entretanto os dados encontrados convergem
com alguns estudos e divergem de outros, demonstrando a necessidade de mais estudos devido a carência de literatura para esses animais.

REFERENCIAS

1. GARNER, M. M. A retrospective study of case submissions to a specialty diagnostic service. Clinical avian medicine, v. 2, p. 566-571, 2006. 2. GODOY, Silvia Neri et
al. Principais processos neoplásicos encontrados em psitacídeos mantidos em cativeiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 29, p. 445-451, 2009. 3. SINHORINI,
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TITULO NÚMERO DE CASOS DE NEOPLASIAS AVIÁRIAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO de 2019 a 2021

INTRODUCAO

Ao longo do tempo, os animais selvagens, principalmente as aves, estão se tornando mais populares como animais de companhia. A maior longevidade dos animais
mantidos em cativeiros e a contínua exposição à agentes carcinogênicos são fatores predisponentes ao surgimento de neoplasias. Devido a carência de
informações sobre o assunto, esse estudo avalia a incidência de neoplasias em aves atendidas pelo HOVET-UNISA, permitindo realizar o levantamento das principais
neoplasias que acometem as aves dessa região.

OBJETIVOS
Verificar o número de casos de neoplasias que acometeram aves atendidas no HOVET – UNISA no período de março de 2019 a setembro de 2021 e foram
submetidas a exame histopatológico.

METODOLOGIA
Os casos avaliados foram obtidos a partir do levantamento de laudos histopatológicos de 14 aves que foram atendidas no HOVET-UNISA entre o período de 2019 a
2021. As prevalências das neoplasias foram dadas por meio da espécie acometida e do diagnóstico morfológico. Os dados coletados foram computados e avaliados
pelo método de descrição analítica, com valores expressos em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 14 exames histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET/UNISA, destes 10 casos foram diagnosticados com algum tipo
proliferação neoplásica, compreendendo 71,43% dos resultados. Das espécies analisadas o papagaio (Amazona aestiva) apresentou 40% (4/10) dos casos das
neoplasias relatadas, as calopsitas (Nymphicus hollandicus) obtiveram a mesma incidência de 40% (4/10). O periquito verde (Brotogeris tirica) e o tucano
(Ramphastos toco) também apresentaram a mesma incidência de (1/10), ou seja,10%. Das 10 aves acometidas por neoplasias 90% (9/10) são da ordem
psittaciforme, com maior incidência para os papagaio, calopsitas e menor para o periquito. Segundo SINHORINI (2008) e Godoy et al. (2009) a maior incidência de
neoplasias ocorre na ordem psitaciforme, entretanto SINHORINI (2008) relata que o papagaio e o periquito-australiano são os mais acometidos, enquanto o presente
trabalho revela os papagaios e as calopsitas com a maior incidência. Resultados similares foram encontrados por Garner (2006) que descreve a calopsita seguida do
papagaio com maior frequência tumoral dentre as aves. Todas as neoplasias diagnosticadas eram de origem mesenquimal (1) xantoma, (1) hemangioma (1)
fibroma, (1) neurofibroma, (1) rhabdomioma, (2) lipomas, (1) lipossarcoma, (1) fibrossarcoma e (1) oestossarcoma. Embora outros estudos relatam maior incidência
de neoplasias mesenquimais, carcinomas, melanomas e linfomas também são descritos (SINHORINI, 2008; GODOY et al., 2009). É possível notar quanto ao
comportamento tumoral, 7 neoplasias mesenquimais de comportamento benigno 70% (7/10) e 3 malignas 30% (3/10), o que corrobora com SINHORINI (2008) que
relata uma frequência maior de neoplasias benignas dentre a origem mesenquimal, demonstrando o lipoma com maior incidência.

CONCLUSOES
As neoplasias de comportamento benigno foram as mais diagnosticadas nas aves, sendo todas de origem mesenquimal e com maior frequência dos lipomas. A
ordem psittaciforme apresentou maior ocorrência entre as aves, representadas igualmente por papagaios e calopsitas. Entretanto os dados encontrados convergem
com alguns estudos e divergem de outros, demonstrando a necessidade de mais estudos devido a carência de literatura para esses animais.

REFERENCIAS

1. GARNER, M. M. A retrospective study of case submissions to a specialty diagnostic service. Clinical avian medicine, v. 2, p. 566-571, 2006. 2. GODOY, Silvia Neri et
al. Principais processos neoplásicos encontrados em psitacídeos mantidos em cativeiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 29, p. 445-451, 2009. 3. SINHORINI,
Juliana Anaya. Neoplasias em aves domésticas e silvestres mantidas em domicílio: avaliação anatomopatológica e imunoistoquímica. 2008. Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo.
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TITULO NÚMERO DE CASOS DE NEOPLASIAS AVIÁRIAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO de 2019 a 2021

INTRODUCAO

Ao longo do tempo, os animais selvagens, principalmente as aves, estão se tornando mais populares como animais de companhia. A maior longevidade dos animais
mantidos em cativeiros e a contínua exposição à agentes carcinogênicos são fatores predisponentes ao surgimento de neoplasias. Devido a carência de
informações sobre o assunto, esse estudo avalia a incidência de neoplasias em aves atendidas pelo HOVET-UNISA, permitindo realizar o levantamento das principais
neoplasias que acometem as aves dessa região.

OBJETIVOS
Verificar o número de casos de neoplasias que acometeram aves atendidas no HOVET – UNISA no período de março de 2019 a setembro de 2021 e foram
submetidas a exame histopatológico.

METODOLOGIA
Os casos avaliados foram obtidos a partir do levantamento de laudos histopatológicos de 14 aves que foram atendidas no HOVET-UNISA entre o período de 2019 a
2021. As prevalências das neoplasias foram dadas por meio da espécie acometida e do diagnóstico morfológico. Os dados coletados foram computados e avaliados
pelo método de descrição analítica, com valores expressos em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 14 exames histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET/UNISA, destes 10 casos foram diagnosticados com algum tipo
proliferação neoplásica, compreendendo 71,43% dos resultados. Das espécies analisadas o papagaio (Amazona aestiva) apresentou 40% (4/10) dos casos das
neoplasias relatadas, as calopsitas (Nymphicus hollandicus) obtiveram a mesma incidência de 40% (4/10). O periquito verde (Brotogeris tirica) e o tucano
(Ramphastos toco) também apresentaram a mesma incidência de (1/10), ou seja,10%. Das 10 aves acometidas por neoplasias 90% (9/10) são da ordem
psittaciforme, com maior incidência para os papagaio, calopsitas e menor para o periquito. Segundo SINHORINI (2008) e Godoy et al. (2009) a maior incidência de
neoplasias ocorre na ordem psitaciforme, entretanto SINHORINI (2008) relata que o papagaio e o periquito-australiano são os mais acometidos, enquanto o presente
trabalho revela os papagaios e as calopsitas com a maior incidência. Resultados similares foram encontrados por Garner (2006) que descreve a calopsita seguida do
papagaio com maior frequência tumoral dentre as aves. Todas as neoplasias diagnosticadas eram de origem mesenquimal (1) xantoma, (1) hemangioma (1)
fibroma, (1) neurofibroma, (1) rhabdomioma, (2) lipomas, (1) lipossarcoma, (1) fibrossarcoma e (1) oestossarcoma. Embora outros estudos relatam maior incidência
de neoplasias mesenquimais, carcinomas, melanomas e linfomas também são descritos (SINHORINI, 2008; GODOY et al., 2009). É possível notar quanto ao
comportamento tumoral, 7 neoplasias mesenquimais de comportamento benigno 70% (7/10) e 3 malignas 30% (3/10), o que corrobora com SINHORINI (2008) que
relata uma frequência maior de neoplasias benignas dentre a origem mesenquimal, demonstrando o lipoma com maior incidência.

CONCLUSOES
As neoplasias de comportamento benigno foram as mais diagnosticadas nas aves, sendo todas de origem mesenquimal e com maior frequência dos lipomas. A
ordem psittaciforme apresentou maior ocorrência entre as aves, representadas igualmente por papagaios e calopsitas. Entretanto os dados encontrados convergem
com alguns estudos e divergem de outros, demonstrando a necessidade de mais estudos devido a carência de literatura para esses animais.

REFERENCIAS

1. GARNER, M. M. A retrospective study of case submissions to a specialty diagnostic service. Clinical avian medicine, v. 2, p. 566-571, 2006. 2. GODOY, Silvia Neri et
al. Principais processos neoplásicos encontrados em psitacídeos mantidos em cativeiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 29, p. 445-451, 2009. 3. SINHORINI,
Juliana Anaya. Neoplasias em aves domésticas e silvestres mantidas em domicílio: avaliação anatomopatológica e imunoistoquímica. 2008. Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo.
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TITULO Osteossíntese com placa bloqueada e banda de tensão em fratura de radio e ulna bilateral em coelho (Oryctolagus cuniculus): relato de caso

INTRODUCAO
A casuística de fraturas de rádio e ulna (RU) na rotina de pequenos animais é elevada. Com o aumento da criação do coelho doméstico como animal de companhia,
elevou-se o número de afecções na espécie semelhantes as observadas em cães e gatos, como as fraturas ósseas. Nesses casos, a osteossíntese é fundamental
para reestabelecer a função mecânica do membro afetado, garantindo ao animal a capacidade de expressar seu comportamento natural.

OBJETIVOS Este trabalho descreve a correção cirúrgica de uma fratura em RU bilateral em coelho, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA Para a descrição do caso clínico foi realizado o levantamento dos dados do prontuário do paciente e dos exames de imagem.

RESULTADOS

Um coelho (Oryctolagus cuniculus), foi atendido no hospital após resgate. Ao exame físico constatou-se crepitação em região articular úmero-radioulnar em membro
torácico esquerdo (MTE) e instabilidade de RU em membro torácico direito (MTD). Após realização de radiografia, constatou-se fratura completa em região proximal
de ulna esquerda, e fratura cominutiva em diáfise de RU direitos. Sendo assim, foi realizada osteossíntese de RU (MTD) através da aplicação de placa bloqueada
1,5mm, com dois parafusos em fragmento proximal e dois em fragmento distal, sobre a face cranial, através da abordagem craniomedial. Em MTE, foi realizada a
técnica de banda de tensão, através da abordagem caudolateral. Ambas as técnicas são descritas como de eleição para o tipo de fratura apresentado, visto que,
oferecem maior estabilidade e reduzem as chances de complicações no pós-operatório, como a não união. Foi realizado tratamento medicamentoso e
confeccionada tala em ambos os membros para auxílio do apoio, com a primeira troca de curativo em três dias, seguido por trocas quinzenais. Após 30 dias,
desenvolveu-se lesão por atrito em local de tala, sendo a mesma removida. O acompanhamento radiográfico foi realizado com um mês de pós-operatório, no qual foi
observado boa evolução da consolidação óssea com a presença de calo fibroso em foco de fratura. Frente a ausência de complicações e recuperação favorável da
função mecânica do membro, a segunda radiografia foi realizada em 10 meses, evidenciando total consolidação com a presença de calo ósseo exuberante, não
sendo observada alteração em apoio ou locomoção.

CONCLUSOES

Conclui-se que as técnicas de placa bloqueada e de banda de tensão, mostraram-se adequadas, assim como na rotina de pequenos animais. Houve completa
recuperação da função mecânica, não se observando repercussões locais ou sistêmicas de rejeição aos implantes utilizados, e o tempo de consolidação mostrou-se
semelhante ao observado em cães e gatos. Frente a escassez de descrições e relatos de osteossíntese na espécie, observamos que a adaptação de técnicas
utilizadas em cães e gatos mostrou-se satisfatória para o tratamento cirúrgico.

REFERENCIAS
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óssea diafisária da tíbia esquerda de um Oryctolagus cuniculus - relato de caso. PUBVET, Londrina, v. 6, n. 13, ed. 200, 2012.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS ESPLÊNICAS EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET - UNISA)
NO PERÍODO DE 2019 a 2021

INTRODUCAO
De acordo com Nelson (#38) Couto (2015) o baço é um órgão comumente acometido por neoformações, que podem ser benignas ou malignas e incluem
principalmente os hemangiomas e os hemangiossarcomas. Outras neoformações esplênicas encontradas são os leiomiossarcomas, fibrossarcomas, leiomiomas,
mielolipomas, carcinomas metastáticos ou sarcomas, tumores malignos histiocíticos e, ocasionalmente, linfomas.

OBJETIVOS
Determinar a incidência das neoplasias esplênicas em cães e seus respectivos tipos, por meio do estudo retrospectivo de amostras histopatológicas encaminhadas
ao Setor de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro de São Paulo.

METODOLOGIA
Foram analisados um total de 547 animais, sendo todos cães entre o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021, para o diagnóstico patológico. Os animais
foram registrados no banco de dados do laboratório de patologia animal da UNISA, onde informações como raça e idade foram coletadas. Os resultados foram
avaliados pelo método de descrição analítica, com valores expresso em porcentagem.

RESULTADOS

Dos 547 animais analisados, 15 foram diagnosticados com neoplasias esplênicas (2,74%), desta forma o baço foi o quinto órgão mais acometido por neoplasia
ficando atrás das neoplasias cutâneas, mamárias, testiculares e de linfonodo. Resultados semelhantes foram encontrados por Bandinelli et. al., em 2011 onde um
total de 9.085 amostras de neoplasias em cães, 2% eram provenientes do baço. A idade dos animais acometidos varia de 4 a 15 anos, a média de idade é 10,1 anos
sendo esses cães geriátricos. Os dados obtidos corroboram com os encontrados na literatura, o qual apontam animais adultos a idosos com maior frequência de
neoplasias esplênicas (DIONÍSIO, M. I. M, 2016). Os animais sem raça definida (SRD) (8/15) foram mais afetados por tumores esplênicos 53,33% contra 46,66%
(7/15) de animais com raça definida. O Poodle foi a raça definida mais acometida com 2 casos (2/15), ou seja, 13,33% de todas as raças. Dentre os tipos de
neoplasias esplênicas diagnosticadas nesse estudo podemos citar: 26,66% de hemangioma (4/15), 26,66%, de linfoma (4/15), 20% de mastocitoma (3/15), 6,66% de
fibrossarcoma (1/15), 6,66% de hemangiossarcoma (1/15), 6,66% de lipossarcoma (1/15) e 6,66% de mesotelioma (1/15). Dentre os diagnósticos neoplásicos
73,33% (11/15) eram de comportamento maligno e 26,67% (4/15) eram benignas, representadas exclusivamente pelo hemangioma. Segundo BANDINELLI et al.,
2011 as neoplasias malignas são mais comum em baço, entretanto seu estudo descreve o hemangiossarcoma e fibrossarcoma como as neoplasias mais frequentes,
o que diverge do encontrado nesta casuística no qual os linfomas e hemangiomas apresentaram maior incidência.

CONCLUSOES
Por intermédio deste estudo foi possível determinar a incidência dos cães acometidos por neoplasia esplênica na região do HOVET UNISA. Os animais apresentaram
idade média de 10,1 anos com maior incidência de neoplasias malignas. Entretanto o hemangioma e linfoma foram as neoplasias mais frequentes, o que diverge da
literatura. Mais estudos atuais são necessários para determinar a incidência das neoplasias esplênicas.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS ESPLÊNICAS EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET - UNISA)
NO PERÍODO DE 2019 a 2021

INTRODUCAO
De acordo com Nelson (#38) Couto (2015) o baço é um órgão comumente acometido por neoformações, que podem ser benignas ou malignas e incluem
principalmente os hemangiomas e os hemangiossarcomas. Outras neoformações esplênicas encontradas são os leiomiossarcomas, fibrossarcomas, leiomiomas,
mielolipomas, carcinomas metastáticos ou sarcomas, tumores malignos histiocíticos e, ocasionalmente, linfomas.

OBJETIVOS
Determinar a incidência das neoplasias esplênicas em cães e seus respectivos tipos, por meio do estudo retrospectivo de amostras histopatológicas encaminhadas
ao Setor de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro de São Paulo.

METODOLOGIA
Foram analisados um total de 547 animais, sendo todos cães entre o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021, para o diagnóstico patológico. Os animais
foram registrados no banco de dados do laboratório de patologia animal da UNISA, onde informações como raça e idade foram coletadas. Os resultados foram
avaliados pelo método de descrição analítica, com valores expresso em porcentagem.

RESULTADOS

Dos 547 animais analisados, 15 foram diagnosticados com neoplasias esplênicas (2,74%), desta forma o baço foi o quinto órgão mais acometido por neoplasia
ficando atrás das neoplasias cutâneas, mamárias, testiculares e de linfonodo. Resultados semelhantes foram encontrados por Bandinelli et. al., em 2011 onde um
total de 9.085 amostras de neoplasias em cães, 2% eram provenientes do baço. A idade dos animais acometidos varia de 4 a 15 anos, a média de idade é 10,1 anos
sendo esses cães geriátricos. Os dados obtidos corroboram com os encontrados na literatura, o qual apontam animais adultos a idosos com maior frequência de
neoplasias esplênicas (DIONÍSIO, M. I. M, 2016). Os animais sem raça definida (SRD) (8/15) foram mais afetados por tumores esplênicos 53,33% contra 46,66%
(7/15) de animais com raça definida. O Poodle foi a raça definida mais acometida com 2 casos (2/15), ou seja, 13,33% de todas as raças. Dentre os tipos de
neoplasias esplênicas diagnosticadas nesse estudo podemos citar: 26,66% de hemangioma (4/15), 26,66%, de linfoma (4/15), 20% de mastocitoma (3/15), 6,66% de
fibrossarcoma (1/15), 6,66% de hemangiossarcoma (1/15), 6,66% de lipossarcoma (1/15) e 6,66% de mesotelioma (1/15). Dentre os diagnósticos neoplásicos
73,33% (11/15) eram de comportamento maligno e 26,67% (4/15) eram benignas, representadas exclusivamente pelo hemangioma. Segundo BANDINELLI et al.,
2011 as neoplasias malignas são mais comum em baço, entretanto seu estudo descreve o hemangiossarcoma e fibrossarcoma como as neoplasias mais frequentes,
o que diverge do encontrado nesta casuística no qual os linfomas e hemangiomas apresentaram maior incidência.

CONCLUSOES
Por intermédio deste estudo foi possível determinar a incidência dos cães acometidos por neoplasia esplênica na região do HOVET UNISA. Os animais apresentaram
idade média de 10,1 anos com maior incidência de neoplasias malignas. Entretanto o hemangioma e linfoma foram as neoplasias mais frequentes, o que diverge da
literatura. Mais estudos atuais são necessários para determinar a incidência das neoplasias esplênicas.

REFERENCIAS

1. BANDINELLI, Marcele B. et al. Estudo retrospectivo de lesões em baços de cães esplenectomizados: 179 casos. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 31, p. 697-701,
2011. 2. DIONÍSIO, Marina Isabel Mateus et al. Prevalência da doença esplénica em cães e sobrevivência após esplenectomia: estudo retrospetivo. 2016. Tese de
Doutorado. Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária. 3. NELSON, Richard; COUTO, C. Guillermo. Medicina interna de pequenos animais. Elsevier
Brasil, 2015. 4. ZACHARY, James F.; MCGAVIN, M. Donald; MCGAVIN, M. Donald. Bases da patologia em veterinária. Elsevier Health Sciences Brazil, 2012.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS ESPLÊNICAS EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET - UNISA)
NO PERÍODO DE 2019 a 2021

INTRODUCAO
De acordo com Nelson (#38) Couto (2015) o baço é um órgão comumente acometido por neoformações, que podem ser benignas ou malignas e incluem
principalmente os hemangiomas e os hemangiossarcomas. Outras neoformações esplênicas encontradas são os leiomiossarcomas, fibrossarcomas, leiomiomas,
mielolipomas, carcinomas metastáticos ou sarcomas, tumores malignos histiocíticos e, ocasionalmente, linfomas.

OBJETIVOS
Determinar a incidência das neoplasias esplênicas em cães e seus respectivos tipos, por meio do estudo retrospectivo de amostras histopatológicas encaminhadas
ao Setor de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro de São Paulo.

METODOLOGIA
Foram analisados um total de 547 animais, sendo todos cães entre o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021, para o diagnóstico patológico. Os animais
foram registrados no banco de dados do laboratório de patologia animal da UNISA, onde informações como raça e idade foram coletadas. Os resultados foram
avaliados pelo método de descrição analítica, com valores expresso em porcentagem.

RESULTADOS

Dos 547 animais analisados, 15 foram diagnosticados com neoplasias esplênicas (2,74%), desta forma o baço foi o quinto órgão mais acometido por neoplasia
ficando atrás das neoplasias cutâneas, mamárias, testiculares e de linfonodo. Resultados semelhantes foram encontrados por Bandinelli et. al., em 2011 onde um
total de 9.085 amostras de neoplasias em cães, 2% eram provenientes do baço. A idade dos animais acometidos varia de 4 a 15 anos, a média de idade é 10,1 anos
sendo esses cães geriátricos. Os dados obtidos corroboram com os encontrados na literatura, o qual apontam animais adultos a idosos com maior frequência de
neoplasias esplênicas (DIONÍSIO, M. I. M, 2016). Os animais sem raça definida (SRD) (8/15) foram mais afetados por tumores esplênicos 53,33% contra 46,66%
(7/15) de animais com raça definida. O Poodle foi a raça definida mais acometida com 2 casos (2/15), ou seja, 13,33% de todas as raças. Dentre os tipos de
neoplasias esplênicas diagnosticadas nesse estudo podemos citar: 26,66% de hemangioma (4/15), 26,66%, de linfoma (4/15), 20% de mastocitoma (3/15), 6,66% de
fibrossarcoma (1/15), 6,66% de hemangiossarcoma (1/15), 6,66% de lipossarcoma (1/15) e 6,66% de mesotelioma (1/15). Dentre os diagnósticos neoplásicos
73,33% (11/15) eram de comportamento maligno e 26,67% (4/15) eram benignas, representadas exclusivamente pelo hemangioma. Segundo BANDINELLI et al.,
2011 as neoplasias malignas são mais comum em baço, entretanto seu estudo descreve o hemangiossarcoma e fibrossarcoma como as neoplasias mais frequentes,
o que diverge do encontrado nesta casuística no qual os linfomas e hemangiomas apresentaram maior incidência.

CONCLUSOES
Por intermédio deste estudo foi possível determinar a incidência dos cães acometidos por neoplasia esplênica na região do HOVET UNISA. Os animais apresentaram
idade média de 10,1 anos com maior incidência de neoplasias malignas. Entretanto o hemangioma e linfoma foram as neoplasias mais frequentes, o que diverge da
literatura. Mais estudos atuais são necessários para determinar a incidência das neoplasias esplênicas.

REFERENCIAS

1. BANDINELLI, Marcele B. et al. Estudo retrospectivo de lesões em baços de cães esplenectomizados: 179 casos. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 31, p. 697-701,
2011. 2. DIONÍSIO, Marina Isabel Mateus et al. Prevalência da doença esplénica em cães e sobrevivência após esplenectomia: estudo retrospetivo. 2016. Tese de
Doutorado. Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária. 3. NELSON, Richard; COUTO, C. Guillermo. Medicina interna de pequenos animais. Elsevier
Brasil, 2015. 4. ZACHARY, James F.; MCGAVIN, M. Donald; MCGAVIN, M. Donald. Bases da patologia em veterinária. Elsevier Health Sciences Brazil, 2012.
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM GATOS COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em gatos com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 19 amostras de swab orofaríngeo em gatos através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foram encontrados três gatos positivos para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo, dentre estes animais, apenas um
apresentou secreção nasal e espirros, sinais estes inespecíficos para serem relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al.
(2021), que observaram que felinos que tem contato direto com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados
pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e
correta higienização das mãos. Não há evidências científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os
humanos.

CONCLUSOES O vírus SARS-Cov-2 pode ser encontrado em gatos com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM GATOS COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em gatos com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 19 amostras de swab orofaríngeo em gatos através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foram encontrados três gatos positivos para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo, dentre estes animais, apenas um
apresentou secreção nasal e espirros, sinais estes inespecíficos para serem relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al.
(2021), que observaram que felinos que tem contato direto com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados
pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e
correta higienização das mãos. Não há evidências científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os
humanos.

CONCLUSOES O vírus SARS-Cov-2 pode ser encontrado em gatos com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM GATOS COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em gatos com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 19 amostras de swab orofaríngeo em gatos através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foram encontrados três gatos positivos para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo, dentre estes animais, apenas um
apresentou secreção nasal e espirros, sinais estes inespecíficos para serem relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al.
(2021), que observaram que felinos que tem contato direto com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados
pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e
correta higienização das mãos. Não há evidências científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os
humanos.

CONCLUSOES O vírus SARS-Cov-2 pode ser encontrado em gatos com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM GATOS COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em gatos com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 19 amostras de swab orofaríngeo em gatos através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foram encontrados três gatos positivos para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo, dentre estes animais, apenas um
apresentou secreção nasal e espirros, sinais estes inespecíficos para serem relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al.
(2021), que observaram que felinos que tem contato direto com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados
pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e
correta higienização das mãos. Não há evidências científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os
humanos.

CONCLUSOES O vírus SARS-Cov-2 pode ser encontrado em gatos com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM GATOS COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em gatos com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 19 amostras de swab orofaríngeo em gatos através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foram encontrados três gatos positivos para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo, dentre estes animais, apenas um
apresentou secreção nasal e espirros, sinais estes inespecíficos para serem relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al.
(2021), que observaram que felinos que tem contato direto com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados
pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e
correta higienização das mãos. Não há evidências científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os
humanos.

CONCLUSOES O vírus SARS-Cov-2 pode ser encontrado em gatos com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO DETECÇÃO DE SARS-COV-2 EM GATOS COM TUTORES POSITIVOS PARA COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
O coronavírus é uma doença respiratória contagiosa, causada por um vírus de RNA de fita simples, denominado SARS-Cov-2 e que foi declarada emergência de
saúde pública internacional. A doença evoluiu de forma grave nos humanos, principalmente os com comorbidades. Entender se a proximidade entre cães e gatos e
os seres humanos com COVID-19 pode facilitar a transmissão do vírus a esses animais é fundamental para maiores compreensões sobre a dinâmica desta doença.

OBJETIVOS Detectar a presença do SARS-Cov-2 em amostras de swabs orofaríngeos, em gatos com íntimo contato com tutores positivos para o vírus.

METODOLOGIA

Foram analisadas 19 amostras de swab orofaríngeo em gatos através de exame de RT-PCR que participam do “Estudo multicêntrico para a vigilância de SARS-CoV-2
em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para avaliação de risco de transmissão
zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e Pesquisa, segundo registrado na
Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Foram coletas amostras dos animais que tinham contato direto com tutores positivos para
COVID-19, residentes na cidade de São Paulo.

RESULTADOS

Foram encontrados três gatos positivos para SARS-Cov-2 na análise de RT-PCR da amostra coletada por swab orofaríngeo, dentre estes animais, apenas um
apresentou secreção nasal e espirros, sinais estes inespecíficos para serem relacionados a doença. Tais resultados reforçam o que foi descrito por Venturotti et al.
(2021), que observaram que felinos que tem contato direto com tutores positivos para SARS-CoV-2, tem maior probabilidade de serem ocasionalmente infectados
pelo vírus. Vale ressaltar que o contato deve ser íntimo e frequente, como dormir com esses animais, assim como abraçá-los e beijá-los sem o uso de máscaras e
correta higienização das mãos. Não há evidências científicas de que esses animais possam se tornar potenciais transmissores e perpetuadores da doença para os
humanos.

CONCLUSOES O vírus SARS-Cov-2 pode ser encontrado em gatos com contato íntimo com tutores testados positivos o vírus.

REFERENCIAS

1. VENTUROTTI, T; SCHRIODER, R; CARVALHO, F. potencial de transmissibilidade da covid-19 de cães e gatos para humanos. Unesc em revista, v. 4, n. 2, p. 133-141,
3 mar. 2021. 2. HALFMANN PJ, HATTA M, CHIBA S, MAEMURA T, FAN S, TAKEDA M, ET AL. Transmission of sars-cov-2 in domestic cats. N engl j med. (2020)
383:592–4. DOI: 10.1056/nejmc2013400. 3. SHI J, WEN Z, ZHONG G, YANG H, WANG C, HUANG B, ET Al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated
animals to sars– coronavirus 2. Science. (2020) 368:1016–20. DOI: 10.1126/science.abb7015
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TITULO
CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS TESTICULARES EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET –UNISA) NO PERÍODO
DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
As neoplasias do sistema reprodutor masculino em cães são muito comuns, e dentre elas, as neoplasias testiculares são as mais frequentes, representando 86% a
91% de todas as neoplasias do sistema reprodutor, sendo grande parte de aspecto benigno. Os tipos histológicos mais predominantes são os tumores de células de
Sertoli ou sertolinoma, os seminomas e os tumores das células de Leydig ou Leydigoma. A média de idade acometida é de 9 a 11 anos.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo determinar a incidência das neoplasias testiculares em machos e seus respectivos tipos, por meio do estudo retrospectivo de
amostras histopatológicas encaminhadas ao Setor de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Foram analisados um total de 260 cães machos entre o período de março de 2019 a março de 2021, com idades entre 1 e 17 anos para o diagnóstico histopatológico.
Os animais foram registrados no banco de dados do laboratório de patologia animal da UNISA, onde informações importantes como raça, idade e localização da
anormalidade foram coletadas. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, com valores expresso em porcentagem.

RESULTADOS

Dos 260 cães machos 33 foram diagnosticados com neoplasias testiculares (12,69%), desta forma os testículos foram o segundo órgão mais acometido por
neoplasia ficando atrás apenas das neoplasias cutâneas, resultados semelhantes aos que foram encontrados por Nascimento et al. (2020) que mostrou uma
prevalência de 11,2% de neoplasias testiculares em cães machos. A idade dos animais acometidos varia de 10 meses a 17 anos, sendo a média de 11,4 anos, ou seja,
cães idosos. Os dados obtidos corroboram com os encontrados na literatura, o qual apontam animais adultos sênior e idosos com maior frequência de neoplasias
testiculares (MEUTEN, 2017). Os animais de raça definida foram mais afetados por tumores testiculares (19/33, 57,57%), em comparação com animais sem raça
definida (14/33, 42,42%). O Poodle e Boxer foram as raças definidas mais acometidas, apresentam 3 casos de cada (3/33), ou seja, 9,1%. Outros artigos relatam que
as raças definidas mais acometidas são: poodle, Cocker, boxer, pastor alemão e pinscher nas respectivas ordens. (NASCIMENTO, 2020). A incidência do tipo
neoplásico foi de 57,57% de leydigoma (19/33), 39,39% de seminoma (13/33) e 9,01 % de sertolinoma (3/33). Dois cães apresentaram tipos de neoplasias diferentes
concomitantes, desta forma foram contabilizados em ambos os tipos de neoplasias. Na literatura há divergência entre a neoplasia testicular com maior incidência,
alguns autores relatam o leydigoma com maior acometimento (ARGENTA et al., 2016; VISCONE et al., 2016) enquanto Nascimento et al. (2020) descreve o
seminoma mais frequente em cães.

CONCLUSOES
Por intermédio deste estudo foi possível determinar a incidência dos cães acometidos por neoplasia testicular na região do HOVET UNISA, descrevendo a idade, raça
e o tipo de neoplasia. Entretanto os dados encontrados convergem com alguns estudos e divergem de outros, demonstrando a necessidade de mais estudos
retrospectivos para melhor elucidar a neoplasia testicular com maior incidência.

REFERENCIAS

1. ARGENTA, Fernando Froner et al. Neoplasmas testiculares em cães no Rio Grande do Sul, Brasil. Acta Scientiae Veterinariae, v. 44, p. 1-6, 2016. 2. Daleck CR, De
Nardi AB. Oncologia em cães e gatos 2ªedição 2016; 814-816. 3. Meuten DJ. Tumors in domestic animals 5ª edition 2017; 708-714. 4. NASCIMENTO, Harlan
Hallamys de Lima et al. Neoplasmas testiculares em cães. 2020. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Maria. 5. VISCONE, Érica et al. SEMINOMA E
TUMOR DE CÉLULAS INTERSTICIAIS NO MESMO TESTÍCULO DE UM CÃO–RELATO DE CASO. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, v. 13, n. 24, 2016.
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TITULO
CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS TESTICULARES EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET –UNISA) NO PERÍODO
DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
As neoplasias do sistema reprodutor masculino em cães são muito comuns, e dentre elas, as neoplasias testiculares são as mais frequentes, representando 86% a
91% de todas as neoplasias do sistema reprodutor, sendo grande parte de aspecto benigno. Os tipos histológicos mais predominantes são os tumores de células de
Sertoli ou sertolinoma, os seminomas e os tumores das células de Leydig ou Leydigoma. A média de idade acometida é de 9 a 11 anos.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo determinar a incidência das neoplasias testiculares em machos e seus respectivos tipos, por meio do estudo retrospectivo de
amostras histopatológicas encaminhadas ao Setor de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Foram analisados um total de 260 cães machos entre o período de março de 2019 a março de 2021, com idades entre 1 e 17 anos para o diagnóstico histopatológico.
Os animais foram registrados no banco de dados do laboratório de patologia animal da UNISA, onde informações importantes como raça, idade e localização da
anormalidade foram coletadas. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, com valores expresso em porcentagem.

RESULTADOS

Dos 260 cães machos 33 foram diagnosticados com neoplasias testiculares (12,69%), desta forma os testículos foram o segundo órgão mais acometido por
neoplasia ficando atrás apenas das neoplasias cutâneas, resultados semelhantes aos que foram encontrados por Nascimento et al. (2020) que mostrou uma
prevalência de 11,2% de neoplasias testiculares em cães machos. A idade dos animais acometidos varia de 10 meses a 17 anos, sendo a média de 11,4 anos, ou seja,
cães idosos. Os dados obtidos corroboram com os encontrados na literatura, o qual apontam animais adultos sênior e idosos com maior frequência de neoplasias
testiculares (MEUTEN, 2017). Os animais de raça definida foram mais afetados por tumores testiculares (19/33, 57,57%), em comparação com animais sem raça
definida (14/33, 42,42%). O Poodle e Boxer foram as raças definidas mais acometidas, apresentam 3 casos de cada (3/33), ou seja, 9,1%. Outros artigos relatam que
as raças definidas mais acometidas são: poodle, Cocker, boxer, pastor alemão e pinscher nas respectivas ordens. (NASCIMENTO, 2020). A incidência do tipo
neoplásico foi de 57,57% de leydigoma (19/33), 39,39% de seminoma (13/33) e 9,01 % de sertolinoma (3/33). Dois cães apresentaram tipos de neoplasias diferentes
concomitantes, desta forma foram contabilizados em ambos os tipos de neoplasias. Na literatura há divergência entre a neoplasia testicular com maior incidência,
alguns autores relatam o leydigoma com maior acometimento (ARGENTA et al., 2016; VISCONE et al., 2016) enquanto Nascimento et al. (2020) descreve o
seminoma mais frequente em cães.

CONCLUSOES
Por intermédio deste estudo foi possível determinar a incidência dos cães acometidos por neoplasia testicular na região do HOVET UNISA, descrevendo a idade, raça
e o tipo de neoplasia. Entretanto os dados encontrados convergem com alguns estudos e divergem de outros, demonstrando a necessidade de mais estudos
retrospectivos para melhor elucidar a neoplasia testicular com maior incidência.

REFERENCIAS

1. ARGENTA, Fernando Froner et al. Neoplasmas testiculares em cães no Rio Grande do Sul, Brasil. Acta Scientiae Veterinariae, v. 44, p. 1-6, 2016. 2. Daleck CR, De
Nardi AB. Oncologia em cães e gatos 2ªedição 2016; 814-816. 3. Meuten DJ. Tumors in domestic animals 5ª edition 2017; 708-714. 4. NASCIMENTO, Harlan
Hallamys de Lima et al. Neoplasmas testiculares em cães. 2020. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Maria. 5. VISCONE, Érica et al. SEMINOMA E
TUMOR DE CÉLULAS INTERSTICIAIS NO MESMO TESTÍCULO DE UM CÃO–RELATO DE CASO. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, v. 13, n. 24, 2016.
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TITULO
CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS TESTICULARES EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET –UNISA) NO PERÍODO
DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
As neoplasias do sistema reprodutor masculino em cães são muito comuns, e dentre elas, as neoplasias testiculares são as mais frequentes, representando 86% a
91% de todas as neoplasias do sistema reprodutor, sendo grande parte de aspecto benigno. Os tipos histológicos mais predominantes são os tumores de células de
Sertoli ou sertolinoma, os seminomas e os tumores das células de Leydig ou Leydigoma. A média de idade acometida é de 9 a 11 anos.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo determinar a incidência das neoplasias testiculares em machos e seus respectivos tipos, por meio do estudo retrospectivo de
amostras histopatológicas encaminhadas ao Setor de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Foram analisados um total de 260 cães machos entre o período de março de 2019 a março de 2021, com idades entre 1 e 17 anos para o diagnóstico histopatológico.
Os animais foram registrados no banco de dados do laboratório de patologia animal da UNISA, onde informações importantes como raça, idade e localização da
anormalidade foram coletadas. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, com valores expresso em porcentagem.

RESULTADOS

Dos 260 cães machos 33 foram diagnosticados com neoplasias testiculares (12,69%), desta forma os testículos foram o segundo órgão mais acometido por
neoplasia ficando atrás apenas das neoplasias cutâneas, resultados semelhantes aos que foram encontrados por Nascimento et al. (2020) que mostrou uma
prevalência de 11,2% de neoplasias testiculares em cães machos. A idade dos animais acometidos varia de 10 meses a 17 anos, sendo a média de 11,4 anos, ou seja,
cães idosos. Os dados obtidos corroboram com os encontrados na literatura, o qual apontam animais adultos sênior e idosos com maior frequência de neoplasias
testiculares (MEUTEN, 2017). Os animais de raça definida foram mais afetados por tumores testiculares (19/33, 57,57%), em comparação com animais sem raça
definida (14/33, 42,42%). O Poodle e Boxer foram as raças definidas mais acometidas, apresentam 3 casos de cada (3/33), ou seja, 9,1%. Outros artigos relatam que
as raças definidas mais acometidas são: poodle, Cocker, boxer, pastor alemão e pinscher nas respectivas ordens. (NASCIMENTO, 2020). A incidência do tipo
neoplásico foi de 57,57% de leydigoma (19/33), 39,39% de seminoma (13/33) e 9,01 % de sertolinoma (3/33). Dois cães apresentaram tipos de neoplasias diferentes
concomitantes, desta forma foram contabilizados em ambos os tipos de neoplasias. Na literatura há divergência entre a neoplasia testicular com maior incidência,
alguns autores relatam o leydigoma com maior acometimento (ARGENTA et al., 2016; VISCONE et al., 2016) enquanto Nascimento et al. (2020) descreve o
seminoma mais frequente em cães.

CONCLUSOES
Por intermédio deste estudo foi possível determinar a incidência dos cães acometidos por neoplasia testicular na região do HOVET UNISA, descrevendo a idade, raça
e o tipo de neoplasia. Entretanto os dados encontrados convergem com alguns estudos e divergem de outros, demonstrando a necessidade de mais estudos
retrospectivos para melhor elucidar a neoplasia testicular com maior incidência.

REFERENCIAS

1. ARGENTA, Fernando Froner et al. Neoplasmas testiculares em cães no Rio Grande do Sul, Brasil. Acta Scientiae Veterinariae, v. 44, p. 1-6, 2016. 2. Daleck CR, De
Nardi AB. Oncologia em cães e gatos 2ªedição 2016; 814-816. 3. Meuten DJ. Tumors in domestic animals 5ª edition 2017; 708-714. 4. NASCIMENTO, Harlan
Hallamys de Lima et al. Neoplasmas testiculares em cães. 2020. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Maria. 5. VISCONE, Érica et al. SEMINOMA E
TUMOR DE CÉLULAS INTERSTICIAIS NO MESMO TESTÍCULO DE UM CÃO–RELATO DE CASO. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, v. 13, n. 24, 2016.
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TITULO
AVALIAÇÃO CLÍNICA DE CÃES E GATOS POSITIVOS PARA SARS-COV-2 QUE TIVERAM CONTATO COM TUTORES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
Em novembro de 2019 pessoas começaram a procurar hospitais devido uma doença desconhecida, o SARS-CoV-2, que evoluía a uma síndrome do desconforto
respiratório agudo grave (SARS), que pode resultar em morte. A OMS denominou a doença como coronavírus disease 2019, (COVID 19). Dentre os principais
sintomas em humanos estão os sinais gastrointestinais e respiratórios. O primeiro relato em animais domésticos ocorreu em fevereiro de 2020, na China.

OBJETIVOS
Avaliar em cães e gatos positivos para SARS-CoV-2, que tiveram contato com tutores diagnosticados com o vírus através de RT-PCR na cidade de São Paulo, sinais
clínicos através de exame físico e anamnese destes pacientes.

METODOLOGIA

Foram selecionados 1 cão e 3 gatos positivos em RT-PCR de swab orofaríngeo para SARS-CoV-2, que estão participando de forma voluntária do projeto multicêntrico
para a vigilância de SARS-CoV-2 em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para
avaliação de risco de transmissão zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e
Pesquisa, segundo registrado na Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Efetuamos anamnese e exame físico nos animais, onde
foram aferidos parâmetros como peso, frequência cardíaca, respiratória, temperatura retal, ausculta pulmonar, escore corporal, avaliação de mucosas, inspeção de
boca, pele e reflexo de tosse.

RESULTADOS

Os resultados obtidos demonstraram que dentre os animais infectados com o SARS-CoV-2 neste estudo, apenas um gato apresentou secreção nasal e espirros,
sinais estes, não específicos da doença, os outros três animais apresentaram parâmetros condizentes com as referências de cada espécie, corroborando com
Moraes, H. A. et al (2020), que observaram em seus estudos que gatos infectados de maneira experimental com SARS-CoV-2 não manifestaram sinais clínicos,
assim como KREUTZ, L. C., et al, (2021) descreve que a infecção em cães e gatos são geralmente assintomáticas ou ocasionalmente acompanhadas de sintomas
gastrointestinais e respiratórios leves.

CONCLUSOES Destacou-se que cães e gatos positivos para SARS-CoV-2 podem não desenvolver sinais clínicos específicos ou até mesmo se manterem assintomáticos.

REFERENCIAS

1. HOSIE, M. J.; HOFMANN-LEHMANN, R.; HARTMANN, K.; EGBERINK, H.; TRUYEN, U.; ADDIE, D. D. et al (2021). Anthropogenic Infection of Cats during the 2020
COVID-19 Pandemic. Viruses, v.13, n.2:185. https://doi.org/10.3390/v13020185. 2. KREUTZ, L, C. FLORES, E. F., CARGNELUTTI, J., HENZEL, A., ANZILIERO, D.,
BRUM, M. C. S. LIMA, M. TORRES, F. FRANCO, D. OLIVEIRA, S. A. M. SILVA, A.M. ET AL (2021). SARS-CoV-2/COVID-19 em animais de companhia. ARS veterinaria,
jaboticabal, SP, V.37, N.1, 001-002. 3. MORAIS H.A., DOS SANTOS A.P., DO NASCIMENTO N.C., KMETIUK L.B., BARBOSA D.S., BRANDÃO P.E., GUIMARÃES A.M.S.,
PETTAN-BREWER C. E., BIONDO A.W. (2020). Infecção natural por sars-cov-2 em animais de companhia: uma revisão de relatos de casos e evidências atuais de seu
papel na epidemiologia do covid-19. FRENTE. VETERINARIO. SCI. 7: 591216.
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TITULO
AVALIAÇÃO CLÍNICA DE CÃES E GATOS POSITIVOS PARA SARS-COV-2 QUE TIVERAM CONTATO COM TUTORES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
Em novembro de 2019 pessoas começaram a procurar hospitais devido uma doença desconhecida, o SARS-CoV-2, que evoluía a uma síndrome do desconforto
respiratório agudo grave (SARS), que pode resultar em morte. A OMS denominou a doença como coronavírus disease 2019, (COVID 19). Dentre os principais
sintomas em humanos estão os sinais gastrointestinais e respiratórios. O primeiro relato em animais domésticos ocorreu em fevereiro de 2020, na China.

OBJETIVOS
Avaliar em cães e gatos positivos para SARS-CoV-2, que tiveram contato com tutores diagnosticados com o vírus através de RT-PCR na cidade de São Paulo, sinais
clínicos através de exame físico e anamnese destes pacientes.

METODOLOGIA

Foram selecionados 1 cão e 3 gatos positivos em RT-PCR de swab orofaríngeo para SARS-CoV-2, que estão participando de forma voluntária do projeto multicêntrico
para a vigilância de SARS-CoV-2 em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para
avaliação de risco de transmissão zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e
Pesquisa, segundo registrado na Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Efetuamos anamnese e exame físico nos animais, onde
foram aferidos parâmetros como peso, frequência cardíaca, respiratória, temperatura retal, ausculta pulmonar, escore corporal, avaliação de mucosas, inspeção de
boca, pele e reflexo de tosse.

RESULTADOS

Os resultados obtidos demonstraram que dentre os animais infectados com o SARS-CoV-2 neste estudo, apenas um gato apresentou secreção nasal e espirros,
sinais estes, não específicos da doença, os outros três animais apresentaram parâmetros condizentes com as referências de cada espécie, corroborando com
Moraes, H. A. et al (2020), que observaram em seus estudos que gatos infectados de maneira experimental com SARS-CoV-2 não manifestaram sinais clínicos,
assim como KREUTZ, L. C., et al, (2021) descreve que a infecção em cães e gatos são geralmente assintomáticas ou ocasionalmente acompanhadas de sintomas
gastrointestinais e respiratórios leves.

CONCLUSOES Destacou-se que cães e gatos positivos para SARS-CoV-2 podem não desenvolver sinais clínicos específicos ou até mesmo se manterem assintomáticos.

REFERENCIAS

1. HOSIE, M. J.; HOFMANN-LEHMANN, R.; HARTMANN, K.; EGBERINK, H.; TRUYEN, U.; ADDIE, D. D. et al (2021). Anthropogenic Infection of Cats during the 2020
COVID-19 Pandemic. Viruses, v.13, n.2:185. https://doi.org/10.3390/v13020185. 2. KREUTZ, L, C. FLORES, E. F., CARGNELUTTI, J., HENZEL, A., ANZILIERO, D.,
BRUM, M. C. S. LIMA, M. TORRES, F. FRANCO, D. OLIVEIRA, S. A. M. SILVA, A.M. ET AL (2021). SARS-CoV-2/COVID-19 em animais de companhia. ARS veterinaria,
jaboticabal, SP, V.37, N.1, 001-002. 3. MORAIS H.A., DOS SANTOS A.P., DO NASCIMENTO N.C., KMETIUK L.B., BARBOSA D.S., BRANDÃO P.E., GUIMARÃES A.M.S.,
PETTAN-BREWER C. E., BIONDO A.W. (2020). Infecção natural por sars-cov-2 em animais de companhia: uma revisão de relatos de casos e evidências atuais de seu
papel na epidemiologia do covid-19. FRENTE. VETERINARIO. SCI. 7: 591216.
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TITULO
AVALIAÇÃO CLÍNICA DE CÃES E GATOS POSITIVOS PARA SARS-COV-2 QUE TIVERAM CONTATO COM TUTORES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
Em novembro de 2019 pessoas começaram a procurar hospitais devido uma doença desconhecida, o SARS-CoV-2, que evoluía a uma síndrome do desconforto
respiratório agudo grave (SARS), que pode resultar em morte. A OMS denominou a doença como coronavírus disease 2019, (COVID 19). Dentre os principais
sintomas em humanos estão os sinais gastrointestinais e respiratórios. O primeiro relato em animais domésticos ocorreu em fevereiro de 2020, na China.

OBJETIVOS
Avaliar em cães e gatos positivos para SARS-CoV-2, que tiveram contato com tutores diagnosticados com o vírus através de RT-PCR na cidade de São Paulo, sinais
clínicos através de exame físico e anamnese destes pacientes.

METODOLOGIA

Foram selecionados 1 cão e 3 gatos positivos em RT-PCR de swab orofaríngeo para SARS-CoV-2, que estão participando de forma voluntária do projeto multicêntrico
para a vigilância de SARS-CoV-2 em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para
avaliação de risco de transmissão zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e
Pesquisa, segundo registrado na Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Efetuamos anamnese e exame físico nos animais, onde
foram aferidos parâmetros como peso, frequência cardíaca, respiratória, temperatura retal, ausculta pulmonar, escore corporal, avaliação de mucosas, inspeção de
boca, pele e reflexo de tosse.

RESULTADOS

Os resultados obtidos demonstraram que dentre os animais infectados com o SARS-CoV-2 neste estudo, apenas um gato apresentou secreção nasal e espirros,
sinais estes, não específicos da doença, os outros três animais apresentaram parâmetros condizentes com as referências de cada espécie, corroborando com
Moraes, H. A. et al (2020), que observaram em seus estudos que gatos infectados de maneira experimental com SARS-CoV-2 não manifestaram sinais clínicos,
assim como KREUTZ, L. C., et al, (2021) descreve que a infecção em cães e gatos são geralmente assintomáticas ou ocasionalmente acompanhadas de sintomas
gastrointestinais e respiratórios leves.

CONCLUSOES Destacou-se que cães e gatos positivos para SARS-CoV-2 podem não desenvolver sinais clínicos específicos ou até mesmo se manterem assintomáticos.

REFERENCIAS

1. HOSIE, M. J.; HOFMANN-LEHMANN, R.; HARTMANN, K.; EGBERINK, H.; TRUYEN, U.; ADDIE, D. D. et al (2021). Anthropogenic Infection of Cats during the 2020
COVID-19 Pandemic. Viruses, v.13, n.2:185. https://doi.org/10.3390/v13020185. 2. KREUTZ, L, C. FLORES, E. F., CARGNELUTTI, J., HENZEL, A., ANZILIERO, D.,
BRUM, M. C. S. LIMA, M. TORRES, F. FRANCO, D. OLIVEIRA, S. A. M. SILVA, A.M. ET AL (2021). SARS-CoV-2/COVID-19 em animais de companhia. ARS veterinaria,
jaboticabal, SP, V.37, N.1, 001-002. 3. MORAIS H.A., DOS SANTOS A.P., DO NASCIMENTO N.C., KMETIUK L.B., BARBOSA D.S., BRANDÃO P.E., GUIMARÃES A.M.S.,
PETTAN-BREWER C. E., BIONDO A.W. (2020). Infecção natural por sars-cov-2 em animais de companhia: uma revisão de relatos de casos e evidências atuais de seu
papel na epidemiologia do covid-19. FRENTE. VETERINARIO. SCI. 7: 591216.
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TITULO
AVALIAÇÃO CLÍNICA DE CÃES E GATOS POSITIVOS PARA SARS-COV-2 QUE TIVERAM CONTATO COM TUTORES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
Em novembro de 2019 pessoas começaram a procurar hospitais devido uma doença desconhecida, o SARS-CoV-2, que evoluía a uma síndrome do desconforto
respiratório agudo grave (SARS), que pode resultar em morte. A OMS denominou a doença como coronavírus disease 2019, (COVID 19). Dentre os principais
sintomas em humanos estão os sinais gastrointestinais e respiratórios. O primeiro relato em animais domésticos ocorreu em fevereiro de 2020, na China.

OBJETIVOS
Avaliar em cães e gatos positivos para SARS-CoV-2, que tiveram contato com tutores diagnosticados com o vírus através de RT-PCR na cidade de São Paulo, sinais
clínicos através de exame físico e anamnese destes pacientes.

METODOLOGIA

Foram selecionados 1 cão e 3 gatos positivos em RT-PCR de swab orofaríngeo para SARS-CoV-2, que estão participando de forma voluntária do projeto multicêntrico
para a vigilância de SARS-CoV-2 em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para
avaliação de risco de transmissão zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e
Pesquisa, segundo registrado na Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Efetuamos anamnese e exame físico nos animais, onde
foram aferidos parâmetros como peso, frequência cardíaca, respiratória, temperatura retal, ausculta pulmonar, escore corporal, avaliação de mucosas, inspeção de
boca, pele e reflexo de tosse.

RESULTADOS

Os resultados obtidos demonstraram que dentre os animais infectados com o SARS-CoV-2 neste estudo, apenas um gato apresentou secreção nasal e espirros,
sinais estes, não específicos da doença, os outros três animais apresentaram parâmetros condizentes com as referências de cada espécie, corroborando com
Moraes, H. A. et al (2020), que observaram em seus estudos que gatos infectados de maneira experimental com SARS-CoV-2 não manifestaram sinais clínicos,
assim como KREUTZ, L. C., et al, (2021) descreve que a infecção em cães e gatos são geralmente assintomáticas ou ocasionalmente acompanhadas de sintomas
gastrointestinais e respiratórios leves.

CONCLUSOES Destacou-se que cães e gatos positivos para SARS-CoV-2 podem não desenvolver sinais clínicos específicos ou até mesmo se manterem assintomáticos.

REFERENCIAS

1. HOSIE, M. J.; HOFMANN-LEHMANN, R.; HARTMANN, K.; EGBERINK, H.; TRUYEN, U.; ADDIE, D. D. et al (2021). Anthropogenic Infection of Cats during the 2020
COVID-19 Pandemic. Viruses, v.13, n.2:185. https://doi.org/10.3390/v13020185. 2. KREUTZ, L, C. FLORES, E. F., CARGNELUTTI, J., HENZEL, A., ANZILIERO, D.,
BRUM, M. C. S. LIMA, M. TORRES, F. FRANCO, D. OLIVEIRA, S. A. M. SILVA, A.M. ET AL (2021). SARS-CoV-2/COVID-19 em animais de companhia. ARS veterinaria,
jaboticabal, SP, V.37, N.1, 001-002. 3. MORAIS H.A., DOS SANTOS A.P., DO NASCIMENTO N.C., KMETIUK L.B., BARBOSA D.S., BRANDÃO P.E., GUIMARÃES A.M.S.,
PETTAN-BREWER C. E., BIONDO A.W. (2020). Infecção natural por sars-cov-2 em animais de companhia: uma revisão de relatos de casos e evidências atuais de seu
papel na epidemiologia do covid-19. FRENTE. VETERINARIO. SCI. 7: 591216.
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TITULO
AVALIAÇÃO CLÍNICA DE CÃES E GATOS POSITIVOS PARA SARS-COV-2 QUE TIVERAM CONTATO COM TUTORES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
Em novembro de 2019 pessoas começaram a procurar hospitais devido uma doença desconhecida, o SARS-CoV-2, que evoluía a uma síndrome do desconforto
respiratório agudo grave (SARS), que pode resultar em morte. A OMS denominou a doença como coronavírus disease 2019, (COVID 19). Dentre os principais
sintomas em humanos estão os sinais gastrointestinais e respiratórios. O primeiro relato em animais domésticos ocorreu em fevereiro de 2020, na China.

OBJETIVOS
Avaliar em cães e gatos positivos para SARS-CoV-2, que tiveram contato com tutores diagnosticados com o vírus através de RT-PCR na cidade de São Paulo, sinais
clínicos através de exame físico e anamnese destes pacientes.

METODOLOGIA

Foram selecionados 1 cão e 3 gatos positivos em RT-PCR de swab orofaríngeo para SARS-CoV-2, que estão participando de forma voluntária do projeto multicêntrico
para a vigilância de SARS-CoV-2 em animais de companhia com interface à Saúde Única (PetCOVID-19 Study): coorte prospectiva de mamíferos domiciliados para
avaliação de risco de transmissão zooantroponótica no Brasil”, (processo número 402341/2020-1 no CNPq, parecer número 4.054.208 do Comitê de Ética e
Pesquisa, segundo registrado na Plataforma Brasil, e 4879280420 no Comitê de Ética no Uso de Animais). Efetuamos anamnese e exame físico nos animais, onde
foram aferidos parâmetros como peso, frequência cardíaca, respiratória, temperatura retal, ausculta pulmonar, escore corporal, avaliação de mucosas, inspeção de
boca, pele e reflexo de tosse.

RESULTADOS

Os resultados obtidos demonstraram que dentre os animais infectados com o SARS-CoV-2 neste estudo, apenas um gato apresentou secreção nasal e espirros,
sinais estes, não específicos da doença, os outros três animais apresentaram parâmetros condizentes com as referências de cada espécie, corroborando com
Moraes, H. A. et al (2020), que observaram em seus estudos que gatos infectados de maneira experimental com SARS-CoV-2 não manifestaram sinais clínicos,
assim como KREUTZ, L. C., et al, (2021) descreve que a infecção em cães e gatos são geralmente assintomáticas ou ocasionalmente acompanhadas de sintomas
gastrointestinais e respiratórios leves.

CONCLUSOES Destacou-se que cães e gatos positivos para SARS-CoV-2 podem não desenvolver sinais clínicos específicos ou até mesmo se manterem assintomáticos.

REFERENCIAS

1. HOSIE, M. J.; HOFMANN-LEHMANN, R.; HARTMANN, K.; EGBERINK, H.; TRUYEN, U.; ADDIE, D. D. et al (2021). Anthropogenic Infection of Cats during the 2020
COVID-19 Pandemic. Viruses, v.13, n.2:185. https://doi.org/10.3390/v13020185. 2. KREUTZ, L, C. FLORES, E. F., CARGNELUTTI, J., HENZEL, A., ANZILIERO, D.,
BRUM, M. C. S. LIMA, M. TORRES, F. FRANCO, D. OLIVEIRA, S. A. M. SILVA, A.M. ET AL (2021). SARS-CoV-2/COVID-19 em animais de companhia. ARS veterinaria,
jaboticabal, SP, V.37, N.1, 001-002. 3. MORAIS H.A., DOS SANTOS A.P., DO NASCIMENTO N.C., KMETIUK L.B., BARBOSA D.S., BRANDÃO P.E., GUIMARÃES A.M.S.,
PETTAN-BREWER C. E., BIONDO A.W. (2020). Infecção natural por sars-cov-2 em animais de companhia: uma revisão de relatos de casos e evidências atuais de seu
papel na epidemiologia do covid-19. FRENTE. VETERINARIO. SCI. 7: 591216.
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TITULO ESTUDO RADIOGRÁFICO DAS AFECÇÕES DO SISTEMA ESQUELÉTICO APENDICULAR EM CÃES COM MENOS DE UM ANO DE IDADE

INTRODUCAO

O esqueleto é composto por ossos, articulações e estruturas que são responsáveis por suportar e proteger o corpo, além de possibilitar sua movimentação que é
iniciada pelo sistema nervoso e promovida por músculos. É de extrema importância a adequada avaliação radiográfica do esqueleto apendicular em animais jovens,
pois os discos epifisários responsáveis pelo crescimento ósseo longitudinal, se apresentam radiotransparentes ao exame radiográfico, e não devem ser confundidos
com linhas de fratura. Em cães, os discos de crescimento se ossificam entre 12 e 20 meses de idade, se tornando uma linha radiopaca no exame radiográfico. Cães
apresentam maior frequência de fraturas ósseas do que gatos, sendo a incidência maior em machos, com menos de 2 anos de idade, devido à maior fragilidade
óssea durante período de crescimento.

OBJETIVOS
Quantificar as principais afecções do sistema apendicular em cães de até 12 meses de idade, atendidos no setor de diagnóstico por imagem do Hospital Veterinário
da Universidade Santo Amaro (HOVET-UNISA) durante o período de janeiro de 2019 a julho de 2020.

METODOLOGIA Foram avaliados prontuários e laudos radiográficos de cães atendidos no HOVET-UNISA, encaminhados ao setor de diagnóstico por imagem.

RESULTADOS

Foram analisados 3.061 laudos radiográficos, sendo 2.172 deles de cães e 233 de cães com até 12 meses. 73 dos 233 pacientes, representando 31,3%,
apresentaram alterações radiográficas do sistema apendicular. A prevalência de fraturas em cães com menos de 12 meses foi de 23,2%, a prevalência de alterações
de desenvolvimento de 7,3% e de fraturas associadas a alterações de desenvolvimento de 0,9%. Em literatura foi encontrada indicação de maior prevalência de
machos acometidos por fraturas do que fêmeas, sendo que neste trabalho nas 54 fraturas diagnosticadas, a prevalência foi semelhante entre machos e fêmeas,
sendo 51,9% em machos e 48,1% em fêmeas.

CONCLUSOES
A casuística de fraturas no HOVET UNISA é maior do que a de alterações de desenvolvimento. Proporcionalmente, cães SRD apresentam menor taxa de alterações
de desenvolvimento do que cães de raça definida

REFERENCIAS

THRALL, D. E. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 7a ed ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2. VIDANE, A. S. et al. INCIDÊNCIA DE FRATURAS EM CÃES E GATOS
DA CIDADE DE MAPUTO ( MOÇAMBIQUE ) NO PERÍODO DE 1998-2008. Ciência Animal Brasileira, v. 15, n. 4, p. 490–494, 2014. 3. SIQUEIRA, R. C. et al. Estudo
retrospectivo da ocorrência de fraturas em ossos longos nos cães atendidos durante o período de 2006 a 2013 na universidade de Marília - SP/Brasil. Revista
Portuguesa de Ciências Veterinárias, v. 110, n. 593–594, p. 94–98, 2015. 4. LUCAS, S. S. et al. Fraturas distais de fêmur em cães e gatos: Revisão de 55 casos.
Revista da FZVA, v. 7/8, n. 1, p. 75–83, 2001. Disponível em: (#60)http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fzva/article/viewFile/2127/1636(#62). 5. GIGLIO,
R. F. et al. Estudo retrospectivo de radiografias com fraturas rádio e ulna em cães. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 44, n. supl., p. 122,
2007.
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TITULO ESTUDO RADIOGRÁFICO DAS AFECÇÕES DO SISTEMA ESQUELÉTICO APENDICULAR EM CÃES COM MENOS DE UM ANO DE IDADE

INTRODUCAO

O esqueleto é composto por ossos, articulações e estruturas que são responsáveis por suportar e proteger o corpo, além de possibilitar sua movimentação que é
iniciada pelo sistema nervoso e promovida por músculos. É de extrema importância a adequada avaliação radiográfica do esqueleto apendicular em animais jovens,
pois os discos epifisários responsáveis pelo crescimento ósseo longitudinal, se apresentam radiotransparentes ao exame radiográfico, e não devem ser confundidos
com linhas de fratura. Em cães, os discos de crescimento se ossificam entre 12 e 20 meses de idade, se tornando uma linha radiopaca no exame radiográfico. Cães
apresentam maior frequência de fraturas ósseas do que gatos, sendo a incidência maior em machos, com menos de 2 anos de idade, devido à maior fragilidade
óssea durante período de crescimento.

OBJETIVOS
Quantificar as principais afecções do sistema apendicular em cães de até 12 meses de idade, atendidos no setor de diagnóstico por imagem do Hospital Veterinário
da Universidade Santo Amaro (HOVET-UNISA) durante o período de janeiro de 2019 a julho de 2020.

METODOLOGIA Foram avaliados prontuários e laudos radiográficos de cães atendidos no HOVET-UNISA, encaminhados ao setor de diagnóstico por imagem.

RESULTADOS

Foram analisados 3.061 laudos radiográficos, sendo 2.172 deles de cães e 233 de cães com até 12 meses. 73 dos 233 pacientes, representando 31,3%,
apresentaram alterações radiográficas do sistema apendicular. A prevalência de fraturas em cães com menos de 12 meses foi de 23,2%, a prevalência de alterações
de desenvolvimento de 7,3% e de fraturas associadas a alterações de desenvolvimento de 0,9%. Em literatura foi encontrada indicação de maior prevalência de
machos acometidos por fraturas do que fêmeas, sendo que neste trabalho nas 54 fraturas diagnosticadas, a prevalência foi semelhante entre machos e fêmeas,
sendo 51,9% em machos e 48,1% em fêmeas.

CONCLUSOES
A casuística de fraturas no HOVET UNISA é maior do que a de alterações de desenvolvimento. Proporcionalmente, cães SRD apresentam menor taxa de alterações
de desenvolvimento do que cães de raça definida

REFERENCIAS

THRALL, D. E. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 7a ed ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2. VIDANE, A. S. et al. INCIDÊNCIA DE FRATURAS EM CÃES E GATOS
DA CIDADE DE MAPUTO ( MOÇAMBIQUE ) NO PERÍODO DE 1998-2008. Ciência Animal Brasileira, v. 15, n. 4, p. 490–494, 2014. 3. SIQUEIRA, R. C. et al. Estudo
retrospectivo da ocorrência de fraturas em ossos longos nos cães atendidos durante o período de 2006 a 2013 na universidade de Marília - SP/Brasil. Revista
Portuguesa de Ciências Veterinárias, v. 110, n. 593–594, p. 94–98, 2015. 4. LUCAS, S. S. et al. Fraturas distais de fêmur em cães e gatos: Revisão de 55 casos.
Revista da FZVA, v. 7/8, n. 1, p. 75–83, 2001. Disponível em: (#60)http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fzva/article/viewFile/2127/1636(#62). 5. GIGLIO,
R. F. et al. Estudo retrospectivo de radiografias com fraturas rádio e ulna em cães. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 44, n. supl., p. 122,
2007.
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TITULO ESTEATONECROSE PANREÁTICA EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
a pancreatite aguda é uma condição que ocorre com maior frequência em cães de meia idade a idosos e cadelas obesas e sedentárias, sendo as principais causas
de origem traumática, infecciosa, nutricional e metabólica. A esteatonecrose pancreática é uma lesão comumente vista decorrente da pancreatite aguda, resultado
da liberação das lipases digestivas em seu parênquima.

OBJETIVOS relatar um caso de esteatonecrose pancreática e hidronefrose associada a uremia em um cão da raça Pinscher.

METODOLOGIA

Relato de caso: um cão da raça Pinscher de 14 anos foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, entre os meses de maio e julho
de 2021. Apresentava sinais clínicos de anorexia, dor a palpação abdominal em região mesogástrica, êmese, hálito urêmico e anúria. Ao exame ultrassonográfico
apresentou perda da arquitetura renal devido importante dilatação de pelve em ambos os rins e formação amorfa e irregular em região de trígono em vesícula
urinária. Não apresentou alterações em topografia de pâncreas. Não foram solicitados exames específicos para enzimas pancreáticas. Animal foi eutanasiado e
submetido ao exame necroscópico.

RESULTADOS

Durante o exame necroscópico, foi encontrado uma formação em região de vesícula urinária, com obstrução parcial dos ureteres. No histopatológico observou-se
carcinoma de células transicionais com a presença de células com mitoses numerosas, citoplasma eosinofílico vacuolizados com núcleos grandes e imaturos.
Ambos os rins apresentavam perda da região córtico-medular, com dilatação de pelve e ureteres, sugestivo de hidronefrose secundária a obstrução por
neoformação em vesícula urinária, levando a uma insuficiência renal aguda. Resultados bioquímicos apontaram ureia e creatinina elevadas, nos valores de 585,0
mg/dl e 18,25 mg/dl, respectivamente. De acordo com Jubb, Kennedy e Palmer’s (2016) quadros de uremia podem ser um fator de risco para desenvolvimento de
necrose pancreática. Complementando Calvo (2001) afirma que na insuficiência renal não ocorre a total excreção das enzimas pancreáticas, ocasionando o acúmulo
das mesmas no parênquima levando a uma pancreatite e consequentemente uma necrose tecidual. Foram observadas placas esbranquiçadas em toda extensão de
pâncreas e em áreas de omento, com aderência em órgãos da cavidade abdominal condizente com esteatonecrose pancreática. Igualmente observado por Almeida
(2011) em cães com pancreatite necrosante. No exame histopatológico demonstrou-se áreas de necrose pancreática com presença de infiltrado inflamatório de
polimorfonucleares e áreas de perda da arquitetura do tecido adiposo, associado com material basofílico compatível com esteatonecrose e saponificação,
respectivamente.

CONCLUSOES
O carcinoma em vesícula urinária ocasionou a obstrução parcial dos ureteres, levando a uma insuficiência renal aguda devido a hidronefrose, gerando uma
esteatonecrose pancreática por acúmulo de enzimas digestivas no parênquima.

REFERENCIAS
1. Almeida SA. Análise Morfométrica e funcional do Pâncreas de Camundongos Infectados com Trypanosoma cruzi na fase crônica. 2007 2. Jubb, Kennedy,
Palmer’s. Pathology of domestic animals. 2016; vol (1): 358-359 3. Hruban RH, Donahue C. Patologia bases patológicas das doenças. 2010; .899-912p 4. J AHC. El
páncreas en la uremia. Anales de Medicina Interna (Madrid) 2001. Vol 18 (9) 5. Meuten JM. Tumor in domestic animals. 2017; 5ed 667-669.
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TITULO ESTEATONECROSE PANREÁTICA EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
a pancreatite aguda é uma condição que ocorre com maior frequência em cães de meia idade a idosos e cadelas obesas e sedentárias, sendo as principais causas
de origem traumática, infecciosa, nutricional e metabólica. A esteatonecrose pancreática é uma lesão comumente vista decorrente da pancreatite aguda, resultado
da liberação das lipases digestivas em seu parênquima.

OBJETIVOS relatar um caso de esteatonecrose pancreática e hidronefrose associada a uremia em um cão da raça Pinscher.

METODOLOGIA

Relato de caso: um cão da raça Pinscher de 14 anos foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, entre os meses de maio e julho
de 2021. Apresentava sinais clínicos de anorexia, dor a palpação abdominal em região mesogástrica, êmese, hálito urêmico e anúria. Ao exame ultrassonográfico
apresentou perda da arquitetura renal devido importante dilatação de pelve em ambos os rins e formação amorfa e irregular em região de trígono em vesícula
urinária. Não apresentou alterações em topografia de pâncreas. Não foram solicitados exames específicos para enzimas pancreáticas. Animal foi eutanasiado e
submetido ao exame necroscópico.

RESULTADOS

Durante o exame necroscópico, foi encontrado uma formação em região de vesícula urinária, com obstrução parcial dos ureteres. No histopatológico observou-se
carcinoma de células transicionais com a presença de células com mitoses numerosas, citoplasma eosinofílico vacuolizados com núcleos grandes e imaturos.
Ambos os rins apresentavam perda da região córtico-medular, com dilatação de pelve e ureteres, sugestivo de hidronefrose secundária a obstrução por
neoformação em vesícula urinária, levando a uma insuficiência renal aguda. Resultados bioquímicos apontaram ureia e creatinina elevadas, nos valores de 585,0
mg/dl e 18,25 mg/dl, respectivamente. De acordo com Jubb, Kennedy e Palmer’s (2016) quadros de uremia podem ser um fator de risco para desenvolvimento de
necrose pancreática. Complementando Calvo (2001) afirma que na insuficiência renal não ocorre a total excreção das enzimas pancreáticas, ocasionando o acúmulo
das mesmas no parênquima levando a uma pancreatite e consequentemente uma necrose tecidual. Foram observadas placas esbranquiçadas em toda extensão de
pâncreas e em áreas de omento, com aderência em órgãos da cavidade abdominal condizente com esteatonecrose pancreática. Igualmente observado por Almeida
(2011) em cães com pancreatite necrosante. No exame histopatológico demonstrou-se áreas de necrose pancreática com presença de infiltrado inflamatório de
polimorfonucleares e áreas de perda da arquitetura do tecido adiposo, associado com material basofílico compatível com esteatonecrose e saponificação,
respectivamente.

CONCLUSOES
O carcinoma em vesícula urinária ocasionou a obstrução parcial dos ureteres, levando a uma insuficiência renal aguda devido a hidronefrose, gerando uma
esteatonecrose pancreática por acúmulo de enzimas digestivas no parênquima.

REFERENCIAS
1. Almeida SA. Análise Morfométrica e funcional do Pâncreas de Camundongos Infectados com Trypanosoma cruzi na fase crônica. 2007 2. Jubb, Kennedy,
Palmer’s. Pathology of domestic animals. 2016; vol (1): 358-359 3. Hruban RH, Donahue C. Patologia bases patológicas das doenças. 2010; .899-912p 4. J AHC. El
páncreas en la uremia. Anales de Medicina Interna (Madrid) 2001. Vol 18 (9) 5. Meuten JM. Tumor in domestic animals. 2017; 5ed 667-669.
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TITULO ESTEATONECROSE PANREÁTICA EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
a pancreatite aguda é uma condição que ocorre com maior frequência em cães de meia idade a idosos e cadelas obesas e sedentárias, sendo as principais causas
de origem traumática, infecciosa, nutricional e metabólica. A esteatonecrose pancreática é uma lesão comumente vista decorrente da pancreatite aguda, resultado
da liberação das lipases digestivas em seu parênquima.

OBJETIVOS relatar um caso de esteatonecrose pancreática e hidronefrose associada a uremia em um cão da raça Pinscher.

METODOLOGIA

Relato de caso: um cão da raça Pinscher de 14 anos foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, entre os meses de maio e julho
de 2021. Apresentava sinais clínicos de anorexia, dor a palpação abdominal em região mesogástrica, êmese, hálito urêmico e anúria. Ao exame ultrassonográfico
apresentou perda da arquitetura renal devido importante dilatação de pelve em ambos os rins e formação amorfa e irregular em região de trígono em vesícula
urinária. Não apresentou alterações em topografia de pâncreas. Não foram solicitados exames específicos para enzimas pancreáticas. Animal foi eutanasiado e
submetido ao exame necroscópico.

RESULTADOS

Durante o exame necroscópico, foi encontrado uma formação em região de vesícula urinária, com obstrução parcial dos ureteres. No histopatológico observou-se
carcinoma de células transicionais com a presença de células com mitoses numerosas, citoplasma eosinofílico vacuolizados com núcleos grandes e imaturos.
Ambos os rins apresentavam perda da região córtico-medular, com dilatação de pelve e ureteres, sugestivo de hidronefrose secundária a obstrução por
neoformação em vesícula urinária, levando a uma insuficiência renal aguda. Resultados bioquímicos apontaram ureia e creatinina elevadas, nos valores de 585,0
mg/dl e 18,25 mg/dl, respectivamente. De acordo com Jubb, Kennedy e Palmer’s (2016) quadros de uremia podem ser um fator de risco para desenvolvimento de
necrose pancreática. Complementando Calvo (2001) afirma que na insuficiência renal não ocorre a total excreção das enzimas pancreáticas, ocasionando o acúmulo
das mesmas no parênquima levando a uma pancreatite e consequentemente uma necrose tecidual. Foram observadas placas esbranquiçadas em toda extensão de
pâncreas e em áreas de omento, com aderência em órgãos da cavidade abdominal condizente com esteatonecrose pancreática. Igualmente observado por Almeida
(2011) em cães com pancreatite necrosante. No exame histopatológico demonstrou-se áreas de necrose pancreática com presença de infiltrado inflamatório de
polimorfonucleares e áreas de perda da arquitetura do tecido adiposo, associado com material basofílico compatível com esteatonecrose e saponificação,
respectivamente.

CONCLUSOES
O carcinoma em vesícula urinária ocasionou a obstrução parcial dos ureteres, levando a uma insuficiência renal aguda devido a hidronefrose, gerando uma
esteatonecrose pancreática por acúmulo de enzimas digestivas no parênquima.

REFERENCIAS
1. Almeida SA. Análise Morfométrica e funcional do Pâncreas de Camundongos Infectados com Trypanosoma cruzi na fase crônica. 2007 2. Jubb, Kennedy,
Palmer’s. Pathology of domestic animals. 2016; vol (1): 358-359 3. Hruban RH, Donahue C. Patologia bases patológicas das doenças. 2010; .899-912p 4. J AHC. El
páncreas en la uremia. Anales de Medicina Interna (Madrid) 2001. Vol 18 (9) 5. Meuten JM. Tumor in domestic animals. 2017; 5ed 667-669.
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TITULO ESTEATONECROSE PANREÁTICA EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
a pancreatite aguda é uma condição que ocorre com maior frequência em cães de meia idade a idosos e cadelas obesas e sedentárias, sendo as principais causas
de origem traumática, infecciosa, nutricional e metabólica. A esteatonecrose pancreática é uma lesão comumente vista decorrente da pancreatite aguda, resultado
da liberação das lipases digestivas em seu parênquima.

OBJETIVOS relatar um caso de esteatonecrose pancreática e hidronefrose associada a uremia em um cão da raça Pinscher.

METODOLOGIA

Relato de caso: um cão da raça Pinscher de 14 anos foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, entre os meses de maio e julho
de 2021. Apresentava sinais clínicos de anorexia, dor a palpação abdominal em região mesogástrica, êmese, hálito urêmico e anúria. Ao exame ultrassonográfico
apresentou perda da arquitetura renal devido importante dilatação de pelve em ambos os rins e formação amorfa e irregular em região de trígono em vesícula
urinária. Não apresentou alterações em topografia de pâncreas. Não foram solicitados exames específicos para enzimas pancreáticas. Animal foi eutanasiado e
submetido ao exame necroscópico.

RESULTADOS

Durante o exame necroscópico, foi encontrado uma formação em região de vesícula urinária, com obstrução parcial dos ureteres. No histopatológico observou-se
carcinoma de células transicionais com a presença de células com mitoses numerosas, citoplasma eosinofílico vacuolizados com núcleos grandes e imaturos.
Ambos os rins apresentavam perda da região córtico-medular, com dilatação de pelve e ureteres, sugestivo de hidronefrose secundária a obstrução por
neoformação em vesícula urinária, levando a uma insuficiência renal aguda. Resultados bioquímicos apontaram ureia e creatinina elevadas, nos valores de 585,0
mg/dl e 18,25 mg/dl, respectivamente. De acordo com Jubb, Kennedy e Palmer’s (2016) quadros de uremia podem ser um fator de risco para desenvolvimento de
necrose pancreática. Complementando Calvo (2001) afirma que na insuficiência renal não ocorre a total excreção das enzimas pancreáticas, ocasionando o acúmulo
das mesmas no parênquima levando a uma pancreatite e consequentemente uma necrose tecidual. Foram observadas placas esbranquiçadas em toda extensão de
pâncreas e em áreas de omento, com aderência em órgãos da cavidade abdominal condizente com esteatonecrose pancreática. Igualmente observado por Almeida
(2011) em cães com pancreatite necrosante. No exame histopatológico demonstrou-se áreas de necrose pancreática com presença de infiltrado inflamatório de
polimorfonucleares e áreas de perda da arquitetura do tecido adiposo, associado com material basofílico compatível com esteatonecrose e saponificação,
respectivamente.

CONCLUSOES
O carcinoma em vesícula urinária ocasionou a obstrução parcial dos ureteres, levando a uma insuficiência renal aguda devido a hidronefrose, gerando uma
esteatonecrose pancreática por acúmulo de enzimas digestivas no parênquima.

REFERENCIAS
1. Almeida SA. Análise Morfométrica e funcional do Pâncreas de Camundongos Infectados com Trypanosoma cruzi na fase crônica. 2007 2. Jubb, Kennedy,
Palmer’s. Pathology of domestic animals. 2016; vol (1): 358-359 3. Hruban RH, Donahue C. Patologia bases patológicas das doenças. 2010; .899-912p 4. J AHC. El
páncreas en la uremia. Anales de Medicina Interna (Madrid) 2001. Vol 18 (9) 5. Meuten JM. Tumor in domestic animals. 2017; 5ed 667-669.
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TITULO A influência de foco infeccioso bucal no desempenho físico: relato de caso

INTRODUCAO
Os focos infecciosos de origem dentária devem ser eliminados imediatamente à chegada de qualquer paciente para diagnóstico bucal inicial com finalidade de
tratamento. Um atleta precisa estar sempre no auge de suas condições físicas, e se há um foco infeccioso bucal fornecendo microrganismos para a corrente
sanguínea, as lesões musculares, de ombros e joelhos podem ser mais frequentes e de difícil recuperação.

OBJETIVOS
O objetivo do presente relato de caso foi mostrar um quadro de infecção bucal localizada e os resultados de testes físicos realizados antes e após a remoção do
agente infeccioso em um atleta.

METODOLOGIA

Paciente do gênero masculino, 37 anos, praticante de natação, pedestrianismo e musculação, desde os 17 anos, procurou atendimento odontológico de urgência na
devido à sintomatologia dolorosa no elemento 17. Após exame radiográfico foi diagnosticada lesão periapical com bolsa periodontal de 10mm na região distal
desse dente e envolvimento de furca. Após diagnóstico de quadro infeccioso foi proposto ao paciente a realização de testes físicos pré e pós-tratamento de 30, 90 e
120 dias: força máxima no supino, resistência com 50% da caga máxima no supino, 100 metros livres de natação e resistência abdominal de um minuto aplicados
por um professor de educação física. Foi realizada exodontia. E os novos testes foram realizados.

RESULTADOS

Os testes físicos realizados mostram melhora após 120 dias da realização da exodontia. O teste de força máxima ao supino teve melhora de 9,3%; o teste de
resistência melhorou 21,5%; o teste dos 100 metros em natação obteve melhora de 3% no tempo obtido e no teste de resistência abdominal se verificou melhora de
10%. O paciente relatou que parecia mais disposto após a exodontia e que e a melhora nos testes o surpreendeu positivamente. A melhora em todos os testes
realizados em um atleta experiente em curto espaço de tempo pode permitir supor relação de interferência da infeção dentária no desempenho esportivo.

CONCLUSOES
As doenças periodontais, causadas pela falta de higienização adequada, ou seja, acúmulo de biofilme dentário, estimulam a produção de citocinas pró-inflamatórias
que causam diversos problemas sistêmicos. A queda de rendimento pode estar relacionada à doença periodontal que, por vezes, tem diagnóstico negligenciado por
dentistas não especialistas.

REFERENCIAS

1. D'Ercole S, Tieri M, Martinelli D, Tripodi D. The effect of swimming on oral health status: competitive versus non-competitive athletes. J Appl Oral Sci. 2016
Apr;24(2):107-13. 2. Gallagher J, Ashley P, Petrie A, Needleman I. Oral health and performance impacts in elite and professional athletes. Community Dent Oral
Epidemiol. 2018 Jun 25. doi: 10.1111/cdoe.12392 3. Ashley P, Di Iorio A, Cole E, Tanday A, Needleman I. Oral health of elite athletes and association with
performance: a systematic review. Br J Sports Med. 2015 Jan;49(1):14-9.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM RATOS (Rattus norvegicus) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET/UNISA)

INTRODUCAO
Com o aumento na quantidade de ratos como animais de companhia e a maior proximidade desses animais com o convívio humano, observa-se uma maior
longevidade. Com isso, nota-se o aumento no aparecimento de neoplasias em decorrência de um maior tempo de exposição à radiação ultravioleta ou predisposição
genética, dentre entre outros fatores relacionados ao desenvolvimento de neoplasias decorrente do envelhecimento (XAVIER et al, 2005; CONCEIÇÃO et al, 2018).

OBJETIVOS Apresentar casos de neoplasia acometendo ratos (Rattus norvegicus), a fim de permitir uma comparação com os relatos presentes em literatura.

METODOLOGIA
O presente estudo foi baseado na análise de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsia e necropsia Laboratório de Patologia Animal da
Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA) em pequenos animais silvestres de companhia, mais especificamente em ratos (Rattus norvegicus), durante o período
de janeiro de 2019 a dezembro de 2021.

RESULTADOS

Das amostras de animais silvestres de companhia analisadas foram obtidos 12 casos pertencentes a ratos (Rattus norvegicus), dos quais 2 eram de machos (2/12,
18,18%) e 10 eram de fêmeas (10/12, 35,71%). Dessas amostras 7 foram diagnosticadas como neoplasias benignas (7/12, 46,66%), 4 como neoplasias malignas
(4/12, 23,51%) e 2 como processos não neoplásicos (2/12, 22,22%). Em um dos casos houve a ocorrência de neoplasia maligna e benigna concomitantes, em região
de mama, sendo fibrossarcoma e fibroadenoma, respectivamente. Com isso foi possível observar que há maior prevalência de casos em fêmeas do que em machos,
concordando com o afirmado por Trotte (2008). Dentro do estudo, Rattus norvegicus apresentou o maior número de casos de neoplasia (30,77%). Entretanto,
diferente das demais espécies ao qual o estudo engloba, o rato apresentou uma maior ocorrência de neoplasias benignas em comparação com as malignas,
discordando do descrito por Trotte et al (2008; 2010). A ocorrência de neoplasias em região de mama tem importante relação com a prenhez e a alta produção de
progesterona (JUBB, 2016), sendo que o fibroadenoma mamário, é a neoplasia benigna de ocorrência mais comum nas fêmeas desta espécie, o qual possui aspecto
tubular preenchido por estroma conjuntivo (LIMA et al., 2016).

CONCLUSOES

Rattus norvegicus apresenta uma alta prevalência de neoplasias, sendo demonstrada maior incidência de neoplasias benignas, o que demonstra suma importância
na utilização do exame histopatológico para seu diagnóstico. Ressaltando ainda a necessidade de estudos voltados ao desenvolvimento de doenças em animais
silvestres de companhia, visto que esta é uma área da medicina veterinária com escassez de informação, somado ao aumento da longevidade destes animais, o qual
interage com o desenvolvimento de doenças ligado a idades avançadas.

REFERENCIAS
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espinocelular de cavidade oral e orofaringe: estudo preliminar. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. 71(4): 510-514. 2. TROTTE, M.N.S., MENEZES, R.C.,
TORTELLY, R. Spontaneous neoplasms in Wistar rats from a laboratory animal husbandry center in the State of Rio de Janeiro, Brazil. Rural Science, v. 38, no. 9, p.
2549-2551, 2008. 3. JUBB, KENNEDY, and PALMER’S’. Pathology of domestic animals., volume 3, sixth edition. 2016. 4. LIMA S.R.D., (#38) Carlos A. A. Patologia
Veterinária, 2ª edição. 2016.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM RATOS (Rattus norvegicus) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET/UNISA)

INTRODUCAO
Com o aumento na quantidade de ratos como animais de companhia e a maior proximidade desses animais com o convívio humano, observa-se uma maior
longevidade. Com isso, nota-se o aumento no aparecimento de neoplasias em decorrência de um maior tempo de exposição à radiação ultravioleta ou predisposição
genética, dentre entre outros fatores relacionados ao desenvolvimento de neoplasias decorrente do envelhecimento (XAVIER et al, 2005; CONCEIÇÃO et al, 2018).

OBJETIVOS Apresentar casos de neoplasia acometendo ratos (Rattus norvegicus), a fim de permitir uma comparação com os relatos presentes em literatura.

METODOLOGIA
O presente estudo foi baseado na análise de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsia e necropsia Laboratório de Patologia Animal da
Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA) em pequenos animais silvestres de companhia, mais especificamente em ratos (Rattus norvegicus), durante o período
de janeiro de 2019 a dezembro de 2021.

RESULTADOS

Das amostras de animais silvestres de companhia analisadas foram obtidos 12 casos pertencentes a ratos (Rattus norvegicus), dos quais 2 eram de machos (2/12,
18,18%) e 10 eram de fêmeas (10/12, 35,71%). Dessas amostras 7 foram diagnosticadas como neoplasias benignas (7/12, 46,66%), 4 como neoplasias malignas
(4/12, 23,51%) e 2 como processos não neoplásicos (2/12, 22,22%). Em um dos casos houve a ocorrência de neoplasia maligna e benigna concomitantes, em região
de mama, sendo fibrossarcoma e fibroadenoma, respectivamente. Com isso foi possível observar que há maior prevalência de casos em fêmeas do que em machos,
concordando com o afirmado por Trotte (2008). Dentro do estudo, Rattus norvegicus apresentou o maior número de casos de neoplasia (30,77%). Entretanto,
diferente das demais espécies ao qual o estudo engloba, o rato apresentou uma maior ocorrência de neoplasias benignas em comparação com as malignas,
discordando do descrito por Trotte et al (2008; 2010). A ocorrência de neoplasias em região de mama tem importante relação com a prenhez e a alta produção de
progesterona (JUBB, 2016), sendo que o fibroadenoma mamário, é a neoplasia benigna de ocorrência mais comum nas fêmeas desta espécie, o qual possui aspecto
tubular preenchido por estroma conjuntivo (LIMA et al., 2016).

CONCLUSOES

Rattus norvegicus apresenta uma alta prevalência de neoplasias, sendo demonstrada maior incidência de neoplasias benignas, o que demonstra suma importância
na utilização do exame histopatológico para seu diagnóstico. Ressaltando ainda a necessidade de estudos voltados ao desenvolvimento de doenças em animais
silvestres de companhia, visto que esta é uma área da medicina veterinária com escassez de informação, somado ao aumento da longevidade destes animais, o qual
interage com o desenvolvimento de doenças ligado a idades avançadas.

REFERENCIAS

1. XAVIER S.D., BUSSOLOTI I.F. (#38) LANCELLOTTi C.L.P. 2005. Prevalência de achados sugestivos de papilomavírus humano (HPV) em biópsias de carcinoma
espinocelular de cavidade oral e orofaringe: estudo preliminar. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. 71(4): 510-514. 2. TROTTE, M.N.S., MENEZES, R.C.,
TORTELLY, R. Spontaneous neoplasms in Wistar rats from a laboratory animal husbandry center in the State of Rio de Janeiro, Brazil. Rural Science, v. 38, no. 9, p.
2549-2551, 2008. 3. JUBB, KENNEDY, and PALMER’S’. Pathology of domestic animals., volume 3, sixth edition. 2016. 4. LIMA S.R.D., (#38) Carlos A. A. Patologia
Veterinária, 2ª edição. 2016.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM RATOS (Rattus norvegicus) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET/UNISA)

INTRODUCAO
Com o aumento na quantidade de ratos como animais de companhia e a maior proximidade desses animais com o convívio humano, observa-se uma maior
longevidade. Com isso, nota-se o aumento no aparecimento de neoplasias em decorrência de um maior tempo de exposição à radiação ultravioleta ou predisposição
genética, dentre entre outros fatores relacionados ao desenvolvimento de neoplasias decorrente do envelhecimento (XAVIER et al, 2005; CONCEIÇÃO et al, 2018).

OBJETIVOS Apresentar casos de neoplasia acometendo ratos (Rattus norvegicus), a fim de permitir uma comparação com os relatos presentes em literatura.

METODOLOGIA
O presente estudo foi baseado na análise de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsia e necropsia Laboratório de Patologia Animal da
Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA) em pequenos animais silvestres de companhia, mais especificamente em ratos (Rattus norvegicus), durante o período
de janeiro de 2019 a dezembro de 2021.

RESULTADOS

Das amostras de animais silvestres de companhia analisadas foram obtidos 12 casos pertencentes a ratos (Rattus norvegicus), dos quais 2 eram de machos (2/12,
18,18%) e 10 eram de fêmeas (10/12, 35,71%). Dessas amostras 7 foram diagnosticadas como neoplasias benignas (7/12, 46,66%), 4 como neoplasias malignas
(4/12, 23,51%) e 2 como processos não neoplásicos (2/12, 22,22%). Em um dos casos houve a ocorrência de neoplasia maligna e benigna concomitantes, em região
de mama, sendo fibrossarcoma e fibroadenoma, respectivamente. Com isso foi possível observar que há maior prevalência de casos em fêmeas do que em machos,
concordando com o afirmado por Trotte (2008). Dentro do estudo, Rattus norvegicus apresentou o maior número de casos de neoplasia (30,77%). Entretanto,
diferente das demais espécies ao qual o estudo engloba, o rato apresentou uma maior ocorrência de neoplasias benignas em comparação com as malignas,
discordando do descrito por Trotte et al (2008; 2010). A ocorrência de neoplasias em região de mama tem importante relação com a prenhez e a alta produção de
progesterona (JUBB, 2016), sendo que o fibroadenoma mamário, é a neoplasia benigna de ocorrência mais comum nas fêmeas desta espécie, o qual possui aspecto
tubular preenchido por estroma conjuntivo (LIMA et al., 2016).

CONCLUSOES

Rattus norvegicus apresenta uma alta prevalência de neoplasias, sendo demonstrada maior incidência de neoplasias benignas, o que demonstra suma importância
na utilização do exame histopatológico para seu diagnóstico. Ressaltando ainda a necessidade de estudos voltados ao desenvolvimento de doenças em animais
silvestres de companhia, visto que esta é uma área da medicina veterinária com escassez de informação, somado ao aumento da longevidade destes animais, o qual
interage com o desenvolvimento de doenças ligado a idades avançadas.

REFERENCIAS

1. XAVIER S.D., BUSSOLOTI I.F. (#38) LANCELLOTTi C.L.P. 2005. Prevalência de achados sugestivos de papilomavírus humano (HPV) em biópsias de carcinoma
espinocelular de cavidade oral e orofaringe: estudo preliminar. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. 71(4): 510-514. 2. TROTTE, M.N.S., MENEZES, R.C.,
TORTELLY, R. Spontaneous neoplasms in Wistar rats from a laboratory animal husbandry center in the State of Rio de Janeiro, Brazil. Rural Science, v. 38, no. 9, p.
2549-2551, 2008. 3. JUBB, KENNEDY, and PALMER’S’. Pathology of domestic animals., volume 3, sixth edition. 2016. 4. LIMA S.R.D., (#38) Carlos A. A. Patologia
Veterinária, 2ª edição. 2016.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM RATOS (Rattus norvegicus) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET/UNISA)

INTRODUCAO
Com o aumento na quantidade de ratos como animais de companhia e a maior proximidade desses animais com o convívio humano, observa-se uma maior
longevidade. Com isso, nota-se o aumento no aparecimento de neoplasias em decorrência de um maior tempo de exposição à radiação ultravioleta ou predisposição
genética, dentre entre outros fatores relacionados ao desenvolvimento de neoplasias decorrente do envelhecimento (XAVIER et al, 2005; CONCEIÇÃO et al, 2018).

OBJETIVOS Apresentar casos de neoplasia acometendo ratos (Rattus norvegicus), a fim de permitir uma comparação com os relatos presentes em literatura.

METODOLOGIA
O presente estudo foi baseado na análise de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsia e necropsia Laboratório de Patologia Animal da
Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA) em pequenos animais silvestres de companhia, mais especificamente em ratos (Rattus norvegicus), durante o período
de janeiro de 2019 a dezembro de 2021.

RESULTADOS

Das amostras de animais silvestres de companhia analisadas foram obtidos 12 casos pertencentes a ratos (Rattus norvegicus), dos quais 2 eram de machos (2/12,
18,18%) e 10 eram de fêmeas (10/12, 35,71%). Dessas amostras 7 foram diagnosticadas como neoplasias benignas (7/12, 46,66%), 4 como neoplasias malignas
(4/12, 23,51%) e 2 como processos não neoplásicos (2/12, 22,22%). Em um dos casos houve a ocorrência de neoplasia maligna e benigna concomitantes, em região
de mama, sendo fibrossarcoma e fibroadenoma, respectivamente. Com isso foi possível observar que há maior prevalência de casos em fêmeas do que em machos,
concordando com o afirmado por Trotte (2008). Dentro do estudo, Rattus norvegicus apresentou o maior número de casos de neoplasia (30,77%). Entretanto,
diferente das demais espécies ao qual o estudo engloba, o rato apresentou uma maior ocorrência de neoplasias benignas em comparação com as malignas,
discordando do descrito por Trotte et al (2008; 2010). A ocorrência de neoplasias em região de mama tem importante relação com a prenhez e a alta produção de
progesterona (JUBB, 2016), sendo que o fibroadenoma mamário, é a neoplasia benigna de ocorrência mais comum nas fêmeas desta espécie, o qual possui aspecto
tubular preenchido por estroma conjuntivo (LIMA et al., 2016).

CONCLUSOES

Rattus norvegicus apresenta uma alta prevalência de neoplasias, sendo demonstrada maior incidência de neoplasias benignas, o que demonstra suma importância
na utilização do exame histopatológico para seu diagnóstico. Ressaltando ainda a necessidade de estudos voltados ao desenvolvimento de doenças em animais
silvestres de companhia, visto que esta é uma área da medicina veterinária com escassez de informação, somado ao aumento da longevidade destes animais, o qual
interage com o desenvolvimento de doenças ligado a idades avançadas.

REFERENCIAS

1. XAVIER S.D., BUSSOLOTI I.F. (#38) LANCELLOTTi C.L.P. 2005. Prevalência de achados sugestivos de papilomavírus humano (HPV) em biópsias de carcinoma
espinocelular de cavidade oral e orofaringe: estudo preliminar. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. 71(4): 510-514. 2. TROTTE, M.N.S., MENEZES, R.C.,
TORTELLY, R. Spontaneous neoplasms in Wistar rats from a laboratory animal husbandry center in the State of Rio de Janeiro, Brazil. Rural Science, v. 38, no. 9, p.
2549-2551, 2008. 3. JUBB, KENNEDY, and PALMER’S’. Pathology of domestic animals., volume 3, sixth edition. 2016. 4. LIMA S.R.D., (#38) Carlos A. A. Patologia
Veterinária, 2ª edição. 2016.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM RATOS (Rattus norvegicus) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET/UNISA)

INTRODUCAO
Com o aumento na quantidade de ratos como animais de companhia e a maior proximidade desses animais com o convívio humano, observa-se uma maior
longevidade. Com isso, nota-se o aumento no aparecimento de neoplasias em decorrência de um maior tempo de exposição à radiação ultravioleta ou predisposição
genética, dentre entre outros fatores relacionados ao desenvolvimento de neoplasias decorrente do envelhecimento (XAVIER et al, 2005; CONCEIÇÃO et al, 2018).

OBJETIVOS Apresentar casos de neoplasia acometendo ratos (Rattus norvegicus), a fim de permitir uma comparação com os relatos presentes em literatura.

METODOLOGIA
O presente estudo foi baseado na análise de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsia e necropsia Laboratório de Patologia Animal da
Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA) em pequenos animais silvestres de companhia, mais especificamente em ratos (Rattus norvegicus), durante o período
de janeiro de 2019 a dezembro de 2021.

RESULTADOS

Das amostras de animais silvestres de companhia analisadas foram obtidos 12 casos pertencentes a ratos (Rattus norvegicus), dos quais 2 eram de machos (2/12,
18,18%) e 10 eram de fêmeas (10/12, 35,71%). Dessas amostras 7 foram diagnosticadas como neoplasias benignas (7/12, 46,66%), 4 como neoplasias malignas
(4/12, 23,51%) e 2 como processos não neoplásicos (2/12, 22,22%). Em um dos casos houve a ocorrência de neoplasia maligna e benigna concomitantes, em região
de mama, sendo fibrossarcoma e fibroadenoma, respectivamente. Com isso foi possível observar que há maior prevalência de casos em fêmeas do que em machos,
concordando com o afirmado por Trotte (2008). Dentro do estudo, Rattus norvegicus apresentou o maior número de casos de neoplasia (30,77%). Entretanto,
diferente das demais espécies ao qual o estudo engloba, o rato apresentou uma maior ocorrência de neoplasias benignas em comparação com as malignas,
discordando do descrito por Trotte et al (2008; 2010). A ocorrência de neoplasias em região de mama tem importante relação com a prenhez e a alta produção de
progesterona (JUBB, 2016), sendo que o fibroadenoma mamário, é a neoplasia benigna de ocorrência mais comum nas fêmeas desta espécie, o qual possui aspecto
tubular preenchido por estroma conjuntivo (LIMA et al., 2016).

CONCLUSOES

Rattus norvegicus apresenta uma alta prevalência de neoplasias, sendo demonstrada maior incidência de neoplasias benignas, o que demonstra suma importância
na utilização do exame histopatológico para seu diagnóstico. Ressaltando ainda a necessidade de estudos voltados ao desenvolvimento de doenças em animais
silvestres de companhia, visto que esta é uma área da medicina veterinária com escassez de informação, somado ao aumento da longevidade destes animais, o qual
interage com o desenvolvimento de doenças ligado a idades avançadas.

REFERENCIAS

1. XAVIER S.D., BUSSOLOTI I.F. (#38) LANCELLOTTi C.L.P. 2005. Prevalência de achados sugestivos de papilomavírus humano (HPV) em biópsias de carcinoma
espinocelular de cavidade oral e orofaringe: estudo preliminar. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. 71(4): 510-514. 2. TROTTE, M.N.S., MENEZES, R.C.,
TORTELLY, R. Spontaneous neoplasms in Wistar rats from a laboratory animal husbandry center in the State of Rio de Janeiro, Brazil. Rural Science, v. 38, no. 9, p.
2549-2551, 2008. 3. JUBB, KENNEDY, and PALMER’S’. Pathology of domestic animals., volume 3, sixth edition. 2016. 4. LIMA S.R.D., (#38) Carlos A. A. Patologia
Veterinária, 2ª edição. 2016.
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INTRODUCAO

As neoplasias cutâneas que acometem o músculo liso são divididas de acordo com sua origem, podendo ser derivadas da musculatura de vasos sanguíneos
(angioleiomioma e angioleiomiossarcoma), do músculo eretor do pêlo (piloleiomioma e piloleiomiossarcoma), ou originária do músculo cutâneo das regiões genitais
(Holst et al., 2002). Há poucos relatos de neoplasia de musculatura lisa cutânea acometendo cães e gatos, sendo o angioleiomioma uma neoplasia benigna rara em
animais domésticos (Liu (#38) Mikaelian, 2003).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de angioleiomioma em felinos atendidos pelo Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (Hovet/UNISA).

METODOLOGIA
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro um felino, 10 anos de idade, fêmea, sem raça definida (SRD), castrada, positiva para o vírus da
leucemia felina, com queixa de ferida sem resolução há mais de um mês em região medial de metatarso, medindo aproximadamente 2cm x 0,6cm, apresentando
lambedura em membro pélvico e sangramento.

RESULTADOS

Realizou-se procedimento cirúrgico (biópsia excisional) para remoção da neoformação. Esta apresentava 1,5cm x 0,8cm x 0,6cm de tamanho, consistência firme,
superfície irregular, coloração acastanhada com áreas brancacentas. A amostra foi encaminhada para o setor de patologia animal da Universidade Santo Amaro para
exame histopatológico, onde observou-se neoplasia benigna circunscrita derivada de músculo liso dos vasos sanguíneos, com moderada celularidade, estendendo-
se até subderme até os limites do fragmento. As células fusiformes organizavam-se em fascículos entrelaçados, com citoplasma eosinofílico abundante, núcleos
basofílicos alongados, contendo 1-2 nucléolos evidentes. Nota-se proliferação de canais vasculares irregulares preenchidos por hemácias e discreta a moderadas
áreas hemorrágicas multifocais. Discreta área de inflamação linfocítica. Não foram encontradas figuras de mitose. Baseado na morfologia histológica, juntamente
com o histórico clínico e exames complementares de imagem o diagnóstico foi de angioleiomioma. A morfologia histopatológica encontrada na amostra é
compatível com o encontrado por Liu (#38) Mikaelian (2003).

CONCLUSOES
O diagnóstico histopatológico é de suma importância para confirmar a neoplasia, visto que os sinais clínicos aparentes, como a dor, são inespecíficos e comuns a
outras enfermidades, além do que existem relatos de angiomioleioma onde o paciente não apresentava sensibilidade ou dor (Baran et al., 2000). Há grande escassez
de relatos de diagnóstico de angioleiomioma na literatura veterinária.

REFERENCIAS
1. Holst VA, Junkins-Hopkins JM, Elenitsas R (2002) Cutaneous smooth muscle neoplasms: clinical features, histologic findings, and treatment options. Journal of
the American Academy of Dermatology, 46, 477e490. 2. Liu SM, Mikaelian I: Cutaneous smooth muscle tumorsin the dog and cat. Vet Pathol 40:685–692, 2003 3.
Baran, R., Requena, L., (#38) Drapé, J. L. (2000). Subungual angioleiomyoma masquerading as a glomus tumour. British Journal of Dermatology, 142(6), 1239–1241.
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INTRODUCAO

As neoplasias cutâneas que acometem o músculo liso são divididas de acordo com sua origem, podendo ser derivadas da musculatura de vasos sanguíneos
(angioleiomioma e angioleiomiossarcoma), do músculo eretor do pêlo (piloleiomioma e piloleiomiossarcoma), ou originária do músculo cutâneo das regiões genitais
(Holst et al., 2002). Há poucos relatos de neoplasia de musculatura lisa cutânea acometendo cães e gatos, sendo o angioleiomioma uma neoplasia benigna rara em
animais domésticos (Liu (#38) Mikaelian, 2003).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de angioleiomioma em felinos atendidos pelo Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (Hovet/UNISA).

METODOLOGIA
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro um felino, 10 anos de idade, fêmea, sem raça definida (SRD), castrada, positiva para o vírus da
leucemia felina, com queixa de ferida sem resolução há mais de um mês em região medial de metatarso, medindo aproximadamente 2cm x 0,6cm, apresentando
lambedura em membro pélvico e sangramento.

RESULTADOS

Realizou-se procedimento cirúrgico (biópsia excisional) para remoção da neoformação. Esta apresentava 1,5cm x 0,8cm x 0,6cm de tamanho, consistência firme,
superfície irregular, coloração acastanhada com áreas brancacentas. A amostra foi encaminhada para o setor de patologia animal da Universidade Santo Amaro para
exame histopatológico, onde observou-se neoplasia benigna circunscrita derivada de músculo liso dos vasos sanguíneos, com moderada celularidade, estendendo-
se até subderme até os limites do fragmento. As células fusiformes organizavam-se em fascículos entrelaçados, com citoplasma eosinofílico abundante, núcleos
basofílicos alongados, contendo 1-2 nucléolos evidentes. Nota-se proliferação de canais vasculares irregulares preenchidos por hemácias e discreta a moderadas
áreas hemorrágicas multifocais. Discreta área de inflamação linfocítica. Não foram encontradas figuras de mitose. Baseado na morfologia histológica, juntamente
com o histórico clínico e exames complementares de imagem o diagnóstico foi de angioleiomioma. A morfologia histopatológica encontrada na amostra é
compatível com o encontrado por Liu (#38) Mikaelian (2003).

CONCLUSOES
O diagnóstico histopatológico é de suma importância para confirmar a neoplasia, visto que os sinais clínicos aparentes, como a dor, são inespecíficos e comuns a
outras enfermidades, além do que existem relatos de angiomioleioma onde o paciente não apresentava sensibilidade ou dor (Baran et al., 2000). Há grande escassez
de relatos de diagnóstico de angioleiomioma na literatura veterinária.

REFERENCIAS
1. Holst VA, Junkins-Hopkins JM, Elenitsas R (2002) Cutaneous smooth muscle neoplasms: clinical features, histologic findings, and treatment options. Journal of
the American Academy of Dermatology, 46, 477e490. 2. Liu SM, Mikaelian I: Cutaneous smooth muscle tumorsin the dog and cat. Vet Pathol 40:685–692, 2003 3.
Baran, R., Requena, L., (#38) Drapé, J. L. (2000). Subungual angioleiomyoma masquerading as a glomus tumour. British Journal of Dermatology, 142(6), 1239–1241.
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TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO ANGIOLEIOMIOMA EM GATO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

As neoplasias cutâneas que acometem o músculo liso são divididas de acordo com sua origem, podendo ser derivadas da musculatura de vasos sanguíneos
(angioleiomioma e angioleiomiossarcoma), do músculo eretor do pêlo (piloleiomioma e piloleiomiossarcoma), ou originária do músculo cutâneo das regiões genitais
(Holst et al., 2002). Há poucos relatos de neoplasia de musculatura lisa cutânea acometendo cães e gatos, sendo o angioleiomioma uma neoplasia benigna rara em
animais domésticos (Liu (#38) Mikaelian, 2003).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de angioleiomioma em felinos atendidos pelo Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (Hovet/UNISA).

METODOLOGIA
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro um felino, 10 anos de idade, fêmea, sem raça definida (SRD), castrada, positiva para o vírus da
leucemia felina, com queixa de ferida sem resolução há mais de um mês em região medial de metatarso, medindo aproximadamente 2cm x 0,6cm, apresentando
lambedura em membro pélvico e sangramento.

RESULTADOS

Realizou-se procedimento cirúrgico (biópsia excisional) para remoção da neoformação. Esta apresentava 1,5cm x 0,8cm x 0,6cm de tamanho, consistência firme,
superfície irregular, coloração acastanhada com áreas brancacentas. A amostra foi encaminhada para o setor de patologia animal da Universidade Santo Amaro para
exame histopatológico, onde observou-se neoplasia benigna circunscrita derivada de músculo liso dos vasos sanguíneos, com moderada celularidade, estendendo-
se até subderme até os limites do fragmento. As células fusiformes organizavam-se em fascículos entrelaçados, com citoplasma eosinofílico abundante, núcleos
basofílicos alongados, contendo 1-2 nucléolos evidentes. Nota-se proliferação de canais vasculares irregulares preenchidos por hemácias e discreta a moderadas
áreas hemorrágicas multifocais. Discreta área de inflamação linfocítica. Não foram encontradas figuras de mitose. Baseado na morfologia histológica, juntamente
com o histórico clínico e exames complementares de imagem o diagnóstico foi de angioleiomioma. A morfologia histopatológica encontrada na amostra é
compatível com o encontrado por Liu (#38) Mikaelian (2003).

CONCLUSOES
O diagnóstico histopatológico é de suma importância para confirmar a neoplasia, visto que os sinais clínicos aparentes, como a dor, são inespecíficos e comuns a
outras enfermidades, além do que existem relatos de angiomioleioma onde o paciente não apresentava sensibilidade ou dor (Baran et al., 2000). Há grande escassez
de relatos de diagnóstico de angioleiomioma na literatura veterinária.

REFERENCIAS
1. Holst VA, Junkins-Hopkins JM, Elenitsas R (2002) Cutaneous smooth muscle neoplasms: clinical features, histologic findings, and treatment options. Journal of
the American Academy of Dermatology, 46, 477e490. 2. Liu SM, Mikaelian I: Cutaneous smooth muscle tumorsin the dog and cat. Vet Pathol 40:685–692, 2003 3.
Baran, R., Requena, L., (#38) Drapé, J. L. (2000). Subungual angioleiomyoma masquerading as a glomus tumour. British Journal of Dermatology, 142(6), 1239–1241.
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Atílio Sersun Calefi

TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO ANGIOLEIOMIOMA EM GATO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

As neoplasias cutâneas que acometem o músculo liso são divididas de acordo com sua origem, podendo ser derivadas da musculatura de vasos sanguíneos
(angioleiomioma e angioleiomiossarcoma), do músculo eretor do pêlo (piloleiomioma e piloleiomiossarcoma), ou originária do músculo cutâneo das regiões genitais
(Holst et al., 2002). Há poucos relatos de neoplasia de musculatura lisa cutânea acometendo cães e gatos, sendo o angioleiomioma uma neoplasia benigna rara em
animais domésticos (Liu (#38) Mikaelian, 2003).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de angioleiomioma em felinos atendidos pelo Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (Hovet/UNISA).

METODOLOGIA
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro um felino, 10 anos de idade, fêmea, sem raça definida (SRD), castrada, positiva para o vírus da
leucemia felina, com queixa de ferida sem resolução há mais de um mês em região medial de metatarso, medindo aproximadamente 2cm x 0,6cm, apresentando
lambedura em membro pélvico e sangramento.

RESULTADOS

Realizou-se procedimento cirúrgico (biópsia excisional) para remoção da neoformação. Esta apresentava 1,5cm x 0,8cm x 0,6cm de tamanho, consistência firme,
superfície irregular, coloração acastanhada com áreas brancacentas. A amostra foi encaminhada para o setor de patologia animal da Universidade Santo Amaro para
exame histopatológico, onde observou-se neoplasia benigna circunscrita derivada de músculo liso dos vasos sanguíneos, com moderada celularidade, estendendo-
se até subderme até os limites do fragmento. As células fusiformes organizavam-se em fascículos entrelaçados, com citoplasma eosinofílico abundante, núcleos
basofílicos alongados, contendo 1-2 nucléolos evidentes. Nota-se proliferação de canais vasculares irregulares preenchidos por hemácias e discreta a moderadas
áreas hemorrágicas multifocais. Discreta área de inflamação linfocítica. Não foram encontradas figuras de mitose. Baseado na morfologia histológica, juntamente
com o histórico clínico e exames complementares de imagem o diagnóstico foi de angioleiomioma. A morfologia histopatológica encontrada na amostra é
compatível com o encontrado por Liu (#38) Mikaelian (2003).

CONCLUSOES
O diagnóstico histopatológico é de suma importância para confirmar a neoplasia, visto que os sinais clínicos aparentes, como a dor, são inespecíficos e comuns a
outras enfermidades, além do que existem relatos de angiomioleioma onde o paciente não apresentava sensibilidade ou dor (Baran et al., 2000). Há grande escassez
de relatos de diagnóstico de angioleiomioma na literatura veterinária.

REFERENCIAS
1. Holst VA, Junkins-Hopkins JM, Elenitsas R (2002) Cutaneous smooth muscle neoplasms: clinical features, histologic findings, and treatment options. Journal of
the American Academy of Dermatology, 46, 477e490. 2. Liu SM, Mikaelian I: Cutaneous smooth muscle tumorsin the dog and cat. Vet Pathol 40:685–692, 2003 3.
Baran, R., Requena, L., (#38) Drapé, J. L. (2000). Subungual angioleiomyoma masquerading as a glomus tumour. British Journal of Dermatology, 142(6), 1239–1241.
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Atílio Sersun Calefi

TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO ANGIOLEIOMIOMA EM GATO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

As neoplasias cutâneas que acometem o músculo liso são divididas de acordo com sua origem, podendo ser derivadas da musculatura de vasos sanguíneos
(angioleiomioma e angioleiomiossarcoma), do músculo eretor do pêlo (piloleiomioma e piloleiomiossarcoma), ou originária do músculo cutâneo das regiões genitais
(Holst et al., 2002). Há poucos relatos de neoplasia de musculatura lisa cutânea acometendo cães e gatos, sendo o angioleiomioma uma neoplasia benigna rara em
animais domésticos (Liu (#38) Mikaelian, 2003).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de angioleiomioma em felinos atendidos pelo Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (Hovet/UNISA).

METODOLOGIA
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro um felino, 10 anos de idade, fêmea, sem raça definida (SRD), castrada, positiva para o vírus da
leucemia felina, com queixa de ferida sem resolução há mais de um mês em região medial de metatarso, medindo aproximadamente 2cm x 0,6cm, apresentando
lambedura em membro pélvico e sangramento.

RESULTADOS

Realizou-se procedimento cirúrgico (biópsia excisional) para remoção da neoformação. Esta apresentava 1,5cm x 0,8cm x 0,6cm de tamanho, consistência firme,
superfície irregular, coloração acastanhada com áreas brancacentas. A amostra foi encaminhada para o setor de patologia animal da Universidade Santo Amaro para
exame histopatológico, onde observou-se neoplasia benigna circunscrita derivada de músculo liso dos vasos sanguíneos, com moderada celularidade, estendendo-
se até subderme até os limites do fragmento. As células fusiformes organizavam-se em fascículos entrelaçados, com citoplasma eosinofílico abundante, núcleos
basofílicos alongados, contendo 1-2 nucléolos evidentes. Nota-se proliferação de canais vasculares irregulares preenchidos por hemácias e discreta a moderadas
áreas hemorrágicas multifocais. Discreta área de inflamação linfocítica. Não foram encontradas figuras de mitose. Baseado na morfologia histológica, juntamente
com o histórico clínico e exames complementares de imagem o diagnóstico foi de angioleiomioma. A morfologia histopatológica encontrada na amostra é
compatível com o encontrado por Liu (#38) Mikaelian (2003).

CONCLUSOES
O diagnóstico histopatológico é de suma importância para confirmar a neoplasia, visto que os sinais clínicos aparentes, como a dor, são inespecíficos e comuns a
outras enfermidades, além do que existem relatos de angiomioleioma onde o paciente não apresentava sensibilidade ou dor (Baran et al., 2000). Há grande escassez
de relatos de diagnóstico de angioleiomioma na literatura veterinária.

REFERENCIAS
1. Holst VA, Junkins-Hopkins JM, Elenitsas R (2002) Cutaneous smooth muscle neoplasms: clinical features, histologic findings, and treatment options. Journal of
the American Academy of Dermatology, 46, 477e490. 2. Liu SM, Mikaelian I: Cutaneous smooth muscle tumorsin the dog and cat. Vet Pathol 40:685–692, 2003 3.
Baran, R., Requena, L., (#38) Drapé, J. L. (2000). Subungual angioleiomyoma masquerading as a glomus tumour. British Journal of Dermatology, 142(6), 1239–1241.
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TITULO Perfil do cirurgião dentista quanto ao rendimento mensal, local de trabalho e dificuldades encontradas na gestão do consultório.

INTRODUCAO
A Odontologia tem um treinamento na graduação extremamente clínico, voltado para as disciplinas que atuam diretamente no sistema estomatognático. O mercado
de trabalho é abordado de forma superficial e temas como gestão, mercado de trabalho, empreendedorismo, são praticamente esquecidos na grade curricular da
formação do profissional.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo transversal foi avaliar o perfil de profissionais de Odontologia quanto ao rendimento mensal, local de trabalho e dificuldades encontradas na
gestão.

METODOLOGIA
Foram entrevistados 91 profissionais, 65 mulheres e 26 homens, por meio de formulário digital Google, os entrevistados tiveram acesso ao TCLE e após aceite
enviado por e-mail tiveram o envio do questionário relativo ao estudo. Questões relacionadas ao ganho mensal, tempo de formado, local de trabalho (próprio ou não)
e dificuldades encontradas quanto a gestão do consultório foram respondidas por todos.

RESULTADOS

Os resultados mostraram que 46,1% recebem até 3 mil reais por mês e esse grupo é formado na maioria com formados entre 1 ano e 5 anos, 20% recebem entre 10
mil-20 mil reais. Possuem consultório próprio ou alugado 60,5% e a maior dificuldade encontrada é o gerenciamento (54,5%), 39,5% não possuem consultório e
relataram que a maior dificuldade encontrada é conseguir mais pacientes (47,2%). A profissão permite a atuação em diversas esferas: particular, publica, acadêmica,
e em vários setores; infelizmente o curso de graduação não abrange o quando ou porque dessas possibilidades ficando o aluno sem saber exatamente o que fazer
no termino do curso, e acaba sendo direcionado na grande maioria das vezes para o mais fácil ou mais prático. É necessária adequação da grade curricular para que
os temas de gestão, empreendedorismo, direcionamento profissional sejam parte da formação do aluno e possam efetivamente auxiliar e promover crescimento
profissional. No momento as universidades não ensinam essas questões e todos tem que aprender na prática da vida real.

CONCLUSOES
Concluímos que o rendimento mensal dos profissionais entrevistados tem relação ao tempo de formado e que as dificuldades encontradas quanto a gestão é
diferente entre profissionais que possuem local de trabalho e os que não possuem.

REFERENCIAS

1.Fontana, M.; González-Cabezas, C.; De Peralta, T.; Johnsen, D. C. (2017). Dental education required for the changing health care environment. Journal of Dental
Education, v. 81, n. 8, p. eS153-eS161. 2.Garbin, A.J.I.; Garbin, C.A.S.; Tiano, A.V.P.; Carvalho, M.L.; Fagundes, A.C.G. (2008). Marketing on dentistry: the perception of
client about dental service of privative clinic. Odontologia UNESP, v. 37, p. 197–202. 3.Henry, R.K.; Molnar, A.L. (2013). Examination of social networking
professionalism among dental and dental hygiene students. Journal of Dental Education, v. 77, n. 11, p. 1425-1430.
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Angelica Castro Pimentel Heloisa Fonseca Marao

TITULO Perfil do cirurgião dentista quanto ao rendimento mensal, local de trabalho e dificuldades encontradas na gestão do consultório.

INTRODUCAO
A Odontologia tem um treinamento na graduação extremamente clínico, voltado para as disciplinas que atuam diretamente no sistema estomatognático. O mercado
de trabalho é abordado de forma superficial e temas como gestão, mercado de trabalho, empreendedorismo, são praticamente esquecidos na grade curricular da
formação do profissional.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo transversal foi avaliar o perfil de profissionais de Odontologia quanto ao rendimento mensal, local de trabalho e dificuldades encontradas na
gestão.

METODOLOGIA
Foram entrevistados 91 profissionais, 65 mulheres e 26 homens, por meio de formulário digital Google, os entrevistados tiveram acesso ao TCLE e após aceite
enviado por e-mail tiveram o envio do questionário relativo ao estudo. Questões relacionadas ao ganho mensal, tempo de formado, local de trabalho (próprio ou não)
e dificuldades encontradas quanto a gestão do consultório foram respondidas por todos.

RESULTADOS

Os resultados mostraram que 46,1% recebem até 3 mil reais por mês e esse grupo é formado na maioria com formados entre 1 ano e 5 anos, 20% recebem entre 10
mil-20 mil reais. Possuem consultório próprio ou alugado 60,5% e a maior dificuldade encontrada é o gerenciamento (54,5%), 39,5% não possuem consultório e
relataram que a maior dificuldade encontrada é conseguir mais pacientes (47,2%). A profissão permite a atuação em diversas esferas: particular, publica, acadêmica,
e em vários setores; infelizmente o curso de graduação não abrange o quando ou porque dessas possibilidades ficando o aluno sem saber exatamente o que fazer
no termino do curso, e acaba sendo direcionado na grande maioria das vezes para o mais fácil ou mais prático. É necessária adequação da grade curricular para que
os temas de gestão, empreendedorismo, direcionamento profissional sejam parte da formação do aluno e possam efetivamente auxiliar e promover crescimento
profissional. No momento as universidades não ensinam essas questões e todos tem que aprender na prática da vida real.

CONCLUSOES
Concluímos que o rendimento mensal dos profissionais entrevistados tem relação ao tempo de formado e que as dificuldades encontradas quanto a gestão é
diferente entre profissionais que possuem local de trabalho e os que não possuem.

REFERENCIAS

1.Fontana, M.; González-Cabezas, C.; De Peralta, T.; Johnsen, D. C. (2017). Dental education required for the changing health care environment. Journal of Dental
Education, v. 81, n. 8, p. eS153-eS161. 2.Garbin, A.J.I.; Garbin, C.A.S.; Tiano, A.V.P.; Carvalho, M.L.; Fagundes, A.C.G. (2008). Marketing on dentistry: the perception of
client about dental service of privative clinic. Odontologia UNESP, v. 37, p. 197–202. 3.Henry, R.K.; Molnar, A.L. (2013). Examination of social networking
professionalism among dental and dental hygiene students. Journal of Dental Education, v. 77, n. 11, p. 1425-1430.
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TITULO Marcadores de vulnerabilidade da população adulta para a COVID-19: uma revisão integrativa

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A COVID-19 tem a sua disseminação comunitária por gotículas respiratórias e/ou aerossóis de pacientes contaminados – sintomáticos ou
assintomáticos. Pessoas adultas, com condições crônicas, são mais susceptíveis em desenvolver formas graves da doença. Esta susceptibilidade pode ser
compreendida a partir do conceito de vulnerabilidade em saúde, que é um conjunto de condições individuais, sociais e políticas, que concomitantemente determinam
a preservação da saúde de sujeitos e comunidades e sua proteção contra doenças e/ou incapacidades.

OBJETIVOS Identificar marcadores de vulnerabilidade da população adulta para a COVID-19.

METODOLOGIA
Revisão integrativa, utilizando bancos de dados PubMed, BVS, CINAHL, Web of Science e Scopus. Foram selecionados estudos primários; desenvolvidos com
mulheres e homens de 20-59 anos; e que consideraram as condições biológicas, psicossociais, socioeconômicas e socioculturais, associadas com o desfecho de
COVID-19. A coleta foi realizada entre agosto e novembro de 2020. Os artigos passaram por análise temática categorial e sistematização pela vulnerabilidade.

RESULTADOS

A partir de uma amostra inicial de 2247, foram selecionados e avaliados 70 estudos originais. Com a análise temática, definiu-se marcadores e seus componentes:
Condições crônicas de saúde: pessoas com deficiências, transtornos psiquiátricos, doenças crônico-degenerativas, gestantes, e idosos; Experiências de vida e
cotidiano: pessoas imigrantes e/ou refugiadas com barreiras culturais, de minorias étnicas, que sofrem misoginia, sem apoio familiar e social, profissionais do sexo e
LGBTQIA+, abrigadas, encarceradas, ou em situação de rua; Condições socioeconômicas: pessoas com baixa escolaridade, renda e com desemprego, trabalhadores
do setor alimentício, sem acesso à habitação e saneamento básico, que habitam em moradias precárias, nas periferias de megalópoles ou de regiões rurais isoladas
e sem acesso ao transporte público; e Ações e serviços de saúde: Oferta de serviços de saúde e atenção domiciliar, diretrizes para o cuidado e orientação sobre a
prevenção da COVID-19.

CONCLUSOES

A identificação dos marcadores de vulnerabilidade pode subsidiar os profissionais de saúde na identificação dos pacientes com menos autonomia e recursos para o
autocuidado e proteção contra a COVID-19. Esse escalonamento da vulnerabilidade possibilita a adoção de intervenções que promovam uma maior proteção contra
a contaminação da COVID-19, diminuindo suas taxas de transmissão e reduzindo impacto do vírus sobre essa população. O reconhecimento dos grupos mais
vulneráveis permite o planejamento e ações de políticas públicas baseadas nos princípios de equidade e integralidade do cuidado nos serviços de saúde.

REFERENCIAS

1. Rothan H, Byrareddy S. The epidemiology and pathogenesis of coronavírus disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity. 2020;109:102433. 2. The
Lancet. Redefining vulnerability in the era of COVID-19. The Lancet. 2020;395(10230):1089. 3. Patel A, Paranjpe M, Kathiresan N, Rivas M, Khera A. Race,
socioeconomic deprivation, and hospitalization for COVID-19 in English participants of a national biobank. International Journal for Equity in Health. 2020;19(1). 4.
Guanilo M, Takahashi R, Bertolozzi M. Assessing the vulnerability of women to sexually transmitted diseases STDS/ HIV: construction and validation of markers.
Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2014;48(spe):152-159.
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Debora Driemeyer Wilbert DANIEL IGNACIO DA SILVA

TITULO Marcadores de vulnerabilidade da população adulta para a COVID-19: uma revisão integrativa

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A COVID-19 tem a sua disseminação comunitária por gotículas respiratórias e/ou aerossóis de pacientes contaminados – sintomáticos ou
assintomáticos. Pessoas adultas, com condições crônicas, são mais susceptíveis em desenvolver formas graves da doença. Esta susceptibilidade pode ser
compreendida a partir do conceito de vulnerabilidade em saúde, que é um conjunto de condições individuais, sociais e políticas, que concomitantemente determinam
a preservação da saúde de sujeitos e comunidades e sua proteção contra doenças e/ou incapacidades.

OBJETIVOS Identificar marcadores de vulnerabilidade da população adulta para a COVID-19.

METODOLOGIA
Revisão integrativa, utilizando bancos de dados PubMed, BVS, CINAHL, Web of Science e Scopus. Foram selecionados estudos primários; desenvolvidos com
mulheres e homens de 20-59 anos; e que consideraram as condições biológicas, psicossociais, socioeconômicas e socioculturais, associadas com o desfecho de
COVID-19. A coleta foi realizada entre agosto e novembro de 2020. Os artigos passaram por análise temática categorial e sistematização pela vulnerabilidade.

RESULTADOS

A partir de uma amostra inicial de 2247, foram selecionados e avaliados 70 estudos originais. Com a análise temática, definiu-se marcadores e seus componentes:
Condições crônicas de saúde: pessoas com deficiências, transtornos psiquiátricos, doenças crônico-degenerativas, gestantes, e idosos; Experiências de vida e
cotidiano: pessoas imigrantes e/ou refugiadas com barreiras culturais, de minorias étnicas, que sofrem misoginia, sem apoio familiar e social, profissionais do sexo e
LGBTQIA+, abrigadas, encarceradas, ou em situação de rua; Condições socioeconômicas: pessoas com baixa escolaridade, renda e com desemprego, trabalhadores
do setor alimentício, sem acesso à habitação e saneamento básico, que habitam em moradias precárias, nas periferias de megalópoles ou de regiões rurais isoladas
e sem acesso ao transporte público; e Ações e serviços de saúde: Oferta de serviços de saúde e atenção domiciliar, diretrizes para o cuidado e orientação sobre a
prevenção da COVID-19.

CONCLUSOES

A identificação dos marcadores de vulnerabilidade pode subsidiar os profissionais de saúde na identificação dos pacientes com menos autonomia e recursos para o
autocuidado e proteção contra a COVID-19. Esse escalonamento da vulnerabilidade possibilita a adoção de intervenções que promovam uma maior proteção contra
a contaminação da COVID-19, diminuindo suas taxas de transmissão e reduzindo impacto do vírus sobre essa população. O reconhecimento dos grupos mais
vulneráveis permite o planejamento e ações de políticas públicas baseadas nos princípios de equidade e integralidade do cuidado nos serviços de saúde.
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1. Rothan H, Byrareddy S. The epidemiology and pathogenesis of coronavírus disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity. 2020;109:102433. 2. The
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TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO CARCINOMA DE CÉLULAS BASAIS SÓLIDO EM COELHO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O carcinoma de células basais acomete células epidérmicas pertencentes à camada basal e epitélio folicular, apresenta alta incidência em região de cabeça e
pescoço, além de maior prevalência em gatos. É uma neoplasia de baixo grau, que pode apresentar ulceração e infiltração ampla nas camadas cutânea e subcutânea
(GOLDSCHMIDT, 2017).

OBJETIVOS O propósito do trabalho é relatar um caso de carcinoma de células basais sólido acompanhado no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro em um coelho.

METODOLOGIA

Uma coelha com dois anos e cinco meses de idade, sem raça determinada, pelagem branca e bege, apresentando formação em região submandibular esquerda,
medindo 2,5 X 2,0 cm, com tempo de crescimento há um mês. O animal tinha histórico de abscesso localizado em membro pélvico esquerdo diagnosticado com
Pasteurella, uma bactéria cocobacilo com tamanho entre 0,3(#38)#956;m e 1,0(#38)#956;m de largura por 1,0(#38)#956;m a 2,0(#38)#956;m de comprimento
(Boyce et al.,2010). Realizou-se, então, a exérese cirúrgica da formação em região submandibular onde constatou-se ausência de conteúdo caseoso, excluindo a
possibilidade de Pasteurella.

RESULTADOS

Foi considerado que a formação apresentou um crescimento acelerado. Na macroscopia observou-se formação de consistência firme, superfície contínua e
coloração acastanhada. Ao corte, aspecto firme, coloração esbranquiçada com regiões acastanhadas, aparência cística com conteúdo sanguinolento.
Microscopicamente, constatou-se uma neoplasia maligna de epitélio, infiltrativa e sólida. As células apresentaram citoplasma desbotado a moderadamente
eosinofilico, morfologia poliédrica e algumas ovaladas, núcleo centralizado, abaulado, e com cromatina frouxa, conforme descrição de carcinoma basocelular em
coelho feito por Ahamad et al. (2014). Observou-se ainda 1 a 3 nucléolos destacados por célula, acentuada anisocariose tal qual pleomorfismo, branda
hipercromasia, e 3 a 6 figuras de mitose incomum por campo (400x/10CGA).

CONCLUSOES

O diagnóstico de carcinoma de células basais foi confirmado através dos resultados obtidos nas análises macroscópica e microscópica, demonstrando o quanto é
necessário a realização de histopatológico a fim de não fornecer diagnóstico errôneo quando levado em conta apenas o histórico clínico do paciente, visto que no
presente caso o animal teve um primeiro diagnóstico de Pasterurella. Entretanto, há uma escassez de descrições de neoplasias oriundas de célula epitelial em
coelhos.

REFERENCIAS
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ed. John Wiley and Sons, New Jersey. 2. BOYCE,J.D., HARPER, M., WILKIE, I., and ADIER, B. 2010. Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals
(Gyles/Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals) || Pasteurella. , 325–346. 3. AHMAD, D. B., SOOD, S.A.S., SIVASEELAN, S. and PUVARAJAN B. 2014.
Cytological and Pathomorphological Studies on Basal Cell Carcinoma in Skin of New Zealand White Rabbit. Shanlax International Journal of Veterinary Science. Vol 1,
NO.4, Apr-Jan.
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TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO CARCINOMA DE CÉLULAS BASAIS SÓLIDO EM COELHO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O carcinoma de células basais acomete células epidérmicas pertencentes à camada basal e epitélio folicular, apresenta alta incidência em região de cabeça e
pescoço, além de maior prevalência em gatos. É uma neoplasia de baixo grau, que pode apresentar ulceração e infiltração ampla nas camadas cutânea e subcutânea
(GOLDSCHMIDT, 2017).

OBJETIVOS O propósito do trabalho é relatar um caso de carcinoma de células basais sólido acompanhado no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro em um coelho.

METODOLOGIA

Uma coelha com dois anos e cinco meses de idade, sem raça determinada, pelagem branca e bege, apresentando formação em região submandibular esquerda,
medindo 2,5 X 2,0 cm, com tempo de crescimento há um mês. O animal tinha histórico de abscesso localizado em membro pélvico esquerdo diagnosticado com
Pasteurella, uma bactéria cocobacilo com tamanho entre 0,3(#38)#956;m e 1,0(#38)#956;m de largura por 1,0(#38)#956;m a 2,0(#38)#956;m de comprimento
(Boyce et al.,2010). Realizou-se, então, a exérese cirúrgica da formação em região submandibular onde constatou-se ausência de conteúdo caseoso, excluindo a
possibilidade de Pasteurella.

RESULTADOS

Foi considerado que a formação apresentou um crescimento acelerado. Na macroscopia observou-se formação de consistência firme, superfície contínua e
coloração acastanhada. Ao corte, aspecto firme, coloração esbranquiçada com regiões acastanhadas, aparência cística com conteúdo sanguinolento.
Microscopicamente, constatou-se uma neoplasia maligna de epitélio, infiltrativa e sólida. As células apresentaram citoplasma desbotado a moderadamente
eosinofilico, morfologia poliédrica e algumas ovaladas, núcleo centralizado, abaulado, e com cromatina frouxa, conforme descrição de carcinoma basocelular em
coelho feito por Ahamad et al. (2014). Observou-se ainda 1 a 3 nucléolos destacados por célula, acentuada anisocariose tal qual pleomorfismo, branda
hipercromasia, e 3 a 6 figuras de mitose incomum por campo (400x/10CGA).

CONCLUSOES

O diagnóstico de carcinoma de células basais foi confirmado através dos resultados obtidos nas análises macroscópica e microscópica, demonstrando o quanto é
necessário a realização de histopatológico a fim de não fornecer diagnóstico errôneo quando levado em conta apenas o histórico clínico do paciente, visto que no
presente caso o animal teve um primeiro diagnóstico de Pasterurella. Entretanto, há uma escassez de descrições de neoplasias oriundas de célula epitelial em
coelhos.
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ed. John Wiley and Sons, New Jersey. 2. BOYCE,J.D., HARPER, M., WILKIE, I., and ADIER, B. 2010. Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals
(Gyles/Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals) || Pasteurella. , 325–346. 3. AHMAD, D. B., SOOD, S.A.S., SIVASEELAN, S. and PUVARAJAN B. 2014.
Cytological and Pathomorphological Studies on Basal Cell Carcinoma in Skin of New Zealand White Rabbit. Shanlax International Journal of Veterinary Science. Vol 1,
NO.4, Apr-Jan.
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TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO CARCINOMA DE CÉLULAS BASAIS SÓLIDO EM COELHO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O carcinoma de células basais acomete células epidérmicas pertencentes à camada basal e epitélio folicular, apresenta alta incidência em região de cabeça e
pescoço, além de maior prevalência em gatos. É uma neoplasia de baixo grau, que pode apresentar ulceração e infiltração ampla nas camadas cutânea e subcutânea
(GOLDSCHMIDT, 2017).

OBJETIVOS O propósito do trabalho é relatar um caso de carcinoma de células basais sólido acompanhado no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro em um coelho.

METODOLOGIA

Uma coelha com dois anos e cinco meses de idade, sem raça determinada, pelagem branca e bege, apresentando formação em região submandibular esquerda,
medindo 2,5 X 2,0 cm, com tempo de crescimento há um mês. O animal tinha histórico de abscesso localizado em membro pélvico esquerdo diagnosticado com
Pasteurella, uma bactéria cocobacilo com tamanho entre 0,3(#38)#956;m e 1,0(#38)#956;m de largura por 1,0(#38)#956;m a 2,0(#38)#956;m de comprimento
(Boyce et al.,2010). Realizou-se, então, a exérese cirúrgica da formação em região submandibular onde constatou-se ausência de conteúdo caseoso, excluindo a
possibilidade de Pasteurella.

RESULTADOS

Foi considerado que a formação apresentou um crescimento acelerado. Na macroscopia observou-se formação de consistência firme, superfície contínua e
coloração acastanhada. Ao corte, aspecto firme, coloração esbranquiçada com regiões acastanhadas, aparência cística com conteúdo sanguinolento.
Microscopicamente, constatou-se uma neoplasia maligna de epitélio, infiltrativa e sólida. As células apresentaram citoplasma desbotado a moderadamente
eosinofilico, morfologia poliédrica e algumas ovaladas, núcleo centralizado, abaulado, e com cromatina frouxa, conforme descrição de carcinoma basocelular em
coelho feito por Ahamad et al. (2014). Observou-se ainda 1 a 3 nucléolos destacados por célula, acentuada anisocariose tal qual pleomorfismo, branda
hipercromasia, e 3 a 6 figuras de mitose incomum por campo (400x/10CGA).

CONCLUSOES

O diagnóstico de carcinoma de células basais foi confirmado através dos resultados obtidos nas análises macroscópica e microscópica, demonstrando o quanto é
necessário a realização de histopatológico a fim de não fornecer diagnóstico errôneo quando levado em conta apenas o histórico clínico do paciente, visto que no
presente caso o animal teve um primeiro diagnóstico de Pasterurella. Entretanto, há uma escassez de descrições de neoplasias oriundas de célula epitelial em
coelhos.

REFERENCIAS

1. GOLDSCHMIDT, M.H. and GOLDSCHIMIDT, K.H. 2017. Epithelial and Melanocytic Tumors of the Skin, p.89. In: Meuten D.J. (Ed), Tumors in Domestic Animals. 5th
ed. John Wiley and Sons, New Jersey. 2. BOYCE,J.D., HARPER, M., WILKIE, I., and ADIER, B. 2010. Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals
(Gyles/Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals) || Pasteurella. , 325–346. 3. AHMAD, D. B., SOOD, S.A.S., SIVASEELAN, S. and PUVARAJAN B. 2014.
Cytological and Pathomorphological Studies on Basal Cell Carcinoma in Skin of New Zealand White Rabbit. Shanlax International Journal of Veterinary Science. Vol 1,
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TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO CARCINOMA DE CÉLULAS BASAIS SÓLIDO EM COELHO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O carcinoma de células basais acomete células epidérmicas pertencentes à camada basal e epitélio folicular, apresenta alta incidência em região de cabeça e
pescoço, além de maior prevalência em gatos. É uma neoplasia de baixo grau, que pode apresentar ulceração e infiltração ampla nas camadas cutânea e subcutânea
(GOLDSCHMIDT, 2017).

OBJETIVOS O propósito do trabalho é relatar um caso de carcinoma de células basais sólido acompanhado no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro em um coelho.

METODOLOGIA

Uma coelha com dois anos e cinco meses de idade, sem raça determinada, pelagem branca e bege, apresentando formação em região submandibular esquerda,
medindo 2,5 X 2,0 cm, com tempo de crescimento há um mês. O animal tinha histórico de abscesso localizado em membro pélvico esquerdo diagnosticado com
Pasteurella, uma bactéria cocobacilo com tamanho entre 0,3(#38)#956;m e 1,0(#38)#956;m de largura por 1,0(#38)#956;m a 2,0(#38)#956;m de comprimento
(Boyce et al.,2010). Realizou-se, então, a exérese cirúrgica da formação em região submandibular onde constatou-se ausência de conteúdo caseoso, excluindo a
possibilidade de Pasteurella.

RESULTADOS

Foi considerado que a formação apresentou um crescimento acelerado. Na macroscopia observou-se formação de consistência firme, superfície contínua e
coloração acastanhada. Ao corte, aspecto firme, coloração esbranquiçada com regiões acastanhadas, aparência cística com conteúdo sanguinolento.
Microscopicamente, constatou-se uma neoplasia maligna de epitélio, infiltrativa e sólida. As células apresentaram citoplasma desbotado a moderadamente
eosinofilico, morfologia poliédrica e algumas ovaladas, núcleo centralizado, abaulado, e com cromatina frouxa, conforme descrição de carcinoma basocelular em
coelho feito por Ahamad et al. (2014). Observou-se ainda 1 a 3 nucléolos destacados por célula, acentuada anisocariose tal qual pleomorfismo, branda
hipercromasia, e 3 a 6 figuras de mitose incomum por campo (400x/10CGA).

CONCLUSOES

O diagnóstico de carcinoma de células basais foi confirmado através dos resultados obtidos nas análises macroscópica e microscópica, demonstrando o quanto é
necessário a realização de histopatológico a fim de não fornecer diagnóstico errôneo quando levado em conta apenas o histórico clínico do paciente, visto que no
presente caso o animal teve um primeiro diagnóstico de Pasterurella. Entretanto, há uma escassez de descrições de neoplasias oriundas de célula epitelial em
coelhos.
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TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO CARCINOMA DE CÉLULAS BASAIS SÓLIDO EM COELHO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O carcinoma de células basais acomete células epidérmicas pertencentes à camada basal e epitélio folicular, apresenta alta incidência em região de cabeça e
pescoço, além de maior prevalência em gatos. É uma neoplasia de baixo grau, que pode apresentar ulceração e infiltração ampla nas camadas cutânea e subcutânea
(GOLDSCHMIDT, 2017).

OBJETIVOS O propósito do trabalho é relatar um caso de carcinoma de células basais sólido acompanhado no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro em um coelho.

METODOLOGIA

Uma coelha com dois anos e cinco meses de idade, sem raça determinada, pelagem branca e bege, apresentando formação em região submandibular esquerda,
medindo 2,5 X 2,0 cm, com tempo de crescimento há um mês. O animal tinha histórico de abscesso localizado em membro pélvico esquerdo diagnosticado com
Pasteurella, uma bactéria cocobacilo com tamanho entre 0,3(#38)#956;m e 1,0(#38)#956;m de largura por 1,0(#38)#956;m a 2,0(#38)#956;m de comprimento
(Boyce et al.,2010). Realizou-se, então, a exérese cirúrgica da formação em região submandibular onde constatou-se ausência de conteúdo caseoso, excluindo a
possibilidade de Pasteurella.

RESULTADOS

Foi considerado que a formação apresentou um crescimento acelerado. Na macroscopia observou-se formação de consistência firme, superfície contínua e
coloração acastanhada. Ao corte, aspecto firme, coloração esbranquiçada com regiões acastanhadas, aparência cística com conteúdo sanguinolento.
Microscopicamente, constatou-se uma neoplasia maligna de epitélio, infiltrativa e sólida. As células apresentaram citoplasma desbotado a moderadamente
eosinofilico, morfologia poliédrica e algumas ovaladas, núcleo centralizado, abaulado, e com cromatina frouxa, conforme descrição de carcinoma basocelular em
coelho feito por Ahamad et al. (2014). Observou-se ainda 1 a 3 nucléolos destacados por célula, acentuada anisocariose tal qual pleomorfismo, branda
hipercromasia, e 3 a 6 figuras de mitose incomum por campo (400x/10CGA).

CONCLUSOES

O diagnóstico de carcinoma de células basais foi confirmado através dos resultados obtidos nas análises macroscópica e microscópica, demonstrando o quanto é
necessário a realização de histopatológico a fim de não fornecer diagnóstico errôneo quando levado em conta apenas o histórico clínico do paciente, visto que no
presente caso o animal teve um primeiro diagnóstico de Pasterurella. Entretanto, há uma escassez de descrições de neoplasias oriundas de célula epitelial em
coelhos.

REFERENCIAS

1. GOLDSCHMIDT, M.H. and GOLDSCHIMIDT, K.H. 2017. Epithelial and Melanocytic Tumors of the Skin, p.89. In: Meuten D.J. (Ed), Tumors in Domestic Animals. 5th
ed. John Wiley and Sons, New Jersey. 2. BOYCE,J.D., HARPER, M., WILKIE, I., and ADIER, B. 2010. Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals
(Gyles/Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals) || Pasteurella. , 325–346. 3. AHMAD, D. B., SOOD, S.A.S., SIVASEELAN, S. and PUVARAJAN B. 2014.
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TITULO BLOQUEIO RETROBULBAR EM COELHO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) SUBMETIDO À ENUCLEAÇÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio retrobulbar é indicado em cirurgias oftálmicas de maneira a promover uma anestesia balanceada, proporcionando analgesia e reduzindo a ocorrência de
reflexo oculocardíaco. Há poucas informações sobre doses e diluições para diferentes fármacos em diferentes espécies, além de questionamentos sobre a validade
de associações farmacológicas no mesmo bloqueio. Sendo assim, relatos de caso se tornam importantes para a ampliação do conhecimento sobre o tema.

OBJETIVOS
Descrever o procedimento de bloqueio retrobulbar e sua interferência em uma anestesia geral em coelho, avaliada através dos parâmetros monitorados durante o
transcirúrgico e da analgesia em pós-operatório imediato.

METODOLOGIA

Um coelho (Oryctolagus cuniculus) foi encaminhado para enucleação e anaplastia para remoção das neoformações. No protocolo anestésico foi realizada a
medicação pré-anestésica com: tramadol 8 mg/kg, cetamina 12 mg/kg, e midazolam 0,8 mg/kg aplicados por via intramuscular. A indução foi realizada com propofol
18mg/kg via intravenosa até permitir a intubação orotraqueal, e após iniciou-se a anestesia inalatória com isoflurano. Realizou-se a canulação da artéria auricular
para mensuração da PAM direta. Para o bloqueio foi inserida uma agulha hipodérmica 24G através da pálpebra superior, rente à fossa orbital, depositando 2mg/kg
de lidocaína a 1% próximo ao espaço retrobulbar. Ao final, foi aplicado 25mg/kg de dipirona via subcutânea.

RESULTADOS

No início a PAM se manteve entre 40 a 50 mmHg sendo necessária a realização do desafio hídrico (10ml/kg/15’), administração de efedrina 0,5mg/kg IV e
diminuição da porcentagem inspirada de isofluorano. Após 15 minutos a pressão estabilizou em 60 mmHg. A FR ficou entre 25-30 mpm e a FC se manteve acima de
250 bpm durante todo o procedimento. O paciente foi acompanhado por uma hora após o procedimento, realizado a escala facial para avaliação de dor em coelhos,
onde não apresentou sinais de dor. Neste relato não houve complicações posteriores ao bloqueio.

CONCLUSOES
Com a ausência do incremento da PAM e FR mesmo com a redução da concentração inspirada do anestésico inalatório no trans-anestésico e da ausência de dor no
pós-operatório imediato, é possível inferir que o bloqueio retrobulbar foi efetivo.
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33, n. 5, 2017. 3. NAJMAN, Ilana E. et al. Ultrasound-assisted periconal ocular blockade in rabbits. Veterinary anaesthesia and analgesia, v. 42, n. 4, p. 433-441, 2015.
4. PALTE, Howard D. et al. Are ultrasound-guided ophthalmic blocks injurious to the eye? A comparative rabbit model study of two ultrasound devices evaluating
intraorbital thermal and structural changes. Anesthesia and analgesia, v. 115, n. 1, p. 194, 2012.
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TITULO BLOQUEIO RETROBULBAR EM COELHO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) SUBMETIDO À ENUCLEAÇÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio retrobulbar é indicado em cirurgias oftálmicas de maneira a promover uma anestesia balanceada, proporcionando analgesia e reduzindo a ocorrência de
reflexo oculocardíaco. Há poucas informações sobre doses e diluições para diferentes fármacos em diferentes espécies, além de questionamentos sobre a validade
de associações farmacológicas no mesmo bloqueio. Sendo assim, relatos de caso se tornam importantes para a ampliação do conhecimento sobre o tema.

OBJETIVOS
Descrever o procedimento de bloqueio retrobulbar e sua interferência em uma anestesia geral em coelho, avaliada através dos parâmetros monitorados durante o
transcirúrgico e da analgesia em pós-operatório imediato.

METODOLOGIA

Um coelho (Oryctolagus cuniculus) foi encaminhado para enucleação e anaplastia para remoção das neoformações. No protocolo anestésico foi realizada a
medicação pré-anestésica com: tramadol 8 mg/kg, cetamina 12 mg/kg, e midazolam 0,8 mg/kg aplicados por via intramuscular. A indução foi realizada com propofol
18mg/kg via intravenosa até permitir a intubação orotraqueal, e após iniciou-se a anestesia inalatória com isoflurano. Realizou-se a canulação da artéria auricular
para mensuração da PAM direta. Para o bloqueio foi inserida uma agulha hipodérmica 24G através da pálpebra superior, rente à fossa orbital, depositando 2mg/kg
de lidocaína a 1% próximo ao espaço retrobulbar. Ao final, foi aplicado 25mg/kg de dipirona via subcutânea.

RESULTADOS

No início a PAM se manteve entre 40 a 50 mmHg sendo necessária a realização do desafio hídrico (10ml/kg/15’), administração de efedrina 0,5mg/kg IV e
diminuição da porcentagem inspirada de isofluorano. Após 15 minutos a pressão estabilizou em 60 mmHg. A FR ficou entre 25-30 mpm e a FC se manteve acima de
250 bpm durante todo o procedimento. O paciente foi acompanhado por uma hora após o procedimento, realizado a escala facial para avaliação de dor em coelhos,
onde não apresentou sinais de dor. Neste relato não houve complicações posteriores ao bloqueio.

CONCLUSOES
Com a ausência do incremento da PAM e FR mesmo com a redução da concentração inspirada do anestésico inalatório no trans-anestésico e da ausência de dor no
pós-operatório imediato, é possível inferir que o bloqueio retrobulbar foi efetivo.

REFERENCIAS

1. SILVA, Renata Maria Monção da et al. Pressão intraocular, pressão arterial média e diâmetro pupilar em coelhos (Oryctolagus cuniculus) submetidos ao bloqueio
retrobulbar com diferentes protocolos anestésicos. Ciência Animal Brasileira, v. 16, p. 630-638, 2015. 2. SCHAFFER, Débora Passos Hinojosa et al. Selected
ophthalmic and physiologic parameters in rabbits (Oryctolagus cuniculus) submitted to retrobulbar block with lidocaine, morphine or ketamine. Bioscience Journal, v.
33, n. 5, 2017. 3. NAJMAN, Ilana E. et al. Ultrasound-assisted periconal ocular blockade in rabbits. Veterinary anaesthesia and analgesia, v. 42, n. 4, p. 433-441, 2015.
4. PALTE, Howard D. et al. Are ultrasound-guided ophthalmic blocks injurious to the eye? A comparative rabbit model study of two ultrasound devices evaluating
intraorbital thermal and structural changes. Anesthesia and analgesia, v. 115, n. 1, p. 194, 2012.
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TITULO BLOQUEIO RETROBULBAR EM COELHO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) SUBMETIDO À ENUCLEAÇÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio retrobulbar é indicado em cirurgias oftálmicas de maneira a promover uma anestesia balanceada, proporcionando analgesia e reduzindo a ocorrência de
reflexo oculocardíaco. Há poucas informações sobre doses e diluições para diferentes fármacos em diferentes espécies, além de questionamentos sobre a validade
de associações farmacológicas no mesmo bloqueio. Sendo assim, relatos de caso se tornam importantes para a ampliação do conhecimento sobre o tema.

OBJETIVOS
Descrever o procedimento de bloqueio retrobulbar e sua interferência em uma anestesia geral em coelho, avaliada através dos parâmetros monitorados durante o
transcirúrgico e da analgesia em pós-operatório imediato.

METODOLOGIA

Um coelho (Oryctolagus cuniculus) foi encaminhado para enucleação e anaplastia para remoção das neoformações. No protocolo anestésico foi realizada a
medicação pré-anestésica com: tramadol 8 mg/kg, cetamina 12 mg/kg, e midazolam 0,8 mg/kg aplicados por via intramuscular. A indução foi realizada com propofol
18mg/kg via intravenosa até permitir a intubação orotraqueal, e após iniciou-se a anestesia inalatória com isoflurano. Realizou-se a canulação da artéria auricular
para mensuração da PAM direta. Para o bloqueio foi inserida uma agulha hipodérmica 24G através da pálpebra superior, rente à fossa orbital, depositando 2mg/kg
de lidocaína a 1% próximo ao espaço retrobulbar. Ao final, foi aplicado 25mg/kg de dipirona via subcutânea.

RESULTADOS

No início a PAM se manteve entre 40 a 50 mmHg sendo necessária a realização do desafio hídrico (10ml/kg/15’), administração de efedrina 0,5mg/kg IV e
diminuição da porcentagem inspirada de isofluorano. Após 15 minutos a pressão estabilizou em 60 mmHg. A FR ficou entre 25-30 mpm e a FC se manteve acima de
250 bpm durante todo o procedimento. O paciente foi acompanhado por uma hora após o procedimento, realizado a escala facial para avaliação de dor em coelhos,
onde não apresentou sinais de dor. Neste relato não houve complicações posteriores ao bloqueio.

CONCLUSOES
Com a ausência do incremento da PAM e FR mesmo com a redução da concentração inspirada do anestésico inalatório no trans-anestésico e da ausência de dor no
pós-operatório imediato, é possível inferir que o bloqueio retrobulbar foi efetivo.

REFERENCIAS

1. SILVA, Renata Maria Monção da et al. Pressão intraocular, pressão arterial média e diâmetro pupilar em coelhos (Oryctolagus cuniculus) submetidos ao bloqueio
retrobulbar com diferentes protocolos anestésicos. Ciência Animal Brasileira, v. 16, p. 630-638, 2015. 2. SCHAFFER, Débora Passos Hinojosa et al. Selected
ophthalmic and physiologic parameters in rabbits (Oryctolagus cuniculus) submitted to retrobulbar block with lidocaine, morphine or ketamine. Bioscience Journal, v.
33, n. 5, 2017. 3. NAJMAN, Ilana E. et al. Ultrasound-assisted periconal ocular blockade in rabbits. Veterinary anaesthesia and analgesia, v. 42, n. 4, p. 433-441, 2015.
4. PALTE, Howard D. et al. Are ultrasound-guided ophthalmic blocks injurious to the eye? A comparative rabbit model study of two ultrasound devices evaluating
intraorbital thermal and structural changes. Anesthesia and analgesia, v. 115, n. 1, p. 194, 2012.
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TITULO BLOQUEIO RETROBULBAR EM COELHO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) SUBMETIDO À ENUCLEAÇÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O bloqueio retrobulbar é indicado em cirurgias oftálmicas de maneira a promover uma anestesia balanceada, proporcionando analgesia e reduzindo a ocorrência de
reflexo oculocardíaco. Há poucas informações sobre doses e diluições para diferentes fármacos em diferentes espécies, além de questionamentos sobre a validade
de associações farmacológicas no mesmo bloqueio. Sendo assim, relatos de caso se tornam importantes para a ampliação do conhecimento sobre o tema.

OBJETIVOS
Descrever o procedimento de bloqueio retrobulbar e sua interferência em uma anestesia geral em coelho, avaliada através dos parâmetros monitorados durante o
transcirúrgico e da analgesia em pós-operatório imediato.

METODOLOGIA

Um coelho (Oryctolagus cuniculus) foi encaminhado para enucleação e anaplastia para remoção das neoformações. No protocolo anestésico foi realizada a
medicação pré-anestésica com: tramadol 8 mg/kg, cetamina 12 mg/kg, e midazolam 0,8 mg/kg aplicados por via intramuscular. A indução foi realizada com propofol
18mg/kg via intravenosa até permitir a intubação orotraqueal, e após iniciou-se a anestesia inalatória com isoflurano. Realizou-se a canulação da artéria auricular
para mensuração da PAM direta. Para o bloqueio foi inserida uma agulha hipodérmica 24G através da pálpebra superior, rente à fossa orbital, depositando 2mg/kg
de lidocaína a 1% próximo ao espaço retrobulbar. Ao final, foi aplicado 25mg/kg de dipirona via subcutânea.

RESULTADOS

No início a PAM se manteve entre 40 a 50 mmHg sendo necessária a realização do desafio hídrico (10ml/kg/15’), administração de efedrina 0,5mg/kg IV e
diminuição da porcentagem inspirada de isofluorano. Após 15 minutos a pressão estabilizou em 60 mmHg. A FR ficou entre 25-30 mpm e a FC se manteve acima de
250 bpm durante todo o procedimento. O paciente foi acompanhado por uma hora após o procedimento, realizado a escala facial para avaliação de dor em coelhos,
onde não apresentou sinais de dor. Neste relato não houve complicações posteriores ao bloqueio.

CONCLUSOES
Com a ausência do incremento da PAM e FR mesmo com a redução da concentração inspirada do anestésico inalatório no trans-anestésico e da ausência de dor no
pós-operatório imediato, é possível inferir que o bloqueio retrobulbar foi efetivo.

REFERENCIAS

1. SILVA, Renata Maria Monção da et al. Pressão intraocular, pressão arterial média e diâmetro pupilar em coelhos (Oryctolagus cuniculus) submetidos ao bloqueio
retrobulbar com diferentes protocolos anestésicos. Ciência Animal Brasileira, v. 16, p. 630-638, 2015. 2. SCHAFFER, Débora Passos Hinojosa et al. Selected
ophthalmic and physiologic parameters in rabbits (Oryctolagus cuniculus) submitted to retrobulbar block with lidocaine, morphine or ketamine. Bioscience Journal, v.
33, n. 5, 2017. 3. NAJMAN, Ilana E. et al. Ultrasound-assisted periconal ocular blockade in rabbits. Veterinary anaesthesia and analgesia, v. 42, n. 4, p. 433-441, 2015.
4. PALTE, Howard D. et al. Are ultrasound-guided ophthalmic blocks injurious to the eye? A comparative rabbit model study of two ultrasound devices evaluating
intraorbital thermal and structural changes. Anesthesia and analgesia, v. 115, n. 1, p. 194, 2012.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM COELHOS (Oryctolagus cuniculus) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET/UNISA) NO PERÍODO DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
Os coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus) são mamíferos da família Leporidae, da ordem Lagomorpha e estão cada vez mais presentes como animais de
estimação. Com o aumento da longevidade destes animais, o estudo de neoplasias se torna de grande importância.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa verificar a ocorrência de neoplasia em coelhos, que são animais silvestres de companhia muito comuns nos tempos atuais, comparando
com os relatos presentes na literatura.

METODOLOGIA
O estudo baseia-se na análise de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsias e necropsias realizadas em coelhos (Oryctolagus cuniculus) pelo
Laboratório de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA), durante o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram obtidas 12 amostras provenientes de coelhos (Oryctolagus cuniculus), sendo 3 machos e 9 fêmeas. Do total de amostras 3 animais foram diagnosticados
com neoplasia benigna (3/12, 25%), 5 com neoplasia maligna (5/12, 41%) e 4 processos não neoplásicos (4/12, 33%). O estudo demonstra maior incidência de
neoplasia em fêmeas (9/12, 75%), concordando com Trotte (2008). Dentre as neoplasias diagnosticadas, as neoplasias malignas correspondem a 41% e as
neoplasias benignas 25% dos casos, convergindo com os resultados de Trotte (2008). Foram diagnosticados casos de carcinoma, lipoma, fibrossarcoma, adenoma
uterino e adenoma sebáceo, divergindo de Bomhard (2007), onde tricoblastoma, hamartoma colagenoso e mixomatose são os mais comuns, e de Tinkey (2012), o
qual aponta adenocarcinoma de útero como a neoplasia mais comum em coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus). O presente estudo demonstra ainda que o
fibrossarcoma apresenta maior prevalência (3/5, 60%), convergindo com Garner (2007) que afirma que neoplasias de tecidos moles, como fibrossarcoma,
rabdomiossarcoma e leiomiossarcoma, são as neoplasias mais comuns. Em um único animal, foi apresentado um processo não neoplásico e uma neoplasia
benigna, sendo hematoma uterino e adenoma uterino, respectivamente.

CONCLUSOES
Visto que no presente estudo houve maior incidência de lesões neoplásicas em coelhos, nota-se a importância da realização de cada vez mais estudos relacionados
às neoplasias que acometem mamíferos silvestres de companhia, incluindo os coelhos, uma vez que há grande escassez desse tipo de informação na literatura
atual.

REFERENCIAS

1. TROTTE, M.N.S., MENEZES, R.C., TORTELLY, R. Spontaneous neoplasms in Wistar rats from a laboratory animal husbandry center in the State of Rio de Janeiro,
Brazil. Rural Science, v. 38, no. 9, p. 2549-2551, 2008. 2. VON BOMHARD W. Cutaneous neoplasms in pet rabbits: A retrospective study. Vet Pathol 44:579–588
(2007). 3. TINKEY,P. T., UTHAMANTHIL, R.K. , WEISBROTH, S.H. Rabbit Neoplasia. neopl 447-501. 2012 4. GARNER, M.M. Cytologic diagnosis of diseases of rabbits,
guinea pigs, and rodents. Vet Clin North Am Exot Anim Pract 10: 25–49. 2007.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM COELHOS (Oryctolagus cuniculus) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET/UNISA) NO PERÍODO DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
Os coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus) são mamíferos da família Leporidae, da ordem Lagomorpha e estão cada vez mais presentes como animais de
estimação. Com o aumento da longevidade destes animais, o estudo de neoplasias se torna de grande importância.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa verificar a ocorrência de neoplasia em coelhos, que são animais silvestres de companhia muito comuns nos tempos atuais, comparando
com os relatos presentes na literatura.

METODOLOGIA
O estudo baseia-se na análise de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsias e necropsias realizadas em coelhos (Oryctolagus cuniculus) pelo
Laboratório de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA), durante o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram obtidas 12 amostras provenientes de coelhos (Oryctolagus cuniculus), sendo 3 machos e 9 fêmeas. Do total de amostras 3 animais foram diagnosticados
com neoplasia benigna (3/12, 25%), 5 com neoplasia maligna (5/12, 41%) e 4 processos não neoplásicos (4/12, 33%). O estudo demonstra maior incidência de
neoplasia em fêmeas (9/12, 75%), concordando com Trotte (2008). Dentre as neoplasias diagnosticadas, as neoplasias malignas correspondem a 41% e as
neoplasias benignas 25% dos casos, convergindo com os resultados de Trotte (2008). Foram diagnosticados casos de carcinoma, lipoma, fibrossarcoma, adenoma
uterino e adenoma sebáceo, divergindo de Bomhard (2007), onde tricoblastoma, hamartoma colagenoso e mixomatose são os mais comuns, e de Tinkey (2012), o
qual aponta adenocarcinoma de útero como a neoplasia mais comum em coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus). O presente estudo demonstra ainda que o
fibrossarcoma apresenta maior prevalência (3/5, 60%), convergindo com Garner (2007) que afirma que neoplasias de tecidos moles, como fibrossarcoma,
rabdomiossarcoma e leiomiossarcoma, são as neoplasias mais comuns. Em um único animal, foi apresentado um processo não neoplásico e uma neoplasia
benigna, sendo hematoma uterino e adenoma uterino, respectivamente.

CONCLUSOES
Visto que no presente estudo houve maior incidência de lesões neoplásicas em coelhos, nota-se a importância da realização de cada vez mais estudos relacionados
às neoplasias que acometem mamíferos silvestres de companhia, incluindo os coelhos, uma vez que há grande escassez desse tipo de informação na literatura
atual.

REFERENCIAS

1. TROTTE, M.N.S., MENEZES, R.C., TORTELLY, R. Spontaneous neoplasms in Wistar rats from a laboratory animal husbandry center in the State of Rio de Janeiro,
Brazil. Rural Science, v. 38, no. 9, p. 2549-2551, 2008. 2. VON BOMHARD W. Cutaneous neoplasms in pet rabbits: A retrospective study. Vet Pathol 44:579–588
(2007). 3. TINKEY,P. T., UTHAMANTHIL, R.K. , WEISBROTH, S.H. Rabbit Neoplasia. neopl 447-501. 2012 4. GARNER, M.M. Cytologic diagnosis of diseases of rabbits,
guinea pigs, and rodents. Vet Clin North Am Exot Anim Pract 10: 25–49. 2007.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM COELHOS (Oryctolagus cuniculus) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET/UNISA) NO PERÍODO DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
Os coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus) são mamíferos da família Leporidae, da ordem Lagomorpha e estão cada vez mais presentes como animais de
estimação. Com o aumento da longevidade destes animais, o estudo de neoplasias se torna de grande importância.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa verificar a ocorrência de neoplasia em coelhos, que são animais silvestres de companhia muito comuns nos tempos atuais, comparando
com os relatos presentes na literatura.

METODOLOGIA
O estudo baseia-se na análise de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsias e necropsias realizadas em coelhos (Oryctolagus cuniculus) pelo
Laboratório de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA), durante o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram obtidas 12 amostras provenientes de coelhos (Oryctolagus cuniculus), sendo 3 machos e 9 fêmeas. Do total de amostras 3 animais foram diagnosticados
com neoplasia benigna (3/12, 25%), 5 com neoplasia maligna (5/12, 41%) e 4 processos não neoplásicos (4/12, 33%). O estudo demonstra maior incidência de
neoplasia em fêmeas (9/12, 75%), concordando com Trotte (2008). Dentre as neoplasias diagnosticadas, as neoplasias malignas correspondem a 41% e as
neoplasias benignas 25% dos casos, convergindo com os resultados de Trotte (2008). Foram diagnosticados casos de carcinoma, lipoma, fibrossarcoma, adenoma
uterino e adenoma sebáceo, divergindo de Bomhard (2007), onde tricoblastoma, hamartoma colagenoso e mixomatose são os mais comuns, e de Tinkey (2012), o
qual aponta adenocarcinoma de útero como a neoplasia mais comum em coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus). O presente estudo demonstra ainda que o
fibrossarcoma apresenta maior prevalência (3/5, 60%), convergindo com Garner (2007) que afirma que neoplasias de tecidos moles, como fibrossarcoma,
rabdomiossarcoma e leiomiossarcoma, são as neoplasias mais comuns. Em um único animal, foi apresentado um processo não neoplásico e uma neoplasia
benigna, sendo hematoma uterino e adenoma uterino, respectivamente.

CONCLUSOES
Visto que no presente estudo houve maior incidência de lesões neoplásicas em coelhos, nota-se a importância da realização de cada vez mais estudos relacionados
às neoplasias que acometem mamíferos silvestres de companhia, incluindo os coelhos, uma vez que há grande escassez desse tipo de informação na literatura
atual.

REFERENCIAS

1. TROTTE, M.N.S., MENEZES, R.C., TORTELLY, R. Spontaneous neoplasms in Wistar rats from a laboratory animal husbandry center in the State of Rio de Janeiro,
Brazil. Rural Science, v. 38, no. 9, p. 2549-2551, 2008. 2. VON BOMHARD W. Cutaneous neoplasms in pet rabbits: A retrospective study. Vet Pathol 44:579–588
(2007). 3. TINKEY,P. T., UTHAMANTHIL, R.K. , WEISBROTH, S.H. Rabbit Neoplasia. neopl 447-501. 2012 4. GARNER, M.M. Cytologic diagnosis of diseases of rabbits,
guinea pigs, and rodents. Vet Clin North Am Exot Anim Pract 10: 25–49. 2007.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM COELHOS (Oryctolagus cuniculus) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET/UNISA) NO PERÍODO DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
Os coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus) são mamíferos da família Leporidae, da ordem Lagomorpha e estão cada vez mais presentes como animais de
estimação. Com o aumento da longevidade destes animais, o estudo de neoplasias se torna de grande importância.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa verificar a ocorrência de neoplasia em coelhos, que são animais silvestres de companhia muito comuns nos tempos atuais, comparando
com os relatos presentes na literatura.

METODOLOGIA
O estudo baseia-se na análise de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsias e necropsias realizadas em coelhos (Oryctolagus cuniculus) pelo
Laboratório de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA), durante o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram obtidas 12 amostras provenientes de coelhos (Oryctolagus cuniculus), sendo 3 machos e 9 fêmeas. Do total de amostras 3 animais foram diagnosticados
com neoplasia benigna (3/12, 25%), 5 com neoplasia maligna (5/12, 41%) e 4 processos não neoplásicos (4/12, 33%). O estudo demonstra maior incidência de
neoplasia em fêmeas (9/12, 75%), concordando com Trotte (2008). Dentre as neoplasias diagnosticadas, as neoplasias malignas correspondem a 41% e as
neoplasias benignas 25% dos casos, convergindo com os resultados de Trotte (2008). Foram diagnosticados casos de carcinoma, lipoma, fibrossarcoma, adenoma
uterino e adenoma sebáceo, divergindo de Bomhard (2007), onde tricoblastoma, hamartoma colagenoso e mixomatose são os mais comuns, e de Tinkey (2012), o
qual aponta adenocarcinoma de útero como a neoplasia mais comum em coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus). O presente estudo demonstra ainda que o
fibrossarcoma apresenta maior prevalência (3/5, 60%), convergindo com Garner (2007) que afirma que neoplasias de tecidos moles, como fibrossarcoma,
rabdomiossarcoma e leiomiossarcoma, são as neoplasias mais comuns. Em um único animal, foi apresentado um processo não neoplásico e uma neoplasia
benigna, sendo hematoma uterino e adenoma uterino, respectivamente.

CONCLUSOES
Visto que no presente estudo houve maior incidência de lesões neoplásicas em coelhos, nota-se a importância da realização de cada vez mais estudos relacionados
às neoplasias que acometem mamíferos silvestres de companhia, incluindo os coelhos, uma vez que há grande escassez desse tipo de informação na literatura
atual.

REFERENCIAS

1. TROTTE, M.N.S., MENEZES, R.C., TORTELLY, R. Spontaneous neoplasms in Wistar rats from a laboratory animal husbandry center in the State of Rio de Janeiro,
Brazil. Rural Science, v. 38, no. 9, p. 2549-2551, 2008. 2. VON BOMHARD W. Cutaneous neoplasms in pet rabbits: A retrospective study. Vet Pathol 44:579–588
(2007). 3. TINKEY,P. T., UTHAMANTHIL, R.K. , WEISBROTH, S.H. Rabbit Neoplasia. neopl 447-501. 2012 4. GARNER, M.M. Cytologic diagnosis of diseases of rabbits,
guinea pigs, and rodents. Vet Clin North Am Exot Anim Pract 10: 25–49. 2007.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM COELHOS (Oryctolagus cuniculus) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET/UNISA) NO PERÍODO DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
Os coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus) são mamíferos da família Leporidae, da ordem Lagomorpha e estão cada vez mais presentes como animais de
estimação. Com o aumento da longevidade destes animais, o estudo de neoplasias se torna de grande importância.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa verificar a ocorrência de neoplasia em coelhos, que são animais silvestres de companhia muito comuns nos tempos atuais, comparando
com os relatos presentes na literatura.

METODOLOGIA
O estudo baseia-se na análise de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsias e necropsias realizadas em coelhos (Oryctolagus cuniculus) pelo
Laboratório de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA), durante o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram obtidas 12 amostras provenientes de coelhos (Oryctolagus cuniculus), sendo 3 machos e 9 fêmeas. Do total de amostras 3 animais foram diagnosticados
com neoplasia benigna (3/12, 25%), 5 com neoplasia maligna (5/12, 41%) e 4 processos não neoplásicos (4/12, 33%). O estudo demonstra maior incidência de
neoplasia em fêmeas (9/12, 75%), concordando com Trotte (2008). Dentre as neoplasias diagnosticadas, as neoplasias malignas correspondem a 41% e as
neoplasias benignas 25% dos casos, convergindo com os resultados de Trotte (2008). Foram diagnosticados casos de carcinoma, lipoma, fibrossarcoma, adenoma
uterino e adenoma sebáceo, divergindo de Bomhard (2007), onde tricoblastoma, hamartoma colagenoso e mixomatose são os mais comuns, e de Tinkey (2012), o
qual aponta adenocarcinoma de útero como a neoplasia mais comum em coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus). O presente estudo demonstra ainda que o
fibrossarcoma apresenta maior prevalência (3/5, 60%), convergindo com Garner (2007) que afirma que neoplasias de tecidos moles, como fibrossarcoma,
rabdomiossarcoma e leiomiossarcoma, são as neoplasias mais comuns. Em um único animal, foi apresentado um processo não neoplásico e uma neoplasia
benigna, sendo hematoma uterino e adenoma uterino, respectivamente.

CONCLUSOES
Visto que no presente estudo houve maior incidência de lesões neoplásicas em coelhos, nota-se a importância da realização de cada vez mais estudos relacionados
às neoplasias que acometem mamíferos silvestres de companhia, incluindo os coelhos, uma vez que há grande escassez desse tipo de informação na literatura
atual.

REFERENCIAS

1. TROTTE, M.N.S., MENEZES, R.C., TORTELLY, R. Spontaneous neoplasms in Wistar rats from a laboratory animal husbandry center in the State of Rio de Janeiro,
Brazil. Rural Science, v. 38, no. 9, p. 2549-2551, 2008. 2. VON BOMHARD W. Cutaneous neoplasms in pet rabbits: A retrospective study. Vet Pathol 44:579–588
(2007). 3. TINKEY,P. T., UTHAMANTHIL, R.K. , WEISBROTH, S.H. Rabbit Neoplasia. neopl 447-501. 2012 4. GARNER, M.M. Cytologic diagnosis of diseases of rabbits,
guinea pigs, and rodents. Vet Clin North Am Exot Anim Pract 10: 25–49. 2007.
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TITULO Características dos acidentes com motociclistas no Brasil: revisão sistemática

INTRODUCAO
Um dos motivos para o alto número de acidentes com motociclistas pode ser o índice elevado da frota de motocicletas, durante todo esse período de pandemia o
aumento do numero de motociclistas foi notório e por muitas vezes foram a salvação da população na entrega de medicamentos e alimentos. A sua utilização
intensa como instrumento de trabalho no mercado formal ou informal após a pandemia reflete como causa para o aumento do número de vítimas.

OBJETIVOS O objetivo desta revisão sistemática foi avaliar as características dos acidentes envolvendo motociclistas no Brasil.

METODOLOGIA

Foram selecionados inicialmente 156 artigos nas seguintes bases de dados: Pubmed, Lilacs, Scielo, Bireme, Web of Science e Google Acadêmico, os descritores
avaliados foram: acidentes moto ciclísticos, acidentes moto ciclísticos e fraturas bucais, acidentes moto ciclísticos e injúrias bucais, motos e acidentes, motos e
lesões no crânio e nas línguas inglesa e em portuguesa. Os resumos e artigos foram avaliados por 3 pesquisadores de forma independente. Os critérios de
elegibilidade foram: pesquisas realizadas no Brasil, pesquisas abranger apenas motocicletas, ter dados sobre consumo de álcool ou drogas, uso do capacete e locais
mais susceptíveis a lesões. Foram excluídos estudos de outros países, estudos com carros e outros tipos de veículos e estudos tipo relato de caso ou série de
casos, revisoes sistemáticas e narrativas.

RESULTADOS

Os resultados dos artigos incluídos foram tabelados e o numero de participantes teve oscilaçõ de acordocom a variavel pesquisada. Não temos artigos na literatura
com as todas variaveis avaliadas nessse estudo. Após adoção dos critérios 5 estudos fizeram parte desta revisão e os resultados mostraram que o gênero
masculino está envolvido em 95,6% dos acidentes, a faixa etária dos 20-35 anos é a mais acometida, 86,1% usam capacetes, 34,4% fizeram uso de álcool ou drogas
anterior ao desfecho e que os membros e pelve são os mais atingidos seguidos pela cabeça.

CONCLUSOES
Concluímos que campanhas informativas, medidas de orientação quanto ao consumo de álcool e de equipamentos de proteção são necessárias para essa
população vulnerável que são os motociclistas.

REFERENCIAS

1.Zamboni RA, Wagner JCB, Volkweis MR, Gerhardt EL, Buchmann EM, Bavaresco CS. Levantamento epidemiológico das fraturas de face do Serviço de Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – RS. Rev Col Bras Cir. [internet] 2017 [citado 2021,mar,14]; 44(5): 491-497
2.ScannavinoI FLF, Santos FS, Novo Neto JP, Novo LP. Análise epidemiológica dos traumas bucomaxilofaciais de um serviço de emergência. Rev. Cir. Tramatol.
Buco-Maxilo-face. [Internet]. 2013, out/dez [citado 2021, mar, 14]; 13(4): 95-100. 3.Corgozinho MM, Montagner MA, Rodrigues MAC. Vulnerabilidade sobre duas
rodas: tendência e perfil demográfico da mortalidade decorrente da violência no trânsito motociclístico no Brasil, 2004-2014. Cad. Saúde Colet. [Internet] 2018.
[Citado 2021, mar, 14]; 26(1): 92-99.
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TITULO Características dos acidentes com motociclistas no Brasil: revisão sistemática

INTRODUCAO
Um dos motivos para o alto número de acidentes com motociclistas pode ser o índice elevado da frota de motocicletas, durante todo esse período de pandemia o
aumento do numero de motociclistas foi notório e por muitas vezes foram a salvação da população na entrega de medicamentos e alimentos. A sua utilização
intensa como instrumento de trabalho no mercado formal ou informal após a pandemia reflete como causa para o aumento do número de vítimas.

OBJETIVOS O objetivo desta revisão sistemática foi avaliar as características dos acidentes envolvendo motociclistas no Brasil.

METODOLOGIA

Foram selecionados inicialmente 156 artigos nas seguintes bases de dados: Pubmed, Lilacs, Scielo, Bireme, Web of Science e Google Acadêmico, os descritores
avaliados foram: acidentes moto ciclísticos, acidentes moto ciclísticos e fraturas bucais, acidentes moto ciclísticos e injúrias bucais, motos e acidentes, motos e
lesões no crânio e nas línguas inglesa e em portuguesa. Os resumos e artigos foram avaliados por 3 pesquisadores de forma independente. Os critérios de
elegibilidade foram: pesquisas realizadas no Brasil, pesquisas abranger apenas motocicletas, ter dados sobre consumo de álcool ou drogas, uso do capacete e locais
mais susceptíveis a lesões. Foram excluídos estudos de outros países, estudos com carros e outros tipos de veículos e estudos tipo relato de caso ou série de
casos, revisoes sistemáticas e narrativas.

RESULTADOS

Os resultados dos artigos incluídos foram tabelados e o numero de participantes teve oscilaçõ de acordocom a variavel pesquisada. Não temos artigos na literatura
com as todas variaveis avaliadas nessse estudo. Após adoção dos critérios 5 estudos fizeram parte desta revisão e os resultados mostraram que o gênero
masculino está envolvido em 95,6% dos acidentes, a faixa etária dos 20-35 anos é a mais acometida, 86,1% usam capacetes, 34,4% fizeram uso de álcool ou drogas
anterior ao desfecho e que os membros e pelve são os mais atingidos seguidos pela cabeça.

CONCLUSOES
Concluímos que campanhas informativas, medidas de orientação quanto ao consumo de álcool e de equipamentos de proteção são necessárias para essa
população vulnerável que são os motociclistas.

REFERENCIAS

1.Zamboni RA, Wagner JCB, Volkweis MR, Gerhardt EL, Buchmann EM, Bavaresco CS. Levantamento epidemiológico das fraturas de face do Serviço de Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – RS. Rev Col Bras Cir. [internet] 2017 [citado 2021,mar,14]; 44(5): 491-497
2.ScannavinoI FLF, Santos FS, Novo Neto JP, Novo LP. Análise epidemiológica dos traumas bucomaxilofaciais de um serviço de emergência. Rev. Cir. Tramatol.
Buco-Maxilo-face. [Internet]. 2013, out/dez [citado 2021, mar, 14]; 13(4): 95-100. 3.Corgozinho MM, Montagner MA, Rodrigues MAC. Vulnerabilidade sobre duas
rodas: tendência e perfil demográfico da mortalidade decorrente da violência no trânsito motociclístico no Brasil, 2004-2014. Cad. Saúde Colet. [Internet] 2018.
[Citado 2021, mar, 14]; 26(1): 92-99.

Página 1093



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12819 Clínica Cirúrgica Animal 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3702804 - CARINE VIEIRA DO AMARAL 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Pedro Carvalho Cassino GISELE ALMEIDA LIMA DA VEIGA

TITULO
AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DE CADELAS COM PIOMETRA ATENDIDAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO UNISA DE FEVEREIRO DE 2017 ATÉ SETEMBRO DE
2020.

INTRODUCAO

Nas fêmeas caninas a piometra é uma das afecções do sistema reprodutor de maior relevância e casuística na clínica de pequenos animais, acometendo indivíduos
com idade superior aos 5 anos de idade, sem histórico de prenhez ou parto e intimamente relacionado com o uso de anticoncepcionais progestágenos. O curso da
doença tende a evoluir de uma síndrome denominada de complexo hiperplasia endometrial cística-piometra que ocorre frequentemente durante a fase de diestro da
fêmea canina pelo aumento da concentração plasmática de progesterona e podem ser classificadas entre cérvix aberta ou fechada. São observados distintos sinais
como manifestação da doença e os que se apresentam com maior frequência são: hiporexia/anorexia, letargia, poliúria, polidipsia, êmese, diarreia e secreção
vaginal, onde as mais severas e graves condições gerais são observadas com mais frequência em cadelas com piometra de cérvix fechada. Os exames laboratoriais
podem indicar anemia, leucocitose e disfunções renais e hepáticas podem acontecer dependendo do estado endotoxemico observado. Os desequilíbrios
metabólicos podem levar ainda à ocorrência de distúrbios de coagulação e de quadros de CID.

OBJETIVOS Expor as principais alterações laboratoriais e clínicas dos pacientes com piometra atendidos.

METODOLOGIA
Foram avaliados os registros e dados de exames físicos e laboratoriais dos casos de piometra atendidos no Hospital Veterinário UNISA de fevereiro de 2017 até
setembro de 2020, totalizados em 88 casos.

RESULTADOS

Dentre os 88 pacientes selecionados 39,77% eram sem raça definida, 11,36% da raça Pinscher, 10,23% Poodle toy, 6,82% de Lhasa apso, Shih-tzu e Pitbull e 18,18%
de diversas outras raças. A média de idade observada foi de 9 anos e o peso médio obtido foi de 11,29Kg sendo a variação entre 1,5kg até 48kg. 59% das cadelas
receberam diagnóstico de cérvix aberta e 41% de cérvix fechada. No exame físico foi possível observar que a maioria das cadelas se apresentavam eupneicas, com
frequência cardíaca normal, PAS média de 123mmHg, hipotérmicas, hidratadas, normocoradas e entre as que apresentaram secreção vaginal o conteúdo purulento
foi o mais observado. Nos exames laboratoriais foram observadas como alterações mais frequentes: anemia normocítica normocrômica, leucocitose com desvio à
esquerda, monocitose, aumento da concentração de ureia, aumento de FA e alterações de albumina majoritariamente indicando hipoalbuminemia. Na
ultrassonografia abdominal foi encontrado aumento de volume uterino em todas as cadelas inclusas no estudo e a média de 2,6 cm, variando de 0,8 cm até 8,5 cm.

CONCLUSOES
Concluiu-se que as alterações observadas são de grande relevância devido alto potencial de progressão que compromete negativamente o prognóstico da paciente
e exigem um monitoramento adequado para a realização de intervenções rápidas e efetivas.

REFERENCIAS
FRANSSON, B., RAGLE, C.A. Canine Pyometra: An Update on Pathogenesis and treatment. Compendium, v.25, n.8, p.602- 612. 2003. SANT’ANNA, M. C. et al.
Prognostic markers of canine pyometra. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 66, n. 6, p. 1711–1717, dez. 2014. NELSON, R.; FELDMAN, E.
Reproduction and Periparturient Care Pyometra. [s.l: s.n.], 2004. Acesso em: 17 nov. 2020.
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TITULO
AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DE CADELAS COM PIOMETRA ATENDIDAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO UNISA DE FEVEREIRO DE 2017 ATÉ SETEMBRO DE
2020.

INTRODUCAO

Nas fêmeas caninas a piometra é uma das afecções do sistema reprodutor de maior relevância e casuística na clínica de pequenos animais, acometendo indivíduos
com idade superior aos 5 anos de idade, sem histórico de prenhez ou parto e intimamente relacionado com o uso de anticoncepcionais progestágenos. O curso da
doença tende a evoluir de uma síndrome denominada de complexo hiperplasia endometrial cística-piometra que ocorre frequentemente durante a fase de diestro da
fêmea canina pelo aumento da concentração plasmática de progesterona e podem ser classificadas entre cérvix aberta ou fechada. São observados distintos sinais
como manifestação da doença e os que se apresentam com maior frequência são: hiporexia/anorexia, letargia, poliúria, polidipsia, êmese, diarreia e secreção
vaginal, onde as mais severas e graves condições gerais são observadas com mais frequência em cadelas com piometra de cérvix fechada. Os exames laboratoriais
podem indicar anemia, leucocitose e disfunções renais e hepáticas podem acontecer dependendo do estado endotoxemico observado. Os desequilíbrios
metabólicos podem levar ainda à ocorrência de distúrbios de coagulação e de quadros de CID.

OBJETIVOS Expor as principais alterações laboratoriais e clínicas dos pacientes com piometra atendidos.

METODOLOGIA
Foram avaliados os registros e dados de exames físicos e laboratoriais dos casos de piometra atendidos no Hospital Veterinário UNISA de fevereiro de 2017 até
setembro de 2020, totalizados em 88 casos.

RESULTADOS

Dentre os 88 pacientes selecionados 39,77% eram sem raça definida, 11,36% da raça Pinscher, 10,23% Poodle toy, 6,82% de Lhasa apso, Shih-tzu e Pitbull e 18,18%
de diversas outras raças. A média de idade observada foi de 9 anos e o peso médio obtido foi de 11,29Kg sendo a variação entre 1,5kg até 48kg. 59% das cadelas
receberam diagnóstico de cérvix aberta e 41% de cérvix fechada. No exame físico foi possível observar que a maioria das cadelas se apresentavam eupneicas, com
frequência cardíaca normal, PAS média de 123mmHg, hipotérmicas, hidratadas, normocoradas e entre as que apresentaram secreção vaginal o conteúdo purulento
foi o mais observado. Nos exames laboratoriais foram observadas como alterações mais frequentes: anemia normocítica normocrômica, leucocitose com desvio à
esquerda, monocitose, aumento da concentração de ureia, aumento de FA e alterações de albumina majoritariamente indicando hipoalbuminemia. Na
ultrassonografia abdominal foi encontrado aumento de volume uterino em todas as cadelas inclusas no estudo e a média de 2,6 cm, variando de 0,8 cm até 8,5 cm.

CONCLUSOES
Concluiu-se que as alterações observadas são de grande relevância devido alto potencial de progressão que compromete negativamente o prognóstico da paciente
e exigem um monitoramento adequado para a realização de intervenções rápidas e efetivas.

REFERENCIAS
FRANSSON, B., RAGLE, C.A. Canine Pyometra: An Update on Pathogenesis and treatment. Compendium, v.25, n.8, p.602- 612. 2003. SANT’ANNA, M. C. et al.
Prognostic markers of canine pyometra. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 66, n. 6, p. 1711–1717, dez. 2014. NELSON, R.; FELDMAN, E.
Reproduction and Periparturient Care Pyometra. [s.l: s.n.], 2004. Acesso em: 17 nov. 2020.
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TITULO Uso de cosméticos na atualidade

INTRODUCAO

O aumento da procura por qualidade de vida resultou também no aumento dos cosméticos e a sua utilização entre homens e mulheres. Estudos relacionam a
imagem corporal e a autoestima influenciam na qualidade de vida. O uso de cosméticos traz consigo muitas vezes resultados rápidos e satisfatórios aumentando a
autoconfiança e a qualidade de vida. Em 2020 o Brasil ocupou o quarto lugar no consumo de cosméticos no mundo e o segundo lugar no mercado mundial de
cosméticos masculinos de acordo com a Cosmetic Innovation. Outro mercado que vem aumentando nos últimos tempos são os cosméticos sustentáveis,
cosméticos orgânicos e cosméticos veganos. Dados da ABIHPEC mostram que durante a pandemia de Covid-19 o uso de cosméticos aumentou em todos os
setores.

OBJETIVOS Realizar uma revisão na literatura sobre os cosméticos mais utilizados por homens e mulheres.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão na literatura sobre os cosméticos utilizados hoje em dia tanto por homens como por mulheres. A pesquisa foi realizada em bases de dados
como google acadêmico e scielo, durante os últimos dez anos. Foram selecionados artigos em português.

RESULTADOS

O mercado dos cosméticos cresce cada vez mais, são produtos que podem ser aplicados em qualquer região do corpo, rosto e cabelos, no Brasil também são
considerados cosméticos produtos de higiene. Os cosmecêuticos ou dermocosméticos contêm ativos cosméticos em sua composição com finalidade específica,
por exemplo tratamento de manchas na pele e ativos antiacne. Os pontos mais buscados quando se trata de adquirir um cosmético são bem-estar e melhoria da
aparência. Em um mundo cada vez mais globalizado e dinâmico a procura pelos cosméticos multifuncionais vem aumentando. Assim, um creme hidratante que
também proporciona proteção solar. Com a conscientização em relação aos produtos que são consumidos veio também um aumento no consumo de cosméticos
sustentáveis e entre eles os produtos naturais e veganos. Hoje tanto homens como mulheres fazem uso de cosméticos, alguns são de uso comum e outros são mais
procurados por grupos específicos. Os cosméticos mais procurados por homens são as fragrâncias e produtos para cabelo e rosto. Durante a pandemia, em 2020,
houve um crescimento de 40% nos produtos para skin care, mostrando a importância do consumo de cosméticos para o bem estar das pessoas.

CONCLUSOES O uso de um cosmético está relacionado com a busca da eficácia para o tratamento esperado e com uma melhora de autoestima e qualidade de vida.

REFERENCIAS

Pacagnelli Infante, V. H.; Salomão C., L.; Maia Campos, P. M. Comportamento de homens e mulheres quanto ao consumo de cosméticos e a importância na
indicação de produtos e adesão ao tratamento Surgical (#38) Cosmetic Dermatology, vol. 8 (2), 2016, p. 134-141. Furtado B., Sampaio, D., Cosméticos sustentáveis:
Quais fatores influenciam o consumo destes produtos? International Journal of Business (#38) Marketing, São Paulo, v.5, n.1, 2020, 36 – 54. Vilela, L. Skin care: Um
mercado em ascenção na pandemia. Consumidor Moderno. Abril, 2021. https://www.consumidormoderno.com.br/2021/04/13/skin-care-mercado-pandemia/
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TITULO Uso de cosméticos na atualidade

INTRODUCAO

O aumento da procura por qualidade de vida resultou também no aumento dos cosméticos e a sua utilização entre homens e mulheres. Estudos relacionam a
imagem corporal e a autoestima influenciam na qualidade de vida. O uso de cosméticos traz consigo muitas vezes resultados rápidos e satisfatórios aumentando a
autoconfiança e a qualidade de vida. Em 2020 o Brasil ocupou o quarto lugar no consumo de cosméticos no mundo e o segundo lugar no mercado mundial de
cosméticos masculinos de acordo com a Cosmetic Innovation. Outro mercado que vem aumentando nos últimos tempos são os cosméticos sustentáveis,
cosméticos orgânicos e cosméticos veganos. Dados da ABIHPEC mostram que durante a pandemia de Covid-19 o uso de cosméticos aumentou em todos os
setores.

OBJETIVOS Realizar uma revisão na literatura sobre os cosméticos mais utilizados por homens e mulheres.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão na literatura sobre os cosméticos utilizados hoje em dia tanto por homens como por mulheres. A pesquisa foi realizada em bases de dados
como google acadêmico e scielo, durante os últimos dez anos. Foram selecionados artigos em português.

RESULTADOS

O mercado dos cosméticos cresce cada vez mais, são produtos que podem ser aplicados em qualquer região do corpo, rosto e cabelos, no Brasil também são
considerados cosméticos produtos de higiene. Os cosmecêuticos ou dermocosméticos contêm ativos cosméticos em sua composição com finalidade específica,
por exemplo tratamento de manchas na pele e ativos antiacne. Os pontos mais buscados quando se trata de adquirir um cosmético são bem-estar e melhoria da
aparência. Em um mundo cada vez mais globalizado e dinâmico a procura pelos cosméticos multifuncionais vem aumentando. Assim, um creme hidratante que
também proporciona proteção solar. Com a conscientização em relação aos produtos que são consumidos veio também um aumento no consumo de cosméticos
sustentáveis e entre eles os produtos naturais e veganos. Hoje tanto homens como mulheres fazem uso de cosméticos, alguns são de uso comum e outros são mais
procurados por grupos específicos. Os cosméticos mais procurados por homens são as fragrâncias e produtos para cabelo e rosto. Durante a pandemia, em 2020,
houve um crescimento de 40% nos produtos para skin care, mostrando a importância do consumo de cosméticos para o bem estar das pessoas.

CONCLUSOES O uso de um cosmético está relacionado com a busca da eficácia para o tratamento esperado e com uma melhora de autoestima e qualidade de vida.

REFERENCIAS

Pacagnelli Infante, V. H.; Salomão C., L.; Maia Campos, P. M. Comportamento de homens e mulheres quanto ao consumo de cosméticos e a importância na
indicação de produtos e adesão ao tratamento Surgical (#38) Cosmetic Dermatology, vol. 8 (2), 2016, p. 134-141. Furtado B., Sampaio, D., Cosméticos sustentáveis:
Quais fatores influenciam o consumo destes produtos? International Journal of Business (#38) Marketing, São Paulo, v.5, n.1, 2020, 36 – 54. Vilela, L. Skin care: Um
mercado em ascenção na pandemia. Consumidor Moderno. Abril, 2021. https://www.consumidormoderno.com.br/2021/04/13/skin-care-mercado-pandemia/
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TITULO Uso de cosméticos na atualidade

INTRODUCAO

O aumento da procura por qualidade de vida resultou também no aumento dos cosméticos e a sua utilização entre homens e mulheres. Estudos relacionam a
imagem corporal e a autoestima influenciam na qualidade de vida. O uso de cosméticos traz consigo muitas vezes resultados rápidos e satisfatórios aumentando a
autoconfiança e a qualidade de vida. Em 2020 o Brasil ocupou o quarto lugar no consumo de cosméticos no mundo e o segundo lugar no mercado mundial de
cosméticos masculinos de acordo com a Cosmetic Innovation. Outro mercado que vem aumentando nos últimos tempos são os cosméticos sustentáveis,
cosméticos orgânicos e cosméticos veganos. Dados da ABIHPEC mostram que durante a pandemia de Covid-19 o uso de cosméticos aumentou em todos os
setores.

OBJETIVOS Realizar uma revisão na literatura sobre os cosméticos mais utilizados por homens e mulheres.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão na literatura sobre os cosméticos utilizados hoje em dia tanto por homens como por mulheres. A pesquisa foi realizada em bases de dados
como google acadêmico e scielo, durante os últimos dez anos. Foram selecionados artigos em português.

RESULTADOS

O mercado dos cosméticos cresce cada vez mais, são produtos que podem ser aplicados em qualquer região do corpo, rosto e cabelos, no Brasil também são
considerados cosméticos produtos de higiene. Os cosmecêuticos ou dermocosméticos contêm ativos cosméticos em sua composição com finalidade específica,
por exemplo tratamento de manchas na pele e ativos antiacne. Os pontos mais buscados quando se trata de adquirir um cosmético são bem-estar e melhoria da
aparência. Em um mundo cada vez mais globalizado e dinâmico a procura pelos cosméticos multifuncionais vem aumentando. Assim, um creme hidratante que
também proporciona proteção solar. Com a conscientização em relação aos produtos que são consumidos veio também um aumento no consumo de cosméticos
sustentáveis e entre eles os produtos naturais e veganos. Hoje tanto homens como mulheres fazem uso de cosméticos, alguns são de uso comum e outros são mais
procurados por grupos específicos. Os cosméticos mais procurados por homens são as fragrâncias e produtos para cabelo e rosto. Durante a pandemia, em 2020,
houve um crescimento de 40% nos produtos para skin care, mostrando a importância do consumo de cosméticos para o bem estar das pessoas.

CONCLUSOES O uso de um cosmético está relacionado com a busca da eficácia para o tratamento esperado e com uma melhora de autoestima e qualidade de vida.

REFERENCIAS

Pacagnelli Infante, V. H.; Salomão C., L.; Maia Campos, P. M. Comportamento de homens e mulheres quanto ao consumo de cosméticos e a importância na
indicação de produtos e adesão ao tratamento Surgical (#38) Cosmetic Dermatology, vol. 8 (2), 2016, p. 134-141. Furtado B., Sampaio, D., Cosméticos sustentáveis:
Quais fatores influenciam o consumo destes produtos? International Journal of Business (#38) Marketing, São Paulo, v.5, n.1, 2020, 36 – 54. Vilela, L. Skin care: Um
mercado em ascenção na pandemia. Consumidor Moderno. Abril, 2021. https://www.consumidormoderno.com.br/2021/04/13/skin-care-mercado-pandemia/
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Atílio Sersun Calefi

TITULO HIPERPLASIA GENGIVAL EM BUGIO (ALOUATTA GUARIBA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Animais de zoológico necessitam de constante monitoramento para certificar sua sobrevivência e bem-estar. Fatores como idade, higiene, nutrição e consistência
dos alimentos estão relacionados com as enfermidades odontológicas em primatas (COSTA et al., 2012). Sabe-se que o ge(#38)#770;nero Alouatta se alimenta
principalmente de folhas, frutos, solo de cupim, cascas de a(#38)#769;rvores e musgos (PEREIRA et al., 2002). As doenc(#38)#807;as odontolo(#38)#769;gicas em
primatas cativos esta(#38)#771;o relacionadas a dieta inapropriada, rica em carboidrato e pobre em fibras naturais, além da deficiência na higiene oral (HENNET
(#38) HAERVEY, 1992).

OBJETIVOS
A ocorrência de lesões em cavidade oral em primatas não humanos ainda é pouco conhecida, portanto, nosso estudo visa relatar um caso de lesão em cavidade oral
em Bugio, visando conhecer melhor a casuística desta enfermidade na espécie.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterina(#38)#769;rio da Universidade Santo Amaro (HOVET/UNISA) um macho da espe(#38)#769;cie Bugio (Alouatta guariba), de 14 anos
de idade que apresentava histo(#38)#769;rico de hiporexia e sialorre(#38)#769;ia ha(#38)#769; um me(#38)#770;s. Durante anamnese foi relatado que o animal se
alimentava com uma dieta rica em carboidratos, embutidos e comidas processadas, tais como: “fast-food”, algumas frutas, ovo, leite e pa(#38)#771;o. O animal foi
submetido a procedimento ciru(#38)#769;rgico para tratamento periodontal, onde foi coletado fragmento por biopsia incisional em regia(#38)#771;o gengival que
apresentava aumento de volume ao exame físico.

RESULTADOS

À análise microscópica foi observada moderada proliferação epidérmica de epitélio odontogênico que se estendia por todos os bordos de clivagem do fragmento,
formando raras áreas de ninhos trabeculados de células epiteliais. As ce(#38)#769;lulas odontoge(#38)#770;nicas eram ti(#38)#769;picas com citoplasma
abundante, eosinofi(#38)#769;lico, nu(#38)#769;cleos arredondados e paracentralizados, com raros nucle(#38)#769;olos evidentes. Constatou-se fibrose
subepitelial contendo vasos sangui(#38)#769;neos, grandes feixes de matriz colagenosa extracelular, e fibroblastos individualizados, dispersos e ti(#38)#769;picos.
Visualizou-se tambe(#38)#769;m moderado infiltrado inflamato(#38)#769;rio linfoplasmoci(#38)#769;tico com moderada quantidade de neutro(#38)#769;filos,
localizado em interface subendotelial, e ainda a(#38)#769;reas multifocais ulceradas contendo moderada quantidade de neutro(#38)#769;filos. A hiperplasia
gengival pode ser classificada em: hiperplasia gengival fibrosa, inflamato(#38)#769;ria ou combinada. A classificação observada na análise foi a combinada, uma
vez que apresentou tanto a(#38)#769;reas de fibrose como moderado infiltrado inflamato(#38)#769;rio linfoplasmoci(#38)#769;tico.

CONCLUSOES

Observamos que uma dieta inadequada pode levar a consequências relevantes quando tratamos de espécies selvagens, podendo, inclusive, levar ao
desenvolvimento de lesões em cavidade oral que levem o animal a inapetência, como no caso descrito neste trabalho. Podemos concluir que manejo adequado,
diagnóstico prematuro e tratamento efetivo são essenciais para conferir uma melhor qualidade de vida destes animais. Portanto, são necessários mais estudos para
melhor compreensão das afecções orais em primatas cativos.

REFERENCIAS

1. COSTA, R. C. S.; BOTTEON, R. C. C. M.; NEVES, D. M.; VALLADARES, M. C. M.; SCHERER, P. O. Saúde oral de primatas da espécie Cebus apella (Linnaeus, 1758)
mantidos no centro de triagem de animais silvestres-IBAMA, estado do Rio de Janeiro. Rev. Bras. Med. Vet., v. 34, p. 86-90, 2012 2. PEREIRA, M.E.; SILVEIRA, A.F.;
SILVEIRA, S.O. Aspectos microscópicos do lábio do bugio ruivo (Alouatta clamitans). Braz. J. vet. Res. anim. Sci., São Paulo, v.39, n.1, p. 9-12, 2002. 3. Hennet, P.R.,
(#38) Harvey, C.E. (1992). Natural development of periodontal disease in the dog: A review of clinical anatomical and histological features. Journal of veterinary
dentistry, 9(3), 13-19.
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TITULO HIPERPLASIA GENGIVAL EM BUGIO (ALOUATTA GUARIBA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Animais de zoológico necessitam de constante monitoramento para certificar sua sobrevivência e bem-estar. Fatores como idade, higiene, nutrição e consistência
dos alimentos estão relacionados com as enfermidades odontológicas em primatas (COSTA et al., 2012). Sabe-se que o ge(#38)#770;nero Alouatta se alimenta
principalmente de folhas, frutos, solo de cupim, cascas de a(#38)#769;rvores e musgos (PEREIRA et al., 2002). As doenc(#38)#807;as odontolo(#38)#769;gicas em
primatas cativos esta(#38)#771;o relacionadas a dieta inapropriada, rica em carboidrato e pobre em fibras naturais, além da deficiência na higiene oral (HENNET
(#38) HAERVEY, 1992).

OBJETIVOS
A ocorrência de lesões em cavidade oral em primatas não humanos ainda é pouco conhecida, portanto, nosso estudo visa relatar um caso de lesão em cavidade oral
em Bugio, visando conhecer melhor a casuística desta enfermidade na espécie.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterina(#38)#769;rio da Universidade Santo Amaro (HOVET/UNISA) um macho da espe(#38)#769;cie Bugio (Alouatta guariba), de 14 anos
de idade que apresentava histo(#38)#769;rico de hiporexia e sialorre(#38)#769;ia ha(#38)#769; um me(#38)#770;s. Durante anamnese foi relatado que o animal se
alimentava com uma dieta rica em carboidratos, embutidos e comidas processadas, tais como: “fast-food”, algumas frutas, ovo, leite e pa(#38)#771;o. O animal foi
submetido a procedimento ciru(#38)#769;rgico para tratamento periodontal, onde foi coletado fragmento por biopsia incisional em regia(#38)#771;o gengival que
apresentava aumento de volume ao exame físico.

RESULTADOS

À análise microscópica foi observada moderada proliferação epidérmica de epitélio odontogênico que se estendia por todos os bordos de clivagem do fragmento,
formando raras áreas de ninhos trabeculados de células epiteliais. As ce(#38)#769;lulas odontoge(#38)#770;nicas eram ti(#38)#769;picas com citoplasma
abundante, eosinofi(#38)#769;lico, nu(#38)#769;cleos arredondados e paracentralizados, com raros nucle(#38)#769;olos evidentes. Constatou-se fibrose
subepitelial contendo vasos sangui(#38)#769;neos, grandes feixes de matriz colagenosa extracelular, e fibroblastos individualizados, dispersos e ti(#38)#769;picos.
Visualizou-se tambe(#38)#769;m moderado infiltrado inflamato(#38)#769;rio linfoplasmoci(#38)#769;tico com moderada quantidade de neutro(#38)#769;filos,
localizado em interface subendotelial, e ainda a(#38)#769;reas multifocais ulceradas contendo moderada quantidade de neutro(#38)#769;filos. A hiperplasia
gengival pode ser classificada em: hiperplasia gengival fibrosa, inflamato(#38)#769;ria ou combinada. A classificação observada na análise foi a combinada, uma
vez que apresentou tanto a(#38)#769;reas de fibrose como moderado infiltrado inflamato(#38)#769;rio linfoplasmoci(#38)#769;tico.

CONCLUSOES

Observamos que uma dieta inadequada pode levar a consequências relevantes quando tratamos de espécies selvagens, podendo, inclusive, levar ao
desenvolvimento de lesões em cavidade oral que levem o animal a inapetência, como no caso descrito neste trabalho. Podemos concluir que manejo adequado,
diagnóstico prematuro e tratamento efetivo são essenciais para conferir uma melhor qualidade de vida destes animais. Portanto, são necessários mais estudos para
melhor compreensão das afecções orais em primatas cativos.

REFERENCIAS

1. COSTA, R. C. S.; BOTTEON, R. C. C. M.; NEVES, D. M.; VALLADARES, M. C. M.; SCHERER, P. O. Saúde oral de primatas da espécie Cebus apella (Linnaeus, 1758)
mantidos no centro de triagem de animais silvestres-IBAMA, estado do Rio de Janeiro. Rev. Bras. Med. Vet., v. 34, p. 86-90, 2012 2. PEREIRA, M.E.; SILVEIRA, A.F.;
SILVEIRA, S.O. Aspectos microscópicos do lábio do bugio ruivo (Alouatta clamitans). Braz. J. vet. Res. anim. Sci., São Paulo, v.39, n.1, p. 9-12, 2002. 3. Hennet, P.R.,
(#38) Harvey, C.E. (1992). Natural development of periodontal disease in the dog: A review of clinical anatomical and histological features. Journal of veterinary
dentistry, 9(3), 13-19.
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TITULO HIPERPLASIA GENGIVAL EM BUGIO (ALOUATTA GUARIBA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Animais de zoológico necessitam de constante monitoramento para certificar sua sobrevivência e bem-estar. Fatores como idade, higiene, nutrição e consistência
dos alimentos estão relacionados com as enfermidades odontológicas em primatas (COSTA et al., 2012). Sabe-se que o ge(#38)#770;nero Alouatta se alimenta
principalmente de folhas, frutos, solo de cupim, cascas de a(#38)#769;rvores e musgos (PEREIRA et al., 2002). As doenc(#38)#807;as odontolo(#38)#769;gicas em
primatas cativos esta(#38)#771;o relacionadas a dieta inapropriada, rica em carboidrato e pobre em fibras naturais, além da deficiência na higiene oral (HENNET
(#38) HAERVEY, 1992).

OBJETIVOS
A ocorrência de lesões em cavidade oral em primatas não humanos ainda é pouco conhecida, portanto, nosso estudo visa relatar um caso de lesão em cavidade oral
em Bugio, visando conhecer melhor a casuística desta enfermidade na espécie.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterina(#38)#769;rio da Universidade Santo Amaro (HOVET/UNISA) um macho da espe(#38)#769;cie Bugio (Alouatta guariba), de 14 anos
de idade que apresentava histo(#38)#769;rico de hiporexia e sialorre(#38)#769;ia ha(#38)#769; um me(#38)#770;s. Durante anamnese foi relatado que o animal se
alimentava com uma dieta rica em carboidratos, embutidos e comidas processadas, tais como: “fast-food”, algumas frutas, ovo, leite e pa(#38)#771;o. O animal foi
submetido a procedimento ciru(#38)#769;rgico para tratamento periodontal, onde foi coletado fragmento por biopsia incisional em regia(#38)#771;o gengival que
apresentava aumento de volume ao exame físico.

RESULTADOS

À análise microscópica foi observada moderada proliferação epidérmica de epitélio odontogênico que se estendia por todos os bordos de clivagem do fragmento,
formando raras áreas de ninhos trabeculados de células epiteliais. As ce(#38)#769;lulas odontoge(#38)#770;nicas eram ti(#38)#769;picas com citoplasma
abundante, eosinofi(#38)#769;lico, nu(#38)#769;cleos arredondados e paracentralizados, com raros nucle(#38)#769;olos evidentes. Constatou-se fibrose
subepitelial contendo vasos sangui(#38)#769;neos, grandes feixes de matriz colagenosa extracelular, e fibroblastos individualizados, dispersos e ti(#38)#769;picos.
Visualizou-se tambe(#38)#769;m moderado infiltrado inflamato(#38)#769;rio linfoplasmoci(#38)#769;tico com moderada quantidade de neutro(#38)#769;filos,
localizado em interface subendotelial, e ainda a(#38)#769;reas multifocais ulceradas contendo moderada quantidade de neutro(#38)#769;filos. A hiperplasia
gengival pode ser classificada em: hiperplasia gengival fibrosa, inflamato(#38)#769;ria ou combinada. A classificação observada na análise foi a combinada, uma
vez que apresentou tanto a(#38)#769;reas de fibrose como moderado infiltrado inflamato(#38)#769;rio linfoplasmoci(#38)#769;tico.

CONCLUSOES

Observamos que uma dieta inadequada pode levar a consequências relevantes quando tratamos de espécies selvagens, podendo, inclusive, levar ao
desenvolvimento de lesões em cavidade oral que levem o animal a inapetência, como no caso descrito neste trabalho. Podemos concluir que manejo adequado,
diagnóstico prematuro e tratamento efetivo são essenciais para conferir uma melhor qualidade de vida destes animais. Portanto, são necessários mais estudos para
melhor compreensão das afecções orais em primatas cativos.

REFERENCIAS

1. COSTA, R. C. S.; BOTTEON, R. C. C. M.; NEVES, D. M.; VALLADARES, M. C. M.; SCHERER, P. O. Saúde oral de primatas da espécie Cebus apella (Linnaeus, 1758)
mantidos no centro de triagem de animais silvestres-IBAMA, estado do Rio de Janeiro. Rev. Bras. Med. Vet., v. 34, p. 86-90, 2012 2. PEREIRA, M.E.; SILVEIRA, A.F.;
SILVEIRA, S.O. Aspectos microscópicos do lábio do bugio ruivo (Alouatta clamitans). Braz. J. vet. Res. anim. Sci., São Paulo, v.39, n.1, p. 9-12, 2002. 3. Hennet, P.R.,
(#38) Harvey, C.E. (1992). Natural development of periodontal disease in the dog: A review of clinical anatomical and histological features. Journal of veterinary
dentistry, 9(3), 13-19.
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TITULO HIPERPLASIA GENGIVAL EM BUGIO (ALOUATTA GUARIBA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Animais de zoológico necessitam de constante monitoramento para certificar sua sobrevivência e bem-estar. Fatores como idade, higiene, nutrição e consistência
dos alimentos estão relacionados com as enfermidades odontológicas em primatas (COSTA et al., 2012). Sabe-se que o ge(#38)#770;nero Alouatta se alimenta
principalmente de folhas, frutos, solo de cupim, cascas de a(#38)#769;rvores e musgos (PEREIRA et al., 2002). As doenc(#38)#807;as odontolo(#38)#769;gicas em
primatas cativos esta(#38)#771;o relacionadas a dieta inapropriada, rica em carboidrato e pobre em fibras naturais, além da deficiência na higiene oral (HENNET
(#38) HAERVEY, 1992).

OBJETIVOS
A ocorrência de lesões em cavidade oral em primatas não humanos ainda é pouco conhecida, portanto, nosso estudo visa relatar um caso de lesão em cavidade oral
em Bugio, visando conhecer melhor a casuística desta enfermidade na espécie.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterina(#38)#769;rio da Universidade Santo Amaro (HOVET/UNISA) um macho da espe(#38)#769;cie Bugio (Alouatta guariba), de 14 anos
de idade que apresentava histo(#38)#769;rico de hiporexia e sialorre(#38)#769;ia ha(#38)#769; um me(#38)#770;s. Durante anamnese foi relatado que o animal se
alimentava com uma dieta rica em carboidratos, embutidos e comidas processadas, tais como: “fast-food”, algumas frutas, ovo, leite e pa(#38)#771;o. O animal foi
submetido a procedimento ciru(#38)#769;rgico para tratamento periodontal, onde foi coletado fragmento por biopsia incisional em regia(#38)#771;o gengival que
apresentava aumento de volume ao exame físico.

RESULTADOS

À análise microscópica foi observada moderada proliferação epidérmica de epitélio odontogênico que se estendia por todos os bordos de clivagem do fragmento,
formando raras áreas de ninhos trabeculados de células epiteliais. As ce(#38)#769;lulas odontoge(#38)#770;nicas eram ti(#38)#769;picas com citoplasma
abundante, eosinofi(#38)#769;lico, nu(#38)#769;cleos arredondados e paracentralizados, com raros nucle(#38)#769;olos evidentes. Constatou-se fibrose
subepitelial contendo vasos sangui(#38)#769;neos, grandes feixes de matriz colagenosa extracelular, e fibroblastos individualizados, dispersos e ti(#38)#769;picos.
Visualizou-se tambe(#38)#769;m moderado infiltrado inflamato(#38)#769;rio linfoplasmoci(#38)#769;tico com moderada quantidade de neutro(#38)#769;filos,
localizado em interface subendotelial, e ainda a(#38)#769;reas multifocais ulceradas contendo moderada quantidade de neutro(#38)#769;filos. A hiperplasia
gengival pode ser classificada em: hiperplasia gengival fibrosa, inflamato(#38)#769;ria ou combinada. A classificação observada na análise foi a combinada, uma
vez que apresentou tanto a(#38)#769;reas de fibrose como moderado infiltrado inflamato(#38)#769;rio linfoplasmoci(#38)#769;tico.

CONCLUSOES

Observamos que uma dieta inadequada pode levar a consequências relevantes quando tratamos de espécies selvagens, podendo, inclusive, levar ao
desenvolvimento de lesões em cavidade oral que levem o animal a inapetência, como no caso descrito neste trabalho. Podemos concluir que manejo adequado,
diagnóstico prematuro e tratamento efetivo são essenciais para conferir uma melhor qualidade de vida destes animais. Portanto, são necessários mais estudos para
melhor compreensão das afecções orais em primatas cativos.
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(#38) Harvey, C.E. (1992). Natural development of periodontal disease in the dog: A review of clinical anatomical and histological features. Journal of veterinary
dentistry, 9(3), 13-19.

Página 1102



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12822 Ciências Agrárias 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4725336 - AMANDA LUZIA DE SOUSA LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Atílio Sersun Calefi

TITULO HIPERPLASIA GENGIVAL EM BUGIO (ALOUATTA GUARIBA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Animais de zoológico necessitam de constante monitoramento para certificar sua sobrevivência e bem-estar. Fatores como idade, higiene, nutrição e consistência
dos alimentos estão relacionados com as enfermidades odontológicas em primatas (COSTA et al., 2012). Sabe-se que o ge(#38)#770;nero Alouatta se alimenta
principalmente de folhas, frutos, solo de cupim, cascas de a(#38)#769;rvores e musgos (PEREIRA et al., 2002). As doenc(#38)#807;as odontolo(#38)#769;gicas em
primatas cativos esta(#38)#771;o relacionadas a dieta inapropriada, rica em carboidrato e pobre em fibras naturais, além da deficiência na higiene oral (HENNET
(#38) HAERVEY, 1992).

OBJETIVOS
A ocorrência de lesões em cavidade oral em primatas não humanos ainda é pouco conhecida, portanto, nosso estudo visa relatar um caso de lesão em cavidade oral
em Bugio, visando conhecer melhor a casuística desta enfermidade na espécie.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterina(#38)#769;rio da Universidade Santo Amaro (HOVET/UNISA) um macho da espe(#38)#769;cie Bugio (Alouatta guariba), de 14 anos
de idade que apresentava histo(#38)#769;rico de hiporexia e sialorre(#38)#769;ia ha(#38)#769; um me(#38)#770;s. Durante anamnese foi relatado que o animal se
alimentava com uma dieta rica em carboidratos, embutidos e comidas processadas, tais como: “fast-food”, algumas frutas, ovo, leite e pa(#38)#771;o. O animal foi
submetido a procedimento ciru(#38)#769;rgico para tratamento periodontal, onde foi coletado fragmento por biopsia incisional em regia(#38)#771;o gengival que
apresentava aumento de volume ao exame físico.

RESULTADOS

À análise microscópica foi observada moderada proliferação epidérmica de epitélio odontogênico que se estendia por todos os bordos de clivagem do fragmento,
formando raras áreas de ninhos trabeculados de células epiteliais. As ce(#38)#769;lulas odontoge(#38)#770;nicas eram ti(#38)#769;picas com citoplasma
abundante, eosinofi(#38)#769;lico, nu(#38)#769;cleos arredondados e paracentralizados, com raros nucle(#38)#769;olos evidentes. Constatou-se fibrose
subepitelial contendo vasos sangui(#38)#769;neos, grandes feixes de matriz colagenosa extracelular, e fibroblastos individualizados, dispersos e ti(#38)#769;picos.
Visualizou-se tambe(#38)#769;m moderado infiltrado inflamato(#38)#769;rio linfoplasmoci(#38)#769;tico com moderada quantidade de neutro(#38)#769;filos,
localizado em interface subendotelial, e ainda a(#38)#769;reas multifocais ulceradas contendo moderada quantidade de neutro(#38)#769;filos. A hiperplasia
gengival pode ser classificada em: hiperplasia gengival fibrosa, inflamato(#38)#769;ria ou combinada. A classificação observada na análise foi a combinada, uma
vez que apresentou tanto a(#38)#769;reas de fibrose como moderado infiltrado inflamato(#38)#769;rio linfoplasmoci(#38)#769;tico.

CONCLUSOES

Observamos que uma dieta inadequada pode levar a consequências relevantes quando tratamos de espécies selvagens, podendo, inclusive, levar ao
desenvolvimento de lesões em cavidade oral que levem o animal a inapetência, como no caso descrito neste trabalho. Podemos concluir que manejo adequado,
diagnóstico prematuro e tratamento efetivo são essenciais para conferir uma melhor qualidade de vida destes animais. Portanto, são necessários mais estudos para
melhor compreensão das afecções orais em primatas cativos.
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TITULO OSTEOSSARCOMA OSTEOBLÁSTICO EM FELINO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O osteossarcoma é a neoplasia óssea mais comum em gatos. O úmero, o fêmur e a tíbia são os locais mais comumente afetados, assim como a coluna vertebral. Há
variação histológica considerável de acordo com o tipo e quantidade de matriz óssea produzida no OSA, sendo que o de origem medular mostra-se mais agressivo e
invasivo do que o de origem periosteal, que se apresenta com crescimento para fora do periósteo, causando lesão cortical mínima e com menor invasão óssea.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa relatar o caso de um felino, macho, seis anos, atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, com histórico de
neoformação em região frontal do crânio, apresentando sintomatologia neurológica.

METODOLOGIA

Na tomografia computadorizada observou-se neoformação em osso nasal, com infiltração e acomentimento ósseo adjacentes. O animal foi submetido a biopsia
incisional para diagnóstico morfológico onde constatou-se osteossarcomaosteoblástico moderadamente produtivo. O tumor apresentou evolução em 3 meses,
velocidade de crescimento rápida e comportamento agressivo, visto o quadro de infiltração óssea observada em exame de imagem. A literatura cita que os felinos
demonstram prognóstico favorável e comportamento menos agressivo. Na tomografia computadorizada apresentou aspecto misto, e áreas com evidente lise óssea
e proliferação celular em osso nasal e ossos adjacentes. No que diz respeito à região da lesão, o acometimento de osso nasal é incomum, uma vez que o esqueleto
axial é o menos acometido.

RESULTADOS
O paciente manteve-se em tratamento com carboplatina uma vez que a excisão cirúrgica não era recomendada devido a localização e rápida evolução do quadro
neurológico. O quadro evoluiu de maneira desfavorável, e foi realizada eutánasia. Nos casos de osteossarcoma em crânio sabe-se que o prognóstico é desfavorável
mesmo após excisão cirúrgica.

CONCLUSOES
Dada a apresentação da doença nesse paciente onde teve uma evolução desfavorável tendo em vista o grande acometimento ósseo e quadro neurológico já
instalado, inviabilizando o tratamento cirúrgico por conta da localização da lesão.

REFERENCIAS

DERNELL, W. S., EHRHART, N. P., STRAW, R. C., VAIL, D. M.: Tumors of the Skeletal System, in: WITRHOW, S. J., VAIL, D. M. Small Animal Clinical Oncology. St. Louis,
Missouri, EUA, Saunders Elsevier, cap. 23, 540-582, 2007. DHALIWAL, R. S., JOHNSON, T. O., KITCHEL, B. E. Primary extraskeletal hepatic osteosarcoma in a cat.
Journal of the American Veterinary Medical Association 1;222(3):340-2, 316, 2003. LITTLE, S. Oncologia. In: LITTLE, S. O Gato Medicina Interna. 1 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. 2015, cap. 28, p. 741-776. MORRIS, J; DOBSON, J. Skeletal system. in: Small Oncology. 1 ed, Hoboken New Jersey: Wiley-Blackwell, 2001, cap.6,
p. 78-94. SPÍNOLA, P.Vieira. Osteossarcoma em gatos: revisão de literatura. 2019. STURGESS, K. Notes on feline internal medicine. In: WILEY, J. Organ Systems. 1
ed, John Wiley Professio: New Jersey, 2013, sessão 4, cap 4, p. 307-318. THOMPSON, K. G., POOL, R. R. Tumors of bones. In: MEUTEN, D. J. (Ed.). Tumors in
Domesctic Animals. 4 ed. Iowa State Press. Cap. 5, p. 245-318. 2002.
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TITULO OSTEOSSARCOMA OSTEOBLÁSTICO EM FELINO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O osteossarcoma é a neoplasia óssea mais comum em gatos. O úmero, o fêmur e a tíbia são os locais mais comumente afetados, assim como a coluna vertebral. Há
variação histológica considerável de acordo com o tipo e quantidade de matriz óssea produzida no OSA, sendo que o de origem medular mostra-se mais agressivo e
invasivo do que o de origem periosteal, que se apresenta com crescimento para fora do periósteo, causando lesão cortical mínima e com menor invasão óssea.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa relatar o caso de um felino, macho, seis anos, atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, com histórico de
neoformação em região frontal do crânio, apresentando sintomatologia neurológica.

METODOLOGIA

Na tomografia computadorizada observou-se neoformação em osso nasal, com infiltração e acomentimento ósseo adjacentes. O animal foi submetido a biopsia
incisional para diagnóstico morfológico onde constatou-se osteossarcomaosteoblástico moderadamente produtivo. O tumor apresentou evolução em 3 meses,
velocidade de crescimento rápida e comportamento agressivo, visto o quadro de infiltração óssea observada em exame de imagem. A literatura cita que os felinos
demonstram prognóstico favorável e comportamento menos agressivo. Na tomografia computadorizada apresentou aspecto misto, e áreas com evidente lise óssea
e proliferação celular em osso nasal e ossos adjacentes. No que diz respeito à região da lesão, o acometimento de osso nasal é incomum, uma vez que o esqueleto
axial é o menos acometido.

RESULTADOS
O paciente manteve-se em tratamento com carboplatina uma vez que a excisão cirúrgica não era recomendada devido a localização e rápida evolução do quadro
neurológico. O quadro evoluiu de maneira desfavorável, e foi realizada eutánasia. Nos casos de osteossarcoma em crânio sabe-se que o prognóstico é desfavorável
mesmo após excisão cirúrgica.

CONCLUSOES
Dada a apresentação da doença nesse paciente onde teve uma evolução desfavorável tendo em vista o grande acometimento ósseo e quadro neurológico já
instalado, inviabilizando o tratamento cirúrgico por conta da localização da lesão.

REFERENCIAS

DERNELL, W. S., EHRHART, N. P., STRAW, R. C., VAIL, D. M.: Tumors of the Skeletal System, in: WITRHOW, S. J., VAIL, D. M. Small Animal Clinical Oncology. St. Louis,
Missouri, EUA, Saunders Elsevier, cap. 23, 540-582, 2007. DHALIWAL, R. S., JOHNSON, T. O., KITCHEL, B. E. Primary extraskeletal hepatic osteosarcoma in a cat.
Journal of the American Veterinary Medical Association 1;222(3):340-2, 316, 2003. LITTLE, S. Oncologia. In: LITTLE, S. O Gato Medicina Interna. 1 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. 2015, cap. 28, p. 741-776. MORRIS, J; DOBSON, J. Skeletal system. in: Small Oncology. 1 ed, Hoboken New Jersey: Wiley-Blackwell, 2001, cap.6,
p. 78-94. SPÍNOLA, P.Vieira. Osteossarcoma em gatos: revisão de literatura. 2019. STURGESS, K. Notes on feline internal medicine. In: WILEY, J. Organ Systems. 1
ed, John Wiley Professio: New Jersey, 2013, sessão 4, cap 4, p. 307-318. THOMPSON, K. G., POOL, R. R. Tumors of bones. In: MEUTEN, D. J. (Ed.). Tumors in
Domesctic Animals. 4 ed. Iowa State Press. Cap. 5, p. 245-318. 2002.
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TITULO OSTEOSSARCOMA OSTEOBLÁSTICO EM FELINO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O osteossarcoma é a neoplasia óssea mais comum em gatos. O úmero, o fêmur e a tíbia são os locais mais comumente afetados, assim como a coluna vertebral. Há
variação histológica considerável de acordo com o tipo e quantidade de matriz óssea produzida no OSA, sendo que o de origem medular mostra-se mais agressivo e
invasivo do que o de origem periosteal, que se apresenta com crescimento para fora do periósteo, causando lesão cortical mínima e com menor invasão óssea.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa relatar o caso de um felino, macho, seis anos, atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, com histórico de
neoformação em região frontal do crânio, apresentando sintomatologia neurológica.

METODOLOGIA

Na tomografia computadorizada observou-se neoformação em osso nasal, com infiltração e acomentimento ósseo adjacentes. O animal foi submetido a biopsia
incisional para diagnóstico morfológico onde constatou-se osteossarcomaosteoblástico moderadamente produtivo. O tumor apresentou evolução em 3 meses,
velocidade de crescimento rápida e comportamento agressivo, visto o quadro de infiltração óssea observada em exame de imagem. A literatura cita que os felinos
demonstram prognóstico favorável e comportamento menos agressivo. Na tomografia computadorizada apresentou aspecto misto, e áreas com evidente lise óssea
e proliferação celular em osso nasal e ossos adjacentes. No que diz respeito à região da lesão, o acometimento de osso nasal é incomum, uma vez que o esqueleto
axial é o menos acometido.

RESULTADOS
O paciente manteve-se em tratamento com carboplatina uma vez que a excisão cirúrgica não era recomendada devido a localização e rápida evolução do quadro
neurológico. O quadro evoluiu de maneira desfavorável, e foi realizada eutánasia. Nos casos de osteossarcoma em crânio sabe-se que o prognóstico é desfavorável
mesmo após excisão cirúrgica.

CONCLUSOES
Dada a apresentação da doença nesse paciente onde teve uma evolução desfavorável tendo em vista o grande acometimento ósseo e quadro neurológico já
instalado, inviabilizando o tratamento cirúrgico por conta da localização da lesão.
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Missouri, EUA, Saunders Elsevier, cap. 23, 540-582, 2007. DHALIWAL, R. S., JOHNSON, T. O., KITCHEL, B. E. Primary extraskeletal hepatic osteosarcoma in a cat.
Journal of the American Veterinary Medical Association 1;222(3):340-2, 316, 2003. LITTLE, S. Oncologia. In: LITTLE, S. O Gato Medicina Interna. 1 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. 2015, cap. 28, p. 741-776. MORRIS, J; DOBSON, J. Skeletal system. in: Small Oncology. 1 ed, Hoboken New Jersey: Wiley-Blackwell, 2001, cap.6,
p. 78-94. SPÍNOLA, P.Vieira. Osteossarcoma em gatos: revisão de literatura. 2019. STURGESS, K. Notes on feline internal medicine. In: WILEY, J. Organ Systems. 1
ed, John Wiley Professio: New Jersey, 2013, sessão 4, cap 4, p. 307-318. THOMPSON, K. G., POOL, R. R. Tumors of bones. In: MEUTEN, D. J. (Ed.). Tumors in
Domesctic Animals. 4 ed. Iowa State Press. Cap. 5, p. 245-318. 2002.
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TITULO OSTEOSSARCOMA OSTEOBLÁSTICO EM FELINO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O osteossarcoma é a neoplasia óssea mais comum em gatos. O úmero, o fêmur e a tíbia são os locais mais comumente afetados, assim como a coluna vertebral. Há
variação histológica considerável de acordo com o tipo e quantidade de matriz óssea produzida no OSA, sendo que o de origem medular mostra-se mais agressivo e
invasivo do que o de origem periosteal, que se apresenta com crescimento para fora do periósteo, causando lesão cortical mínima e com menor invasão óssea.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa relatar o caso de um felino, macho, seis anos, atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, com histórico de
neoformação em região frontal do crânio, apresentando sintomatologia neurológica.

METODOLOGIA

Na tomografia computadorizada observou-se neoformação em osso nasal, com infiltração e acomentimento ósseo adjacentes. O animal foi submetido a biopsia
incisional para diagnóstico morfológico onde constatou-se osteossarcomaosteoblástico moderadamente produtivo. O tumor apresentou evolução em 3 meses,
velocidade de crescimento rápida e comportamento agressivo, visto o quadro de infiltração óssea observada em exame de imagem. A literatura cita que os felinos
demonstram prognóstico favorável e comportamento menos agressivo. Na tomografia computadorizada apresentou aspecto misto, e áreas com evidente lise óssea
e proliferação celular em osso nasal e ossos adjacentes. No que diz respeito à região da lesão, o acometimento de osso nasal é incomum, uma vez que o esqueleto
axial é o menos acometido.

RESULTADOS
O paciente manteve-se em tratamento com carboplatina uma vez que a excisão cirúrgica não era recomendada devido a localização e rápida evolução do quadro
neurológico. O quadro evoluiu de maneira desfavorável, e foi realizada eutánasia. Nos casos de osteossarcoma em crânio sabe-se que o prognóstico é desfavorável
mesmo após excisão cirúrgica.

CONCLUSOES
Dada a apresentação da doença nesse paciente onde teve uma evolução desfavorável tendo em vista o grande acometimento ósseo e quadro neurológico já
instalado, inviabilizando o tratamento cirúrgico por conta da localização da lesão.
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Guanabara Koogan. 2015, cap. 28, p. 741-776. MORRIS, J; DOBSON, J. Skeletal system. in: Small Oncology. 1 ed, Hoboken New Jersey: Wiley-Blackwell, 2001, cap.6,
p. 78-94. SPÍNOLA, P.Vieira. Osteossarcoma em gatos: revisão de literatura. 2019. STURGESS, K. Notes on feline internal medicine. In: WILEY, J. Organ Systems. 1
ed, John Wiley Professio: New Jersey, 2013, sessão 4, cap 4, p. 307-318. THOMPSON, K. G., POOL, R. R. Tumors of bones. In: MEUTEN, D. J. (Ed.). Tumors in
Domesctic Animals. 4 ed. Iowa State Press. Cap. 5, p. 245-318. 2002.
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TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO INSULINOMA MALIGNO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O insulinoma é uma das neoplasias endócrinas que atingem as células beta das ilhotas de Langerhans. Sua ocorrência em animais de companhia representa 0,5%
dos tumores gástricos (Dobson (#38) Lascelles, 2016; J. Rosol % J. Meuten, 2017), apresentando 80% de malignidade dos casos em cães (Toribio, 2008).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de insulinoma em um cão atendido pelo Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Um cão, de 11 anos de idade, macho, Poodle Toy, foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro no ano de 2017 apresentando episódios de
hipoglicemia após jejum prolongado com tempo de evolução de 9 meses, e foram relatados episódios convulsivos associados ao quadro de hipoglicemia.
Apresentava, ainda, episódios de êmese após a ingestão de água. Durante atendimento, foi prescrita dieta fracionada a cada 6 horas com alimentação caseira
balanceada. O animal tinha histórico de doença do disco intervertebral (DDIV) em região cervical, torácica e lombar, e insuficiência valvar crônica da mitral (IVCM).
Durante exame ultrassonográfico foi diagnosticada estrutura cística medindo aproximadamente 0,24 cm de diâmetro. O animal veio a óbito.

RESULTADOS

Após análise macroscópica e microscópica do paciente durante a necropsia, e somando-se os resultados obtidos com o histórico clínico e os exames
complementares de imagem realizados no animal ainda em vida, confirmou-se o diagnóstico de insulinoma maligno. O controle da dieta é essencial para reduzir a
ocorrência de crises hipoglicêmicas (Oliveira et al., 2018). Devido ao excesso de insulina há ocorrência de sinais clínicos, tais como letargia, fraqueza, ataxia,
convulsão, e alteração de comportamento. Notam-se, ainda, alterações em resposta a alta concentração de hormônios antagonistas da insulina, como tremores
musculares, mudança de comportamento, fasciculações e inquietação (Leifer et al., 1986; Hess, 2005; Goutal et al., 2012, Padovani et al., 2017), os quais não
condiziam com o perfil do paciente, com exceção da convulsão. Ao exame de ultrassom foi visualizado pâncreas com dimensão preservada, ecogenicidade normal e
ecotextura grosseira, em decorrência de uma estrutura cística presente no órgão. O padrão histopatológico descreve células acinares agrupadas em ninhos, difusas
ao longo da neoformação, particularmente próximo à periferia, separada por tecido conjuntivo, possuindo capilares pequenos saindo da cápsula em direção à
neoplasia. Observou-se, ainda, células diferenciadas em formato cúbico a colunar, com citoplasma eosinofilico a anfofílico, com fina granulação e indistinção da
membrana celular. Esta descrição histopatológica está de acordo com o que foi relatado por J. Rosol (#38) J. Meuten (2017) como insulinoma maligno.

CONCLUSOES
Uma vez que o insulinoma é uma neoplasia que se relaciona com sinais inespecíficos, é importante e necessário a realização do exame histopatológico. Deve-se
também levar em consideração o histórico clínico e os exames complementares (laboratoriais, de imagem) para que haja confirmação do diagnóstico de insulinoma.

REFERENCIAS

1. DOBSON, J.M., (#38) LASCELLES, B. D. X. (2016). Endocrine Tumours. BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology, 3, 309-328. 2. ROSOL, T.J., MEUTEN, D.J.
Tumors of the endocrine glands. 1 ed. In MEUTEN, D.J (Eds). 2017. 3. TORÍBIO, J. M. D. M. L. CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA, CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E
GEOPROCESSAMENTO DAS NEOPLASIAS MAMÁRIAS EM CADELAS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA. 2008 4. OLIVEIRA, J.V, SANIMO, F.A.. Abordagem
diagnóstica e terapêutica de insulinoma em cães. Ciência Veterinária UniFil,v. 1, n. 3, jul./set. 2018 5. GOUTAL, C.M., BRUGMANN,, B.L., RYAN, K.A. Insulinoma in
dogs: a review. Journal of the American Animal Hospital Association. 48:3, May/Jun, p. 151-163. 2012. 6. PADOVANI, L., SILVA, D.D., MOREIRA, J.R., CARDOSO,
M.J.L., DI SANTIS, G.W. e ZANUTTO, M.S. Canine insulinoma: case reports. Arquivo Braileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 69 (06); nov-dec 2017.

Página 1108



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12824 Anatomia Patologia Animal 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4106741 - KARINE AYUMI KAWAMOTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Atílio Sersun Calefi

TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO INSULINOMA MALIGNO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O insulinoma é uma das neoplasias endócrinas que atingem as células beta das ilhotas de Langerhans. Sua ocorrência em animais de companhia representa 0,5%
dos tumores gástricos (Dobson (#38) Lascelles, 2016; J. Rosol % J. Meuten, 2017), apresentando 80% de malignidade dos casos em cães (Toribio, 2008).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de insulinoma em um cão atendido pelo Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Um cão, de 11 anos de idade, macho, Poodle Toy, foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro no ano de 2017 apresentando episódios de
hipoglicemia após jejum prolongado com tempo de evolução de 9 meses, e foram relatados episódios convulsivos associados ao quadro de hipoglicemia.
Apresentava, ainda, episódios de êmese após a ingestão de água. Durante atendimento, foi prescrita dieta fracionada a cada 6 horas com alimentação caseira
balanceada. O animal tinha histórico de doença do disco intervertebral (DDIV) em região cervical, torácica e lombar, e insuficiência valvar crônica da mitral (IVCM).
Durante exame ultrassonográfico foi diagnosticada estrutura cística medindo aproximadamente 0,24 cm de diâmetro. O animal veio a óbito.

RESULTADOS

Após análise macroscópica e microscópica do paciente durante a necropsia, e somando-se os resultados obtidos com o histórico clínico e os exames
complementares de imagem realizados no animal ainda em vida, confirmou-se o diagnóstico de insulinoma maligno. O controle da dieta é essencial para reduzir a
ocorrência de crises hipoglicêmicas (Oliveira et al., 2018). Devido ao excesso de insulina há ocorrência de sinais clínicos, tais como letargia, fraqueza, ataxia,
convulsão, e alteração de comportamento. Notam-se, ainda, alterações em resposta a alta concentração de hormônios antagonistas da insulina, como tremores
musculares, mudança de comportamento, fasciculações e inquietação (Leifer et al., 1986; Hess, 2005; Goutal et al., 2012, Padovani et al., 2017), os quais não
condiziam com o perfil do paciente, com exceção da convulsão. Ao exame de ultrassom foi visualizado pâncreas com dimensão preservada, ecogenicidade normal e
ecotextura grosseira, em decorrência de uma estrutura cística presente no órgão. O padrão histopatológico descreve células acinares agrupadas em ninhos, difusas
ao longo da neoformação, particularmente próximo à periferia, separada por tecido conjuntivo, possuindo capilares pequenos saindo da cápsula em direção à
neoplasia. Observou-se, ainda, células diferenciadas em formato cúbico a colunar, com citoplasma eosinofilico a anfofílico, com fina granulação e indistinção da
membrana celular. Esta descrição histopatológica está de acordo com o que foi relatado por J. Rosol (#38) J. Meuten (2017) como insulinoma maligno.

CONCLUSOES
Uma vez que o insulinoma é uma neoplasia que se relaciona com sinais inespecíficos, é importante e necessário a realização do exame histopatológico. Deve-se
também levar em consideração o histórico clínico e os exames complementares (laboratoriais, de imagem) para que haja confirmação do diagnóstico de insulinoma.

REFERENCIAS

1. DOBSON, J.M., (#38) LASCELLES, B. D. X. (2016). Endocrine Tumours. BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology, 3, 309-328. 2. ROSOL, T.J., MEUTEN, D.J.
Tumors of the endocrine glands. 1 ed. In MEUTEN, D.J (Eds). 2017. 3. TORÍBIO, J. M. D. M. L. CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA, CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E
GEOPROCESSAMENTO DAS NEOPLASIAS MAMÁRIAS EM CADELAS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA. 2008 4. OLIVEIRA, J.V, SANIMO, F.A.. Abordagem
diagnóstica e terapêutica de insulinoma em cães. Ciência Veterinária UniFil,v. 1, n. 3, jul./set. 2018 5. GOUTAL, C.M., BRUGMANN,, B.L., RYAN, K.A. Insulinoma in
dogs: a review. Journal of the American Animal Hospital Association. 48:3, May/Jun, p. 151-163. 2012. 6. PADOVANI, L., SILVA, D.D., MOREIRA, J.R., CARDOSO,
M.J.L., DI SANTIS, G.W. e ZANUTTO, M.S. Canine insulinoma: case reports. Arquivo Braileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 69 (06); nov-dec 2017.
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TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO INSULINOMA MALIGNO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O insulinoma é uma das neoplasias endócrinas que atingem as células beta das ilhotas de Langerhans. Sua ocorrência em animais de companhia representa 0,5%
dos tumores gástricos (Dobson (#38) Lascelles, 2016; J. Rosol % J. Meuten, 2017), apresentando 80% de malignidade dos casos em cães (Toribio, 2008).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de insulinoma em um cão atendido pelo Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Um cão, de 11 anos de idade, macho, Poodle Toy, foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro no ano de 2017 apresentando episódios de
hipoglicemia após jejum prolongado com tempo de evolução de 9 meses, e foram relatados episódios convulsivos associados ao quadro de hipoglicemia.
Apresentava, ainda, episódios de êmese após a ingestão de água. Durante atendimento, foi prescrita dieta fracionada a cada 6 horas com alimentação caseira
balanceada. O animal tinha histórico de doença do disco intervertebral (DDIV) em região cervical, torácica e lombar, e insuficiência valvar crônica da mitral (IVCM).
Durante exame ultrassonográfico foi diagnosticada estrutura cística medindo aproximadamente 0,24 cm de diâmetro. O animal veio a óbito.

RESULTADOS

Após análise macroscópica e microscópica do paciente durante a necropsia, e somando-se os resultados obtidos com o histórico clínico e os exames
complementares de imagem realizados no animal ainda em vida, confirmou-se o diagnóstico de insulinoma maligno. O controle da dieta é essencial para reduzir a
ocorrência de crises hipoglicêmicas (Oliveira et al., 2018). Devido ao excesso de insulina há ocorrência de sinais clínicos, tais como letargia, fraqueza, ataxia,
convulsão, e alteração de comportamento. Notam-se, ainda, alterações em resposta a alta concentração de hormônios antagonistas da insulina, como tremores
musculares, mudança de comportamento, fasciculações e inquietação (Leifer et al., 1986; Hess, 2005; Goutal et al., 2012, Padovani et al., 2017), os quais não
condiziam com o perfil do paciente, com exceção da convulsão. Ao exame de ultrassom foi visualizado pâncreas com dimensão preservada, ecogenicidade normal e
ecotextura grosseira, em decorrência de uma estrutura cística presente no órgão. O padrão histopatológico descreve células acinares agrupadas em ninhos, difusas
ao longo da neoformação, particularmente próximo à periferia, separada por tecido conjuntivo, possuindo capilares pequenos saindo da cápsula em direção à
neoplasia. Observou-se, ainda, células diferenciadas em formato cúbico a colunar, com citoplasma eosinofilico a anfofílico, com fina granulação e indistinção da
membrana celular. Esta descrição histopatológica está de acordo com o que foi relatado por J. Rosol (#38) J. Meuten (2017) como insulinoma maligno.

CONCLUSOES
Uma vez que o insulinoma é uma neoplasia que se relaciona com sinais inespecíficos, é importante e necessário a realização do exame histopatológico. Deve-se
também levar em consideração o histórico clínico e os exames complementares (laboratoriais, de imagem) para que haja confirmação do diagnóstico de insulinoma.

REFERENCIAS

1. DOBSON, J.M., (#38) LASCELLES, B. D. X. (2016). Endocrine Tumours. BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology, 3, 309-328. 2. ROSOL, T.J., MEUTEN, D.J.
Tumors of the endocrine glands. 1 ed. In MEUTEN, D.J (Eds). 2017. 3. TORÍBIO, J. M. D. M. L. CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA, CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E
GEOPROCESSAMENTO DAS NEOPLASIAS MAMÁRIAS EM CADELAS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA. 2008 4. OLIVEIRA, J.V, SANIMO, F.A.. Abordagem
diagnóstica e terapêutica de insulinoma em cães. Ciência Veterinária UniFil,v. 1, n. 3, jul./set. 2018 5. GOUTAL, C.M., BRUGMANN,, B.L., RYAN, K.A. Insulinoma in
dogs: a review. Journal of the American Animal Hospital Association. 48:3, May/Jun, p. 151-163. 2012. 6. PADOVANI, L., SILVA, D.D., MOREIRA, J.R., CARDOSO,
M.J.L., DI SANTIS, G.W. e ZANUTTO, M.S. Canine insulinoma: case reports. Arquivo Braileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 69 (06); nov-dec 2017.
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TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO INSULINOMA MALIGNO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O insulinoma é uma das neoplasias endócrinas que atingem as células beta das ilhotas de Langerhans. Sua ocorrência em animais de companhia representa 0,5%
dos tumores gástricos (Dobson (#38) Lascelles, 2016; J. Rosol % J. Meuten, 2017), apresentando 80% de malignidade dos casos em cães (Toribio, 2008).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de insulinoma em um cão atendido pelo Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Um cão, de 11 anos de idade, macho, Poodle Toy, foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro no ano de 2017 apresentando episódios de
hipoglicemia após jejum prolongado com tempo de evolução de 9 meses, e foram relatados episódios convulsivos associados ao quadro de hipoglicemia.
Apresentava, ainda, episódios de êmese após a ingestão de água. Durante atendimento, foi prescrita dieta fracionada a cada 6 horas com alimentação caseira
balanceada. O animal tinha histórico de doença do disco intervertebral (DDIV) em região cervical, torácica e lombar, e insuficiência valvar crônica da mitral (IVCM).
Durante exame ultrassonográfico foi diagnosticada estrutura cística medindo aproximadamente 0,24 cm de diâmetro. O animal veio a óbito.

RESULTADOS

Após análise macroscópica e microscópica do paciente durante a necropsia, e somando-se os resultados obtidos com o histórico clínico e os exames
complementares de imagem realizados no animal ainda em vida, confirmou-se o diagnóstico de insulinoma maligno. O controle da dieta é essencial para reduzir a
ocorrência de crises hipoglicêmicas (Oliveira et al., 2018). Devido ao excesso de insulina há ocorrência de sinais clínicos, tais como letargia, fraqueza, ataxia,
convulsão, e alteração de comportamento. Notam-se, ainda, alterações em resposta a alta concentração de hormônios antagonistas da insulina, como tremores
musculares, mudança de comportamento, fasciculações e inquietação (Leifer et al., 1986; Hess, 2005; Goutal et al., 2012, Padovani et al., 2017), os quais não
condiziam com o perfil do paciente, com exceção da convulsão. Ao exame de ultrassom foi visualizado pâncreas com dimensão preservada, ecogenicidade normal e
ecotextura grosseira, em decorrência de uma estrutura cística presente no órgão. O padrão histopatológico descreve células acinares agrupadas em ninhos, difusas
ao longo da neoformação, particularmente próximo à periferia, separada por tecido conjuntivo, possuindo capilares pequenos saindo da cápsula em direção à
neoplasia. Observou-se, ainda, células diferenciadas em formato cúbico a colunar, com citoplasma eosinofilico a anfofílico, com fina granulação e indistinção da
membrana celular. Esta descrição histopatológica está de acordo com o que foi relatado por J. Rosol (#38) J. Meuten (2017) como insulinoma maligno.

CONCLUSOES
Uma vez que o insulinoma é uma neoplasia que se relaciona com sinais inespecíficos, é importante e necessário a realização do exame histopatológico. Deve-se
também levar em consideração o histórico clínico e os exames complementares (laboratoriais, de imagem) para que haja confirmação do diagnóstico de insulinoma.

REFERENCIAS

1. DOBSON, J.M., (#38) LASCELLES, B. D. X. (2016). Endocrine Tumours. BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology, 3, 309-328. 2. ROSOL, T.J., MEUTEN, D.J.
Tumors of the endocrine glands. 1 ed. In MEUTEN, D.J (Eds). 2017. 3. TORÍBIO, J. M. D. M. L. CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA, CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E
GEOPROCESSAMENTO DAS NEOPLASIAS MAMÁRIAS EM CADELAS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA. 2008 4. OLIVEIRA, J.V, SANIMO, F.A.. Abordagem
diagnóstica e terapêutica de insulinoma em cães. Ciência Veterinária UniFil,v. 1, n. 3, jul./set. 2018 5. GOUTAL, C.M., BRUGMANN,, B.L., RYAN, K.A. Insulinoma in
dogs: a review. Journal of the American Animal Hospital Association. 48:3, May/Jun, p. 151-163. 2012. 6. PADOVANI, L., SILVA, D.D., MOREIRA, J.R., CARDOSO,
M.J.L., DI SANTIS, G.W. e ZANUTTO, M.S. Canine insulinoma: case reports. Arquivo Braileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 69 (06); nov-dec 2017.
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TITULO ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO INSULINOMA MALIGNO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O insulinoma é uma das neoplasias endócrinas que atingem as células beta das ilhotas de Langerhans. Sua ocorrência em animais de companhia representa 0,5%
dos tumores gástricos (Dobson (#38) Lascelles, 2016; J. Rosol % J. Meuten, 2017), apresentando 80% de malignidade dos casos em cães (Toribio, 2008).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de insulinoma em um cão atendido pelo Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Um cão, de 11 anos de idade, macho, Poodle Toy, foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro no ano de 2017 apresentando episódios de
hipoglicemia após jejum prolongado com tempo de evolução de 9 meses, e foram relatados episódios convulsivos associados ao quadro de hipoglicemia.
Apresentava, ainda, episódios de êmese após a ingestão de água. Durante atendimento, foi prescrita dieta fracionada a cada 6 horas com alimentação caseira
balanceada. O animal tinha histórico de doença do disco intervertebral (DDIV) em região cervical, torácica e lombar, e insuficiência valvar crônica da mitral (IVCM).
Durante exame ultrassonográfico foi diagnosticada estrutura cística medindo aproximadamente 0,24 cm de diâmetro. O animal veio a óbito.

RESULTADOS

Após análise macroscópica e microscópica do paciente durante a necropsia, e somando-se os resultados obtidos com o histórico clínico e os exames
complementares de imagem realizados no animal ainda em vida, confirmou-se o diagnóstico de insulinoma maligno. O controle da dieta é essencial para reduzir a
ocorrência de crises hipoglicêmicas (Oliveira et al., 2018). Devido ao excesso de insulina há ocorrência de sinais clínicos, tais como letargia, fraqueza, ataxia,
convulsão, e alteração de comportamento. Notam-se, ainda, alterações em resposta a alta concentração de hormônios antagonistas da insulina, como tremores
musculares, mudança de comportamento, fasciculações e inquietação (Leifer et al., 1986; Hess, 2005; Goutal et al., 2012, Padovani et al., 2017), os quais não
condiziam com o perfil do paciente, com exceção da convulsão. Ao exame de ultrassom foi visualizado pâncreas com dimensão preservada, ecogenicidade normal e
ecotextura grosseira, em decorrência de uma estrutura cística presente no órgão. O padrão histopatológico descreve células acinares agrupadas em ninhos, difusas
ao longo da neoformação, particularmente próximo à periferia, separada por tecido conjuntivo, possuindo capilares pequenos saindo da cápsula em direção à
neoplasia. Observou-se, ainda, células diferenciadas em formato cúbico a colunar, com citoplasma eosinofilico a anfofílico, com fina granulação e indistinção da
membrana celular. Esta descrição histopatológica está de acordo com o que foi relatado por J. Rosol (#38) J. Meuten (2017) como insulinoma maligno.

CONCLUSOES
Uma vez que o insulinoma é uma neoplasia que se relaciona com sinais inespecíficos, é importante e necessário a realização do exame histopatológico. Deve-se
também levar em consideração o histórico clínico e os exames complementares (laboratoriais, de imagem) para que haja confirmação do diagnóstico de insulinoma.

REFERENCIAS

1. DOBSON, J.M., (#38) LASCELLES, B. D. X. (2016). Endocrine Tumours. BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology, 3, 309-328. 2. ROSOL, T.J., MEUTEN, D.J.
Tumors of the endocrine glands. 1 ed. In MEUTEN, D.J (Eds). 2017. 3. TORÍBIO, J. M. D. M. L. CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA, CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E
GEOPROCESSAMENTO DAS NEOPLASIAS MAMÁRIAS EM CADELAS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA. 2008 4. OLIVEIRA, J.V, SANIMO, F.A.. Abordagem
diagnóstica e terapêutica de insulinoma em cães. Ciência Veterinária UniFil,v. 1, n. 3, jul./set. 2018 5. GOUTAL, C.M., BRUGMANN,, B.L., RYAN, K.A. Insulinoma in
dogs: a review. Journal of the American Animal Hospital Association. 48:3, May/Jun, p. 151-163. 2012. 6. PADOVANI, L., SILVA, D.D., MOREIRA, J.R., CARDOSO,
M.J.L., DI SANTIS, G.W. e ZANUTTO, M.S. Canine insulinoma: case reports. Arquivo Braileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 69 (06); nov-dec 2017.
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INTRODUCAO
Carvia porcellu, conhecido popularmente por porquinho da índia, é uma das espécies de pequenos mamíferos que vem ganhando espaço como animal de
estimação. Com a maior proximidade ao convívio familiar notou-se um aumento na longevidade deste animal, e consequentemente houve um aumento nos casos de
doenças decorrentes do envelhecimento.

OBJETIVOS O estudo apresenta a ocorrência de neoplasias que acometem porquinhos da índia (Carvia porcellu), comparando com os resultados da literatura existente.

METODOLOGIA
Os resultados foram obtidos a partir de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsias e necropsias realizados pelo Laboratório de Patologia Animal
da Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA), durante o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram obtidas 10 amostras provenientes de porquinho da índia (Carvia porcellu), sendo 5 fêmeas e 5 machos. Dentre os achados, foram visualizados 4 animais com
neoplasia benigna (4/10, 26,67%), 5 com neoplasia maligna (5/10, 29,41%), e 1 paciente apresentou um processo não neoplásico (1/10, 11,11%). Foi visto ainda um
maior número de casos de neoplasias (9/32, 28,12%) dentre elas: carcinoma tubular (2/9, 22,22%), adenoma tubular (2/9, 22,22%), carcinoma tubulopapilifero (1/9,
11,11%), adenoma lactante (1/9, 11,11%), lipoma (1/9, 11,11%), lipossarcoma (1/9, 11,11%), e leiomiossarcoma(1/9, 11,11%). Observou-se que houve uma maior
frequência de neoplasias malignas, representado nesta espécie pelo carcinoma tubular de mama (2/9, 22,22%), o qual contrapõe-se ao descrito por Johnson (2021)
que apresenta uma maior ocorrência de neoplasias cutâneas. Quanto a malignidade dos processos observados observou-se que o presente estudo corrobora com o
afirmado por Trotte (2008) quando houve uma maior ocorrência de neoplasias malignas do que benignas. Enquanto o adenoma tubular (2/9, 22,22%) foi a neoplasia
benigna com maior incidência, o órgão mais acometido pelas neoplasias foi a região mamária, englobando tanto machos como fêmeas, condizendo com o
encontrado por outros autores como Grennacre (2004). Ademais, houve a ocorrência de uma fêmea apresentando duas neoplasias benignas, sendo estas lipoma e
papiloma ductal, acometendo região de mama direita.

CONCLUSOES

Visto que a criação de porquinhos da índia como animal de companhia vem aumentando, nota-se um aumento da longevidade destes animais. Com isso, torna-se
notável o aumento no número de casos de neoplasias na espécie, mostrando a importância na realização do exame histopatológico para identificação da lesão.
Portanto, vê-se necessária a realização de mais estudos a fim de expandir o conhecimento, que atualmente é escasso na área da veterinária, uma vez que esses
profissionais que lidam com tratamento e prevenção de neoplasias (BRUNO et al 2011).
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mammals. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. 2004 Sep;7(3):627-51, vi. doi: 10.1016/j.cvex.2004.04.009. PMID: 15296867. 3. BRUNO, S. F.; LONGA C. S.; CAMPOS,
S. D. E.; MONTEIRO, F. O.; DÓRIA, P. B. A.; COSTA, C. H. C. Fibrossarcoma mamário em fêmea de ratazana Wistar (Rattus norvegicus Berkenhout 1769) - Relato de
caso. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, v. 33, n. 3, p. 171-176, 2011.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM PORQUINHO DA ÍNDIA (Carvia porcellu) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO
AMARO (HOVET/UNISA) NO PERÍODO DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
Carvia porcellu, conhecido popularmente por porquinho da índia, é uma das espécies de pequenos mamíferos que vem ganhando espaço como animal de
estimação. Com a maior proximidade ao convívio familiar notou-se um aumento na longevidade deste animal, e consequentemente houve um aumento nos casos de
doenças decorrentes do envelhecimento.

OBJETIVOS O estudo apresenta a ocorrência de neoplasias que acometem porquinhos da índia (Carvia porcellu), comparando com os resultados da literatura existente.

METODOLOGIA
Os resultados foram obtidos a partir de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsias e necropsias realizados pelo Laboratório de Patologia Animal
da Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA), durante o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram obtidas 10 amostras provenientes de porquinho da índia (Carvia porcellu), sendo 5 fêmeas e 5 machos. Dentre os achados, foram visualizados 4 animais com
neoplasia benigna (4/10, 26,67%), 5 com neoplasia maligna (5/10, 29,41%), e 1 paciente apresentou um processo não neoplásico (1/10, 11,11%). Foi visto ainda um
maior número de casos de neoplasias (9/32, 28,12%) dentre elas: carcinoma tubular (2/9, 22,22%), adenoma tubular (2/9, 22,22%), carcinoma tubulopapilifero (1/9,
11,11%), adenoma lactante (1/9, 11,11%), lipoma (1/9, 11,11%), lipossarcoma (1/9, 11,11%), e leiomiossarcoma(1/9, 11,11%). Observou-se que houve uma maior
frequência de neoplasias malignas, representado nesta espécie pelo carcinoma tubular de mama (2/9, 22,22%), o qual contrapõe-se ao descrito por Johnson (2021)
que apresenta uma maior ocorrência de neoplasias cutâneas. Quanto a malignidade dos processos observados observou-se que o presente estudo corrobora com o
afirmado por Trotte (2008) quando houve uma maior ocorrência de neoplasias malignas do que benignas. Enquanto o adenoma tubular (2/9, 22,22%) foi a neoplasia
benigna com maior incidência, o órgão mais acometido pelas neoplasias foi a região mamária, englobando tanto machos como fêmeas, condizendo com o
encontrado por outros autores como Grennacre (2004). Ademais, houve a ocorrência de uma fêmea apresentando duas neoplasias benignas, sendo estas lipoma e
papiloma ductal, acometendo região de mama direita.

CONCLUSOES

Visto que a criação de porquinhos da índia como animal de companhia vem aumentando, nota-se um aumento da longevidade destes animais. Com isso, torna-se
notável o aumento no número de casos de neoplasias na espécie, mostrando a importância na realização do exame histopatológico para identificação da lesão.
Portanto, vê-se necessária a realização de mais estudos a fim de expandir o conhecimento, que atualmente é escasso na área da veterinária, uma vez que esses
profissionais que lidam com tratamento e prevenção de neoplasias (BRUNO et al 2011).

REFERENCIAS
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S. D. E.; MONTEIRO, F. O.; DÓRIA, P. B. A.; COSTA, C. H. C. Fibrossarcoma mamário em fêmea de ratazana Wistar (Rattus norvegicus Berkenhout 1769) - Relato de
caso. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, v. 33, n. 3, p. 171-176, 2011.
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TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM PORQUINHO DA ÍNDIA (Carvia porcellu) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO
AMARO (HOVET/UNISA) NO PERÍODO DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
Carvia porcellu, conhecido popularmente por porquinho da índia, é uma das espécies de pequenos mamíferos que vem ganhando espaço como animal de
estimação. Com a maior proximidade ao convívio familiar notou-se um aumento na longevidade deste animal, e consequentemente houve um aumento nos casos de
doenças decorrentes do envelhecimento.

OBJETIVOS O estudo apresenta a ocorrência de neoplasias que acometem porquinhos da índia (Carvia porcellu), comparando com os resultados da literatura existente.

METODOLOGIA
Os resultados foram obtidos a partir de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsias e necropsias realizados pelo Laboratório de Patologia Animal
da Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA), durante o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram obtidas 10 amostras provenientes de porquinho da índia (Carvia porcellu), sendo 5 fêmeas e 5 machos. Dentre os achados, foram visualizados 4 animais com
neoplasia benigna (4/10, 26,67%), 5 com neoplasia maligna (5/10, 29,41%), e 1 paciente apresentou um processo não neoplásico (1/10, 11,11%). Foi visto ainda um
maior número de casos de neoplasias (9/32, 28,12%) dentre elas: carcinoma tubular (2/9, 22,22%), adenoma tubular (2/9, 22,22%), carcinoma tubulopapilifero (1/9,
11,11%), adenoma lactante (1/9, 11,11%), lipoma (1/9, 11,11%), lipossarcoma (1/9, 11,11%), e leiomiossarcoma(1/9, 11,11%). Observou-se que houve uma maior
frequência de neoplasias malignas, representado nesta espécie pelo carcinoma tubular de mama (2/9, 22,22%), o qual contrapõe-se ao descrito por Johnson (2021)
que apresenta uma maior ocorrência de neoplasias cutâneas. Quanto a malignidade dos processos observados observou-se que o presente estudo corrobora com o
afirmado por Trotte (2008) quando houve uma maior ocorrência de neoplasias malignas do que benignas. Enquanto o adenoma tubular (2/9, 22,22%) foi a neoplasia
benigna com maior incidência, o órgão mais acometido pelas neoplasias foi a região mamária, englobando tanto machos como fêmeas, condizendo com o
encontrado por outros autores como Grennacre (2004). Ademais, houve a ocorrência de uma fêmea apresentando duas neoplasias benignas, sendo estas lipoma e
papiloma ductal, acometendo região de mama direita.

CONCLUSOES

Visto que a criação de porquinhos da índia como animal de companhia vem aumentando, nota-se um aumento da longevidade destes animais. Com isso, torna-se
notável o aumento no número de casos de neoplasias na espécie, mostrando a importância na realização do exame histopatológico para identificação da lesão.
Portanto, vê-se necessária a realização de mais estudos a fim de expandir o conhecimento, que atualmente é escasso na área da veterinária, uma vez que esses
profissionais que lidam com tratamento e prevenção de neoplasias (BRUNO et al 2011).

REFERENCIAS

1. JOHSON, C., WEBB, K.L., GRAHAM, J., and SHARKEY, L.C. Veterinary Cytology, First Edition. 745-765. 2021 2. GREENACRE CB. Spontaneous tumors of small
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S. D. E.; MONTEIRO, F. O.; DÓRIA, P. B. A.; COSTA, C. H. C. Fibrossarcoma mamário em fêmea de ratazana Wistar (Rattus norvegicus Berkenhout 1769) - Relato de
caso. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, v. 33, n. 3, p. 171-176, 2011.

Página 1115



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12825 Anatomia Patologia Animal 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4649214 - ANDRESSA QUINALIA COURBILLY 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Atílio Sersun Calefi

TITULO
ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM PORQUINHO DA ÍNDIA (Carvia porcellu) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO
AMARO (HOVET/UNISA) NO PERÍODO DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
Carvia porcellu, conhecido popularmente por porquinho da índia, é uma das espécies de pequenos mamíferos que vem ganhando espaço como animal de
estimação. Com a maior proximidade ao convívio familiar notou-se um aumento na longevidade deste animal, e consequentemente houve um aumento nos casos de
doenças decorrentes do envelhecimento.

OBJETIVOS O estudo apresenta a ocorrência de neoplasias que acometem porquinhos da índia (Carvia porcellu), comparando com os resultados da literatura existente.

METODOLOGIA
Os resultados foram obtidos a partir de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsias e necropsias realizados pelo Laboratório de Patologia Animal
da Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA), durante o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram obtidas 10 amostras provenientes de porquinho da índia (Carvia porcellu), sendo 5 fêmeas e 5 machos. Dentre os achados, foram visualizados 4 animais com
neoplasia benigna (4/10, 26,67%), 5 com neoplasia maligna (5/10, 29,41%), e 1 paciente apresentou um processo não neoplásico (1/10, 11,11%). Foi visto ainda um
maior número de casos de neoplasias (9/32, 28,12%) dentre elas: carcinoma tubular (2/9, 22,22%), adenoma tubular (2/9, 22,22%), carcinoma tubulopapilifero (1/9,
11,11%), adenoma lactante (1/9, 11,11%), lipoma (1/9, 11,11%), lipossarcoma (1/9, 11,11%), e leiomiossarcoma(1/9, 11,11%). Observou-se que houve uma maior
frequência de neoplasias malignas, representado nesta espécie pelo carcinoma tubular de mama (2/9, 22,22%), o qual contrapõe-se ao descrito por Johnson (2021)
que apresenta uma maior ocorrência de neoplasias cutâneas. Quanto a malignidade dos processos observados observou-se que o presente estudo corrobora com o
afirmado por Trotte (2008) quando houve uma maior ocorrência de neoplasias malignas do que benignas. Enquanto o adenoma tubular (2/9, 22,22%) foi a neoplasia
benigna com maior incidência, o órgão mais acometido pelas neoplasias foi a região mamária, englobando tanto machos como fêmeas, condizendo com o
encontrado por outros autores como Grennacre (2004). Ademais, houve a ocorrência de uma fêmea apresentando duas neoplasias benignas, sendo estas lipoma e
papiloma ductal, acometendo região de mama direita.

CONCLUSOES

Visto que a criação de porquinhos da índia como animal de companhia vem aumentando, nota-se um aumento da longevidade destes animais. Com isso, torna-se
notável o aumento no número de casos de neoplasias na espécie, mostrando a importância na realização do exame histopatológico para identificação da lesão.
Portanto, vê-se necessária a realização de mais estudos a fim de expandir o conhecimento, que atualmente é escasso na área da veterinária, uma vez que esses
profissionais que lidam com tratamento e prevenção de neoplasias (BRUNO et al 2011).
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S. D. E.; MONTEIRO, F. O.; DÓRIA, P. B. A.; COSTA, C. H. C. Fibrossarcoma mamário em fêmea de ratazana Wistar (Rattus norvegicus Berkenhout 1769) - Relato de
caso. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, v. 33, n. 3, p. 171-176, 2011.
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ESTUDO RETROSPECTIVO DE NEOPLASIAS EM PORQUINHO DA ÍNDIA (Carvia porcellu) ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO
AMARO (HOVET/UNISA) NO PERÍODO DE 2019 A 2021

INTRODUCAO
Carvia porcellu, conhecido popularmente por porquinho da índia, é uma das espécies de pequenos mamíferos que vem ganhando espaço como animal de
estimação. Com a maior proximidade ao convívio familiar notou-se um aumento na longevidade deste animal, e consequentemente houve um aumento nos casos de
doenças decorrentes do envelhecimento.

OBJETIVOS O estudo apresenta a ocorrência de neoplasias que acometem porquinhos da índia (Carvia porcellu), comparando com os resultados da literatura existente.

METODOLOGIA
Os resultados foram obtidos a partir de relatórios histopatológicos provenientes de exames de biopsias e necropsias realizados pelo Laboratório de Patologia Animal
da Universidade Santo Amaro (LABOPAT/UNISA), durante o período de janeiro de 2019 a setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram obtidas 10 amostras provenientes de porquinho da índia (Carvia porcellu), sendo 5 fêmeas e 5 machos. Dentre os achados, foram visualizados 4 animais com
neoplasia benigna (4/10, 26,67%), 5 com neoplasia maligna (5/10, 29,41%), e 1 paciente apresentou um processo não neoplásico (1/10, 11,11%). Foi visto ainda um
maior número de casos de neoplasias (9/32, 28,12%) dentre elas: carcinoma tubular (2/9, 22,22%), adenoma tubular (2/9, 22,22%), carcinoma tubulopapilifero (1/9,
11,11%), adenoma lactante (1/9, 11,11%), lipoma (1/9, 11,11%), lipossarcoma (1/9, 11,11%), e leiomiossarcoma(1/9, 11,11%). Observou-se que houve uma maior
frequência de neoplasias malignas, representado nesta espécie pelo carcinoma tubular de mama (2/9, 22,22%), o qual contrapõe-se ao descrito por Johnson (2021)
que apresenta uma maior ocorrência de neoplasias cutâneas. Quanto a malignidade dos processos observados observou-se que o presente estudo corrobora com o
afirmado por Trotte (2008) quando houve uma maior ocorrência de neoplasias malignas do que benignas. Enquanto o adenoma tubular (2/9, 22,22%) foi a neoplasia
benigna com maior incidência, o órgão mais acometido pelas neoplasias foi a região mamária, englobando tanto machos como fêmeas, condizendo com o
encontrado por outros autores como Grennacre (2004). Ademais, houve a ocorrência de uma fêmea apresentando duas neoplasias benignas, sendo estas lipoma e
papiloma ductal, acometendo região de mama direita.

CONCLUSOES

Visto que a criação de porquinhos da índia como animal de companhia vem aumentando, nota-se um aumento da longevidade destes animais. Com isso, torna-se
notável o aumento no número de casos de neoplasias na espécie, mostrando a importância na realização do exame histopatológico para identificação da lesão.
Portanto, vê-se necessária a realização de mais estudos a fim de expandir o conhecimento, que atualmente é escasso na área da veterinária, uma vez que esses
profissionais que lidam com tratamento e prevenção de neoplasias (BRUNO et al 2011).
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S. D. E.; MONTEIRO, F. O.; DÓRIA, P. B. A.; COSTA, C. H. C. Fibrossarcoma mamário em fêmea de ratazana Wistar (Rattus norvegicus Berkenhout 1769) - Relato de
caso. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, v. 33, n. 3, p. 171-176, 2011.
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TITULO OSTEOSSARCOMA MAMÁRIO CANINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O osteossarcoma embora seja o sarcoma mais comum da glândula mamária canina, as neoplasias mamárias de origem mesenquimal são raras em cadelas,
compreendendo apenas 5 a 8% dos casos. Osteossarcoma extra-esquelético é uma neoplasia mesenquimal maligna rara de partes moles que não tem conexão com
a estrutura esquelética e nos cães, mais frequentemente, tem origem em órgãos viscerais. Existe muitas vezes uma história recente de crescimento rápido de uma
massa anormal de tecido que tinha estado presente durante algum tempo (anos). Dentro da neoplasia, há proliferação de células, que variam de fusiforme para
estreladas para ovóide, como associado com ilhas de osteóide tumoral e ou a formação de osso. Mitoses são frequentemente encontrados. O comportamento
biológico dessa neoplasia é semelhante ao do osteosarcomas em outros locais, com a metástase através a via hematogênica, principalmente para os pulmões.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é descrever as características anatomopatológicas de um canino com osteossarcoma mamário.

METODOLOGIA

Foi atendido na clínica veterinária “Clinisul” um cão, dálmata, fêmea, com idade de 7 anos, apresentando um nódulo em mama abdominal caudal de evolução inicial
lenta e, em apenas dois meses, o mesmo apresentou crescimento rápido. O nódulo era de consistência firme e não aderido. Diante deste quadro o paciente foi
encaminhado para cirurgia. Foi realizada a exérese tumoral onde se observou presença de intensa vascularização local. A neoplasia foi colhida e fixada em
formalina neutra e tamponada a 10%, processados de acordo com as técnicas histológicas de rotina e corados pela hematoxilina-eosina.

RESULTADOS

Na amostra analisada, observou-se proliferação celular pleomórfica em arranjo sólido de células que variavam de ovais a fusiformes, associado a ilhas osteóides
com formação de matriz óssea e áreas calcificadas, células gigantes multinucleadas, alto índice mitótico e apoptose celular. Também áreas densamente celulares
compostas de osteoblastos pleomórficos permitindo o diagnóstico de osteossarcoma mamário. A origem de tumores mesenquimais na glândula mamária,
especialmente de origem de tecido de cartilagem e osso é questionada. Várias células têm sido sugeridas como células de origem, incluindo mioepitélio e células-
tronco pluripotenciais. Sarcomas mamários caninos são geralmente muito agressivos e facilmente metastatizam. A biologia tumoral dos carcinomas e sarcomas
mostra diferenças importantes não somente no comportamento, mas também na morfologia É por isso que há uma grande necessidade de adquirir conhecimento
sobre sua fisiologia.

CONCLUSOES Conclui-se que o osteossarcoma mamário é incomum em cães, com comportamento agressivo e prognóstico desfavorável.

REFERENCIAS

DAHROUG M.A.A., FREITAS S.H., CARMONA C.M., SILVA M.A. e FERNANDES C.G.N. Osteossarcoma extra esquelético no tecido subcutâneo facial em cão. Acta
Scientiae Veterinariae. 35: s1329-s1331.(2007). GOLDSCHMIDT M., PEÑA L., RASOTTO R. AND ZAPPULLI V. Classification and Grading of Canine Mammary Tumors.
Vet Pathol 48: 117(2011). LANGENBACH A., ANDERSON M.A., DAMBACH D.M., SORENMO K.U., SHOFER F.D. Extraskeletal osteosarcomas in dogs: a retrospective
study of 169 cases (1986-1996). Journal of the American Animal Hospital Association. 34: 113-120. (1998).
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TITULO OSTEOSSARCOMA MAMÁRIO CANINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O osteossarcoma embora seja o sarcoma mais comum da glândula mamária canina, as neoplasias mamárias de origem mesenquimal são raras em cadelas,
compreendendo apenas 5 a 8% dos casos. Osteossarcoma extra-esquelético é uma neoplasia mesenquimal maligna rara de partes moles que não tem conexão com
a estrutura esquelética e nos cães, mais frequentemente, tem origem em órgãos viscerais. Existe muitas vezes uma história recente de crescimento rápido de uma
massa anormal de tecido que tinha estado presente durante algum tempo (anos). Dentro da neoplasia, há proliferação de células, que variam de fusiforme para
estreladas para ovóide, como associado com ilhas de osteóide tumoral e ou a formação de osso. Mitoses são frequentemente encontrados. O comportamento
biológico dessa neoplasia é semelhante ao do osteosarcomas em outros locais, com a metástase através a via hematogênica, principalmente para os pulmões.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é descrever as características anatomopatológicas de um canino com osteossarcoma mamário.

METODOLOGIA

Foi atendido na clínica veterinária “Clinisul” um cão, dálmata, fêmea, com idade de 7 anos, apresentando um nódulo em mama abdominal caudal de evolução inicial
lenta e, em apenas dois meses, o mesmo apresentou crescimento rápido. O nódulo era de consistência firme e não aderido. Diante deste quadro o paciente foi
encaminhado para cirurgia. Foi realizada a exérese tumoral onde se observou presença de intensa vascularização local. A neoplasia foi colhida e fixada em
formalina neutra e tamponada a 10%, processados de acordo com as técnicas histológicas de rotina e corados pela hematoxilina-eosina.

RESULTADOS

Na amostra analisada, observou-se proliferação celular pleomórfica em arranjo sólido de células que variavam de ovais a fusiformes, associado a ilhas osteóides
com formação de matriz óssea e áreas calcificadas, células gigantes multinucleadas, alto índice mitótico e apoptose celular. Também áreas densamente celulares
compostas de osteoblastos pleomórficos permitindo o diagnóstico de osteossarcoma mamário. A origem de tumores mesenquimais na glândula mamária,
especialmente de origem de tecido de cartilagem e osso é questionada. Várias células têm sido sugeridas como células de origem, incluindo mioepitélio e células-
tronco pluripotenciais. Sarcomas mamários caninos são geralmente muito agressivos e facilmente metastatizam. A biologia tumoral dos carcinomas e sarcomas
mostra diferenças importantes não somente no comportamento, mas também na morfologia É por isso que há uma grande necessidade de adquirir conhecimento
sobre sua fisiologia.

CONCLUSOES Conclui-se que o osteossarcoma mamário é incomum em cães, com comportamento agressivo e prognóstico desfavorável.

REFERENCIAS

DAHROUG M.A.A., FREITAS S.H., CARMONA C.M., SILVA M.A. e FERNANDES C.G.N. Osteossarcoma extra esquelético no tecido subcutâneo facial em cão. Acta
Scientiae Veterinariae. 35: s1329-s1331.(2007). GOLDSCHMIDT M., PEÑA L., RASOTTO R. AND ZAPPULLI V. Classification and Grading of Canine Mammary Tumors.
Vet Pathol 48: 117(2011). LANGENBACH A., ANDERSON M.A., DAMBACH D.M., SORENMO K.U., SHOFER F.D. Extraskeletal osteosarcomas in dogs: a retrospective
study of 169 cases (1986-1996). Journal of the American Animal Hospital Association. 34: 113-120. (1998).
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TITULO OSTEOSSARCOMA MAMÁRIO CANINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O osteossarcoma embora seja o sarcoma mais comum da glândula mamária canina, as neoplasias mamárias de origem mesenquimal são raras em cadelas,
compreendendo apenas 5 a 8% dos casos. Osteossarcoma extra-esquelético é uma neoplasia mesenquimal maligna rara de partes moles que não tem conexão com
a estrutura esquelética e nos cães, mais frequentemente, tem origem em órgãos viscerais. Existe muitas vezes uma história recente de crescimento rápido de uma
massa anormal de tecido que tinha estado presente durante algum tempo (anos). Dentro da neoplasia, há proliferação de células, que variam de fusiforme para
estreladas para ovóide, como associado com ilhas de osteóide tumoral e ou a formação de osso. Mitoses são frequentemente encontrados. O comportamento
biológico dessa neoplasia é semelhante ao do osteosarcomas em outros locais, com a metástase através a via hematogênica, principalmente para os pulmões.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é descrever as características anatomopatológicas de um canino com osteossarcoma mamário.

METODOLOGIA

Foi atendido na clínica veterinária “Clinisul” um cão, dálmata, fêmea, com idade de 7 anos, apresentando um nódulo em mama abdominal caudal de evolução inicial
lenta e, em apenas dois meses, o mesmo apresentou crescimento rápido. O nódulo era de consistência firme e não aderido. Diante deste quadro o paciente foi
encaminhado para cirurgia. Foi realizada a exérese tumoral onde se observou presença de intensa vascularização local. A neoplasia foi colhida e fixada em
formalina neutra e tamponada a 10%, processados de acordo com as técnicas histológicas de rotina e corados pela hematoxilina-eosina.

RESULTADOS

Na amostra analisada, observou-se proliferação celular pleomórfica em arranjo sólido de células que variavam de ovais a fusiformes, associado a ilhas osteóides
com formação de matriz óssea e áreas calcificadas, células gigantes multinucleadas, alto índice mitótico e apoptose celular. Também áreas densamente celulares
compostas de osteoblastos pleomórficos permitindo o diagnóstico de osteossarcoma mamário. A origem de tumores mesenquimais na glândula mamária,
especialmente de origem de tecido de cartilagem e osso é questionada. Várias células têm sido sugeridas como células de origem, incluindo mioepitélio e células-
tronco pluripotenciais. Sarcomas mamários caninos são geralmente muito agressivos e facilmente metastatizam. A biologia tumoral dos carcinomas e sarcomas
mostra diferenças importantes não somente no comportamento, mas também na morfologia É por isso que há uma grande necessidade de adquirir conhecimento
sobre sua fisiologia.

CONCLUSOES Conclui-se que o osteossarcoma mamário é incomum em cães, com comportamento agressivo e prognóstico desfavorável.

REFERENCIAS

DAHROUG M.A.A., FREITAS S.H., CARMONA C.M., SILVA M.A. e FERNANDES C.G.N. Osteossarcoma extra esquelético no tecido subcutâneo facial em cão. Acta
Scientiae Veterinariae. 35: s1329-s1331.(2007). GOLDSCHMIDT M., PEÑA L., RASOTTO R. AND ZAPPULLI V. Classification and Grading of Canine Mammary Tumors.
Vet Pathol 48: 117(2011). LANGENBACH A., ANDERSON M.A., DAMBACH D.M., SORENMO K.U., SHOFER F.D. Extraskeletal osteosarcomas in dogs: a retrospective
study of 169 cases (1986-1996). Journal of the American Animal Hospital Association. 34: 113-120. (1998).
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Pedro Carvalho Cassino

TITULO OSTEOSSARCOMA MAMÁRIO CANINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O osteossarcoma embora seja o sarcoma mais comum da glândula mamária canina, as neoplasias mamárias de origem mesenquimal são raras em cadelas,
compreendendo apenas 5 a 8% dos casos. Osteossarcoma extra-esquelético é uma neoplasia mesenquimal maligna rara de partes moles que não tem conexão com
a estrutura esquelética e nos cães, mais frequentemente, tem origem em órgãos viscerais. Existe muitas vezes uma história recente de crescimento rápido de uma
massa anormal de tecido que tinha estado presente durante algum tempo (anos). Dentro da neoplasia, há proliferação de células, que variam de fusiforme para
estreladas para ovóide, como associado com ilhas de osteóide tumoral e ou a formação de osso. Mitoses são frequentemente encontrados. O comportamento
biológico dessa neoplasia é semelhante ao do osteosarcomas em outros locais, com a metástase através a via hematogênica, principalmente para os pulmões.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é descrever as características anatomopatológicas de um canino com osteossarcoma mamário.

METODOLOGIA

Foi atendido na clínica veterinária “Clinisul” um cão, dálmata, fêmea, com idade de 7 anos, apresentando um nódulo em mama abdominal caudal de evolução inicial
lenta e, em apenas dois meses, o mesmo apresentou crescimento rápido. O nódulo era de consistência firme e não aderido. Diante deste quadro o paciente foi
encaminhado para cirurgia. Foi realizada a exérese tumoral onde se observou presença de intensa vascularização local. A neoplasia foi colhida e fixada em
formalina neutra e tamponada a 10%, processados de acordo com as técnicas histológicas de rotina e corados pela hematoxilina-eosina.

RESULTADOS

Na amostra analisada, observou-se proliferação celular pleomórfica em arranjo sólido de células que variavam de ovais a fusiformes, associado a ilhas osteóides
com formação de matriz óssea e áreas calcificadas, células gigantes multinucleadas, alto índice mitótico e apoptose celular. Também áreas densamente celulares
compostas de osteoblastos pleomórficos permitindo o diagnóstico de osteossarcoma mamário. A origem de tumores mesenquimais na glândula mamária,
especialmente de origem de tecido de cartilagem e osso é questionada. Várias células têm sido sugeridas como células de origem, incluindo mioepitélio e células-
tronco pluripotenciais. Sarcomas mamários caninos são geralmente muito agressivos e facilmente metastatizam. A biologia tumoral dos carcinomas e sarcomas
mostra diferenças importantes não somente no comportamento, mas também na morfologia É por isso que há uma grande necessidade de adquirir conhecimento
sobre sua fisiologia.

CONCLUSOES Conclui-se que o osteossarcoma mamário é incomum em cães, com comportamento agressivo e prognóstico desfavorável.

REFERENCIAS

DAHROUG M.A.A., FREITAS S.H., CARMONA C.M., SILVA M.A. e FERNANDES C.G.N. Osteossarcoma extra esquelético no tecido subcutâneo facial em cão. Acta
Scientiae Veterinariae. 35: s1329-s1331.(2007). GOLDSCHMIDT M., PEÑA L., RASOTTO R. AND ZAPPULLI V. Classification and Grading of Canine Mammary Tumors.
Vet Pathol 48: 117(2011). LANGENBACH A., ANDERSON M.A., DAMBACH D.M., SORENMO K.U., SHOFER F.D. Extraskeletal osteosarcomas in dogs: a retrospective
study of 169 cases (1986-1996). Journal of the American Animal Hospital Association. 34: 113-120. (1998).
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Pedro Carvalho Cassino

TITULO OSTEOSSARCOMA MAMÁRIO CANINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O osteossarcoma embora seja o sarcoma mais comum da glândula mamária canina, as neoplasias mamárias de origem mesenquimal são raras em cadelas,
compreendendo apenas 5 a 8% dos casos. Osteossarcoma extra-esquelético é uma neoplasia mesenquimal maligna rara de partes moles que não tem conexão com
a estrutura esquelética e nos cães, mais frequentemente, tem origem em órgãos viscerais. Existe muitas vezes uma história recente de crescimento rápido de uma
massa anormal de tecido que tinha estado presente durante algum tempo (anos). Dentro da neoplasia, há proliferação de células, que variam de fusiforme para
estreladas para ovóide, como associado com ilhas de osteóide tumoral e ou a formação de osso. Mitoses são frequentemente encontrados. O comportamento
biológico dessa neoplasia é semelhante ao do osteosarcomas em outros locais, com a metástase através a via hematogênica, principalmente para os pulmões.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é descrever as características anatomopatológicas de um canino com osteossarcoma mamário.

METODOLOGIA

Foi atendido na clínica veterinária “Clinisul” um cão, dálmata, fêmea, com idade de 7 anos, apresentando um nódulo em mama abdominal caudal de evolução inicial
lenta e, em apenas dois meses, o mesmo apresentou crescimento rápido. O nódulo era de consistência firme e não aderido. Diante deste quadro o paciente foi
encaminhado para cirurgia. Foi realizada a exérese tumoral onde se observou presença de intensa vascularização local. A neoplasia foi colhida e fixada em
formalina neutra e tamponada a 10%, processados de acordo com as técnicas histológicas de rotina e corados pela hematoxilina-eosina.

RESULTADOS

Na amostra analisada, observou-se proliferação celular pleomórfica em arranjo sólido de células que variavam de ovais a fusiformes, associado a ilhas osteóides
com formação de matriz óssea e áreas calcificadas, células gigantes multinucleadas, alto índice mitótico e apoptose celular. Também áreas densamente celulares
compostas de osteoblastos pleomórficos permitindo o diagnóstico de osteossarcoma mamário. A origem de tumores mesenquimais na glândula mamária,
especialmente de origem de tecido de cartilagem e osso é questionada. Várias células têm sido sugeridas como células de origem, incluindo mioepitélio e células-
tronco pluripotenciais. Sarcomas mamários caninos são geralmente muito agressivos e facilmente metastatizam. A biologia tumoral dos carcinomas e sarcomas
mostra diferenças importantes não somente no comportamento, mas também na morfologia É por isso que há uma grande necessidade de adquirir conhecimento
sobre sua fisiologia.

CONCLUSOES Conclui-se que o osteossarcoma mamário é incomum em cães, com comportamento agressivo e prognóstico desfavorável.

REFERENCIAS

DAHROUG M.A.A., FREITAS S.H., CARMONA C.M., SILVA M.A. e FERNANDES C.G.N. Osteossarcoma extra esquelético no tecido subcutâneo facial em cão. Acta
Scientiae Veterinariae. 35: s1329-s1331.(2007). GOLDSCHMIDT M., PEÑA L., RASOTTO R. AND ZAPPULLI V. Classification and Grading of Canine Mammary Tumors.
Vet Pathol 48: 117(2011). LANGENBACH A., ANDERSON M.A., DAMBACH D.M., SORENMO K.U., SHOFER F.D. Extraskeletal osteosarcomas in dogs: a retrospective
study of 169 cases (1986-1996). Journal of the American Animal Hospital Association. 34: 113-120. (1998).
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TITULO Tratamento de feridas por queimaduras de terceiro e quarto grau em equino – Relato de caso

INTRODUCAO

As queimaduras em equinos são raras, sendo de terceiro grau e quarto grau caracterizadas pela lesão em todos os componentes da pele, além da presença de
edema subcutâneo e necrose. Nas queimaduras de quarto grau ocorre carbonização e envolvem tecido adjacentes. Como resposta sistêmica apresenta
desidratação, edema pulmonar, dor e queda da imunidade. A resposta local corresponde à inflamação, vasoconstricção e alterações eletrolíticas, dependendo da
extensão da lesão. A área da queimadura está relacionada com o potencial de perda de líquidos, eletrólitos e calorias. Queimaduras abrangendo até 50% ou mais do
corpo são geralmente fatais (GEISER, 1984; FERREIRA et al. 2003; HANSON 2005; VALE, 2005).

OBJETIVOS Relatar caso de incêndio que atingiu um equino causando feridas por queimadura.

METODOLOGIA

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, equino, macho, Quarto de Milha, 3 anos de idade, 325 kg, que há 10 dias havia sido retirado
de um incêndio na cocheira. Ao exame físico o animal apresentava leve desidratação, mucosas róseas; FC 48 b.p.m, FR 36 m.p.m, temperatura 38,6°C. Apresentava
diversas feridas por queimadura de 3° e 4° grau pelo corpo, sendo mais evidentes em região de garupa bilateral, com exposição de musculatura adjacente e muita
dor a manipulação. Diante do quadro, foi estipulado protocolo analgésico com flunixim meglumine na dose de 1.1 mg/kg SID, amitriptilina na dose de 1mg/kg SID,
cloridrato de tramadol na dose de 1 mg/kg BID, cloridrato de cetamina na dose de 0,5 mg/kg TID, terapia anti-inflamatória com Dimetilsulfóxido na dose 250mg/kg e
antibiótica com enrofloxacina na dose de 5 mg/kg SID. Manejo de ferida com curativos diários, higienização com clorexidina 2 % degermante e após enxágue e
secagem natural, aplicação de pomada manipulada a base de sulfato de neomicina a 1%, cloridrato de lidocaína á 1%, óxido de zinco á 10%, DMSO á 5%, aloe vera á
2%, calêndula 2 %, uréia á 5%, vitamina A 100.000 UI, com veículo em creme lanete 500g.

RESULTADOS
Gradualmente foi observada a melhora progressiva do quadro clínico, com controle da dor e avanço no processo de cicatrização. Animal teve alta após um mês de
internação.

CONCLUSOES
Apesar de incomum em equinos, o médico veterinário deve estar preparado para atendimento de feridas por queimaduras por 3 e 4 grau, dando ênfase ao controle do
desequilíbrio hidroeletrolítico, dor e potencial de infecção local.

REFERENCIAS

GEISER, D. R.; WALKER, R. D. Management of thermal injuries in large animals. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, v6., n1., p 91-105., 1984.
HANSON, R. R. Management of Burn Injuries in the Horse. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, v.21, n.1, p. 105-123, 2005. VALE, E. C. S. Inicial
management of burns: approach by dermatologists. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 80, n. 1, p. 9-19, 2005. FERREIRA, E. LUCAS, R.; ROSSI, L.A.; ANDRADE, D.
Curativo do paciente queimado: uma revisão de literatura. Revista da Escola de Enfermagem – USP, São Paulo, v.37, n.1, p. 44-51, 2003.
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TITULO Tratamento de feridas por queimaduras de terceiro e quarto grau em equino – Relato de caso

INTRODUCAO

As queimaduras em equinos são raras, sendo de terceiro grau e quarto grau caracterizadas pela lesão em todos os componentes da pele, além da presença de
edema subcutâneo e necrose. Nas queimaduras de quarto grau ocorre carbonização e envolvem tecido adjacentes. Como resposta sistêmica apresenta
desidratação, edema pulmonar, dor e queda da imunidade. A resposta local corresponde à inflamação, vasoconstricção e alterações eletrolíticas, dependendo da
extensão da lesão. A área da queimadura está relacionada com o potencial de perda de líquidos, eletrólitos e calorias. Queimaduras abrangendo até 50% ou mais do
corpo são geralmente fatais (GEISER, 1984; FERREIRA et al. 2003; HANSON 2005; VALE, 2005).

OBJETIVOS Relatar caso de incêndio que atingiu um equino causando feridas por queimadura.

METODOLOGIA

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, equino, macho, Quarto de Milha, 3 anos de idade, 325 kg, que há 10 dias havia sido retirado
de um incêndio na cocheira. Ao exame físico o animal apresentava leve desidratação, mucosas róseas; FC 48 b.p.m, FR 36 m.p.m, temperatura 38,6°C. Apresentava
diversas feridas por queimadura de 3° e 4° grau pelo corpo, sendo mais evidentes em região de garupa bilateral, com exposição de musculatura adjacente e muita
dor a manipulação. Diante do quadro, foi estipulado protocolo analgésico com flunixim meglumine na dose de 1.1 mg/kg SID, amitriptilina na dose de 1mg/kg SID,
cloridrato de tramadol na dose de 1 mg/kg BID, cloridrato de cetamina na dose de 0,5 mg/kg TID, terapia anti-inflamatória com Dimetilsulfóxido na dose 250mg/kg e
antibiótica com enrofloxacina na dose de 5 mg/kg SID. Manejo de ferida com curativos diários, higienização com clorexidina 2 % degermante e após enxágue e
secagem natural, aplicação de pomada manipulada a base de sulfato de neomicina a 1%, cloridrato de lidocaína á 1%, óxido de zinco á 10%, DMSO á 5%, aloe vera á
2%, calêndula 2 %, uréia á 5%, vitamina A 100.000 UI, com veículo em creme lanete 500g.

RESULTADOS
Gradualmente foi observada a melhora progressiva do quadro clínico, com controle da dor e avanço no processo de cicatrização. Animal teve alta após um mês de
internação.

CONCLUSOES
Apesar de incomum em equinos, o médico veterinário deve estar preparado para atendimento de feridas por queimaduras por 3 e 4 grau, dando ênfase ao controle do
desequilíbrio hidroeletrolítico, dor e potencial de infecção local.

REFERENCIAS

GEISER, D. R.; WALKER, R. D. Management of thermal injuries in large animals. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, v6., n1., p 91-105., 1984.
HANSON, R. R. Management of Burn Injuries in the Horse. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, v.21, n.1, p. 105-123, 2005. VALE, E. C. S. Inicial
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INTRODUCAO
O aumento da expectativa de vida, da melhora nas técnicas de diagnóstico e o maior contato com poluentes atmosféricos, aumentou gradativamente a incidência de
neoplasias pulmonares primárias em gatos (CORGOZINHO et al., 2015). Os felinos apresentam incidência de neoplasia primária de pulmão superior às demais
espécies, representando 0,75% de todas as condições patológicas em felinos idosos (WILSON, 2017) com idade média de 11 a 12,5 anos (BAEZ e SORENMO, 2004).

OBJETIVOS
Descrever um caso de adenocarcinoma pulmonar primário invasivo em felino com metástase em peritônio, mesentério, baço, fígado e pâncreas diagnosticado por
exame necroscópico e histopatológico.

METODOLOGIA

Um felino, fêmea, SRD, idade não informada, foi admitido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com quadro de hiporexia e perda de peso
progressiva. Após exames de imagem evidenciou-se efusão abdominal com nódulo esplênico e hepático. A suspeita inicial era Linfoma esplênico e PIF (peritonite
infecciosa felina), animal veio a óbito de modo súbito e foi encaminhado ao Departamento de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro. Ao exame
necroscópico observou-se mucosas ictéricas e discreta exoftalmia bilateral. Em avaliação da cavidade abdominal notou-se moderada quantidade de liquido livre
(hidroperitônio) com múltiplos nódulos difusos em peritônio parietal e visceral, mesentério, baço, pâncreas, fígados e pulmões. Os órgãos foram submetidos para
avaliação histopatológica na coloração de Hematoxilinaeosina (HE). Em exame microscópico presença de proliferação epitelial atípica, as células apresentam
formato poliédrico, citoplasma indistinto, escasso e eosinofílico, núcleos ovais a alongados com múltiplos nucléolos evidentes. Há figuras de mitoses típicas e
atípicas, acentuado pleomorfismo celular e anisocariose.

RESULTADOS

As alterações macroscópicas e histológicas foram compatíveis com adenocarcinoma pulmonar. Os adenocarcinomas pulmonares possuem sinais inespecíficos,
como perda de peso, além de manifestações respiratórias, relacionadas a presença de efusões pleurais que podem impedir a expansão dos pulmões (NUNLEY et al.,
2015). O felino relatado apresentava sinais de hiporexia e perda de peso progressiva o que corrobora para os dados descritos na literura. Geralmente são neoplasias
agressivas com predileção para pulmão, porém podem acometer variáveis órgãos abdominais (CASWELL e WILLIAMS, 2016). No caso relatado sugere-se que o foco
primário é pulmonar, visto que tumores pulmonares em cães e gatos podem metastatizar para sítios distantes, como fígado, baço, pâncreas, rins, adrenais, coração,
esôfago, linfonodos, olhos e ossos (LANGLAIS et al., 2006). Junto à análise clínica, anatomopatológica e histopatológica determinou-se o diagnóstico de
adenocarcinoma pulmonar primário invasivo com metástase em peritônio, mesentério, baço, fígado e pâncreas.

CONCLUSOES
Os adenocarcinomas pulmonares, por serem raros, são dificilmente diagnosticados e podem ter um prognóstico ruim, como foi o do animal relato neste trabalho. Os
gatos, em relação a outras espécies, apresentam maior predisposição a neoplasias pulmonares. Sendo assim, o adenocarcinoma pulmonar um diagnóstico
diferencial para possíveis patologias pulmonares, principalmente em gatos idosos.

REFERENCIAS

1. BAEZ, JL; SONRENMO, KU: Pulmonary and Bronchial Neoplasia. En King LG: Textbook of Respiratory Disease in Dogs and Cats, St.Louis, Saunders-Elsevier, 2004;
508-516. 2. CASWELL, J. L. (#38) WILLIAMS, K. J. (2016) Respiratory system. In: Jubb, Kennedy, (#38) Palmer’s (ed) Pathology of Domestic Animals, 6ª ed, v.2,
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DEMIANIUK, R.; SCHECHTER, A.; MOORE, G.; DONOVAN, T. (#38) SCHWARTZ, P. (2015). Primary pulmonary neoplasia in cats: assessment of computed tomography
findings and survival. Journal of Small Animal Practice, 56, 651–656. DOI: https://doi.org/10.1111/jsap.12401 6. WILSON, D. W. Tumors of the Respiratory Tract. In:
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TITULO ADENOCARCINOMA PULMONAR INVASIVO EM FELINO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O aumento da expectativa de vida, da melhora nas técnicas de diagnóstico e o maior contato com poluentes atmosféricos, aumentou gradativamente a incidência de
neoplasias pulmonares primárias em gatos (CORGOZINHO et al., 2015). Os felinos apresentam incidência de neoplasia primária de pulmão superior às demais
espécies, representando 0,75% de todas as condições patológicas em felinos idosos (WILSON, 2017) com idade média de 11 a 12,5 anos (BAEZ e SORENMO, 2004).

OBJETIVOS
Descrever um caso de adenocarcinoma pulmonar primário invasivo em felino com metástase em peritônio, mesentério, baço, fígado e pâncreas diagnosticado por
exame necroscópico e histopatológico.

METODOLOGIA

Um felino, fêmea, SRD, idade não informada, foi admitido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com quadro de hiporexia e perda de peso
progressiva. Após exames de imagem evidenciou-se efusão abdominal com nódulo esplênico e hepático. A suspeita inicial era Linfoma esplênico e PIF (peritonite
infecciosa felina), animal veio a óbito de modo súbito e foi encaminhado ao Departamento de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro. Ao exame
necroscópico observou-se mucosas ictéricas e discreta exoftalmia bilateral. Em avaliação da cavidade abdominal notou-se moderada quantidade de liquido livre
(hidroperitônio) com múltiplos nódulos difusos em peritônio parietal e visceral, mesentério, baço, pâncreas, fígados e pulmões. Os órgãos foram submetidos para
avaliação histopatológica na coloração de Hematoxilinaeosina (HE). Em exame microscópico presença de proliferação epitelial atípica, as células apresentam
formato poliédrico, citoplasma indistinto, escasso e eosinofílico, núcleos ovais a alongados com múltiplos nucléolos evidentes. Há figuras de mitoses típicas e
atípicas, acentuado pleomorfismo celular e anisocariose.

RESULTADOS

As alterações macroscópicas e histológicas foram compatíveis com adenocarcinoma pulmonar. Os adenocarcinomas pulmonares possuem sinais inespecíficos,
como perda de peso, além de manifestações respiratórias, relacionadas a presença de efusões pleurais que podem impedir a expansão dos pulmões (NUNLEY et al.,
2015). O felino relatado apresentava sinais de hiporexia e perda de peso progressiva o que corrobora para os dados descritos na literura. Geralmente são neoplasias
agressivas com predileção para pulmão, porém podem acometer variáveis órgãos abdominais (CASWELL e WILLIAMS, 2016). No caso relatado sugere-se que o foco
primário é pulmonar, visto que tumores pulmonares em cães e gatos podem metastatizar para sítios distantes, como fígado, baço, pâncreas, rins, adrenais, coração,
esôfago, linfonodos, olhos e ossos (LANGLAIS et al., 2006). Junto à análise clínica, anatomopatológica e histopatológica determinou-se o diagnóstico de
adenocarcinoma pulmonar primário invasivo com metástase em peritônio, mesentério, baço, fígado e pâncreas.

CONCLUSOES
Os adenocarcinomas pulmonares, por serem raros, são dificilmente diagnosticados e podem ter um prognóstico ruim, como foi o do animal relato neste trabalho. Os
gatos, em relação a outras espécies, apresentam maior predisposição a neoplasias pulmonares. Sendo assim, o adenocarcinoma pulmonar um diagnóstico
diferencial para possíveis patologias pulmonares, principalmente em gatos idosos.
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508-516. 2. CASWELL, J. L. (#38) WILLIAMS, K. J. (2016) Respiratory system. In: Jubb, Kennedy, (#38) Palmer’s (ed) Pathology of Domestic Animals, 6ª ed, v.2,
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metastasis to skeletal muscle in a cat. The Canadian Veterinary Journal, v. 47, n. 11, p. 1122, 2006. 5. NUNLEY, J.; SUTTON, J.; CULP, W.; WILSON, D; COLEMAN, K.;
DEMIANIUK, R.; SCHECHTER, A.; MOORE, G.; DONOVAN, T. (#38) SCHWARTZ, P. (2015). Primary pulmonary neoplasia in cats: assessment of computed tomography
findings and survival. Journal of Small Animal Practice, 56, 651–656. DOI: https://doi.org/10.1111/jsap.12401 6. WILSON, D. W. Tumors of the Respiratory Tract. In:
MEUTEN, D. J. Tumors in domestic animals. Ames, Iowa: John Wiley (#38) Sons Inc., ed. 5, p. 467, 2017.
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TITULO ADENOCARCINOMA PULMONAR INVASIVO EM FELINO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O aumento da expectativa de vida, da melhora nas técnicas de diagnóstico e o maior contato com poluentes atmosféricos, aumentou gradativamente a incidência de
neoplasias pulmonares primárias em gatos (CORGOZINHO et al., 2015). Os felinos apresentam incidência de neoplasia primária de pulmão superior às demais
espécies, representando 0,75% de todas as condições patológicas em felinos idosos (WILSON, 2017) com idade média de 11 a 12,5 anos (BAEZ e SORENMO, 2004).

OBJETIVOS
Descrever um caso de adenocarcinoma pulmonar primário invasivo em felino com metástase em peritônio, mesentério, baço, fígado e pâncreas diagnosticado por
exame necroscópico e histopatológico.

METODOLOGIA

Um felino, fêmea, SRD, idade não informada, foi admitido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com quadro de hiporexia e perda de peso
progressiva. Após exames de imagem evidenciou-se efusão abdominal com nódulo esplênico e hepático. A suspeita inicial era Linfoma esplênico e PIF (peritonite
infecciosa felina), animal veio a óbito de modo súbito e foi encaminhado ao Departamento de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro. Ao exame
necroscópico observou-se mucosas ictéricas e discreta exoftalmia bilateral. Em avaliação da cavidade abdominal notou-se moderada quantidade de liquido livre
(hidroperitônio) com múltiplos nódulos difusos em peritônio parietal e visceral, mesentério, baço, pâncreas, fígados e pulmões. Os órgãos foram submetidos para
avaliação histopatológica na coloração de Hematoxilinaeosina (HE). Em exame microscópico presença de proliferação epitelial atípica, as células apresentam
formato poliédrico, citoplasma indistinto, escasso e eosinofílico, núcleos ovais a alongados com múltiplos nucléolos evidentes. Há figuras de mitoses típicas e
atípicas, acentuado pleomorfismo celular e anisocariose.

RESULTADOS

As alterações macroscópicas e histológicas foram compatíveis com adenocarcinoma pulmonar. Os adenocarcinomas pulmonares possuem sinais inespecíficos,
como perda de peso, além de manifestações respiratórias, relacionadas a presença de efusões pleurais que podem impedir a expansão dos pulmões (NUNLEY et al.,
2015). O felino relatado apresentava sinais de hiporexia e perda de peso progressiva o que corrobora para os dados descritos na literura. Geralmente são neoplasias
agressivas com predileção para pulmão, porém podem acometer variáveis órgãos abdominais (CASWELL e WILLIAMS, 2016). No caso relatado sugere-se que o foco
primário é pulmonar, visto que tumores pulmonares em cães e gatos podem metastatizar para sítios distantes, como fígado, baço, pâncreas, rins, adrenais, coração,
esôfago, linfonodos, olhos e ossos (LANGLAIS et al., 2006). Junto à análise clínica, anatomopatológica e histopatológica determinou-se o diagnóstico de
adenocarcinoma pulmonar primário invasivo com metástase em peritônio, mesentério, baço, fígado e pâncreas.

CONCLUSOES
Os adenocarcinomas pulmonares, por serem raros, são dificilmente diagnosticados e podem ter um prognóstico ruim, como foi o do animal relato neste trabalho. Os
gatos, em relação a outras espécies, apresentam maior predisposição a neoplasias pulmonares. Sendo assim, o adenocarcinoma pulmonar um diagnóstico
diferencial para possíveis patologias pulmonares, principalmente em gatos idosos.
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DEMIANIUK, R.; SCHECHTER, A.; MOORE, G.; DONOVAN, T. (#38) SCHWARTZ, P. (2015). Primary pulmonary neoplasia in cats: assessment of computed tomography
findings and survival. Journal of Small Animal Practice, 56, 651–656. DOI: https://doi.org/10.1111/jsap.12401 6. WILSON, D. W. Tumors of the Respiratory Tract. In:
MEUTEN, D. J. Tumors in domestic animals. Ames, Iowa: John Wiley (#38) Sons Inc., ed. 5, p. 467, 2017.
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TITULO AVALIAÇÃO HISTOMORFOMÉTRICA DO ENCÉFALO DE RATOS WISTAR ALIMENTADO COM DIETA HIPERLIPÍDICA E SUPLEMENTADO COM RESVERATROL

INTRODUCAO

O resveratrol é um polifenol que está presente em uvas vermelhas, vinho tinto, frutas, vegetais, cacau, amendoim, pistache e em nozes. Ele exibe efeitos
fisiopatológicos como ação antiplaquetária, antioxidante, anti-inflamatória, tem também a capacidade de reduzir o estresse oxidativo e a inflamação neural, levando
o cérebro a ter mais resistência para danos maiores. O papel do resveratrol irá depender da sua concentração utilizada. Os efeitos protetores do resveratrol tem
como objetivo prevenir danos oxidativos que uma dieta com alta ingestão calórica e hiperlípidica possui. Uma dieta com alto teor de lipídios, pode acarretar
distúrbios do metabolismo lipídico e acabar prejudicando o sistema nervoso central, promovendo a liberação de fatores inflamatórios.

OBJETIVOS
Avaliar o efeito do uso do resveratrol sobre o sistema central, avaliando o ganho de peso, peso encefálico, peso relativo, tamanho dos encéfalos e degeneração
axonal, administrando uma dieta hiperlípidica.

METODOLOGIA

: Participaram do estudo 40 ratos wistar. Os animais foram mantidos e utilizados de acordo com as orientações e aprovações para Projeto de Pesquisa com material
biológico da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) protocolo número 4176/2018. Os animais foram divididos em 5 grupos experimentais com as seguintes
dietas: normocalórica, hiperliídica, hiperliídica + resveratrol 30 mg/kg, hiperliídica + resveratrol 60mg/kg, hiperliídica + resveratrol 10mg/kg. Os tecidos encefálicos
coletados foram fixados em formol a 10% durante 48 horas, subsequentemente, os materias foram embebidos em parafina seguindo procedimento padrão do
laboratório para inclusão de tecido. Diagnóstico das lesões dos achados histomorfométricos entre os diferentes grupos, foram avaliadas quanto à inflamação,
edema, hemorragia, gliolise e degeneração axonal, e classificados com escore de 0 a 3. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa R
(Fundação R para Computação Estatística, Viena, Áustria).

RESULTADOS

É de suma importância compreender que a condição alimentar hiperlipídica contribui para o estresse oxidativo, resultando em degeneração axonal. O uso do
resveratrol tem um efeito benéfico no SNC em detrimento aos malefícios causados pela dieta rica em lipídio (CAREY et al., 2017), através da análise estatística
observa-se que há uma tendência no grupo experimental entre o grupo controle e o grupo hiperlipidico dos pesos encefálicos, onde (P=0.092) estatisticamente. E há
degeneração axonal do encéfalo de rato wistar alimentados com dieta hiperlipidica.

CONCLUSOES
O grupo resveratrol + 60 conseguiu amenizar a degeneração axonal que a dieta hiperlipidica causa, pela sua ação anti oxidante sobre a ação oxidante da dieta
hiperlipidica.
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TITULO AVALIAÇÃO HISTOMORFOMÉTRICA DO ENCÉFALO DE RATOS WISTAR ALIMENTADO COM DIETA HIPERLIPÍDICA E SUPLEMENTADO COM RESVERATROL

INTRODUCAO

O resveratrol é um polifenol que está presente em uvas vermelhas, vinho tinto, frutas, vegetais, cacau, amendoim, pistache e em nozes. Ele exibe efeitos
fisiopatológicos como ação antiplaquetária, antioxidante, anti-inflamatória, tem também a capacidade de reduzir o estresse oxidativo e a inflamação neural, levando
o cérebro a ter mais resistência para danos maiores. O papel do resveratrol irá depender da sua concentração utilizada. Os efeitos protetores do resveratrol tem
como objetivo prevenir danos oxidativos que uma dieta com alta ingestão calórica e hiperlípidica possui. Uma dieta com alto teor de lipídios, pode acarretar
distúrbios do metabolismo lipídico e acabar prejudicando o sistema nervoso central, promovendo a liberação de fatores inflamatórios.

OBJETIVOS
Avaliar o efeito do uso do resveratrol sobre o sistema central, avaliando o ganho de peso, peso encefálico, peso relativo, tamanho dos encéfalos e degeneração
axonal, administrando uma dieta hiperlípidica.

METODOLOGIA

: Participaram do estudo 40 ratos wistar. Os animais foram mantidos e utilizados de acordo com as orientações e aprovações para Projeto de Pesquisa com material
biológico da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) protocolo número 4176/2018. Os animais foram divididos em 5 grupos experimentais com as seguintes
dietas: normocalórica, hiperliídica, hiperliídica + resveratrol 30 mg/kg, hiperliídica + resveratrol 60mg/kg, hiperliídica + resveratrol 10mg/kg. Os tecidos encefálicos
coletados foram fixados em formol a 10% durante 48 horas, subsequentemente, os materias foram embebidos em parafina seguindo procedimento padrão do
laboratório para inclusão de tecido. Diagnóstico das lesões dos achados histomorfométricos entre os diferentes grupos, foram avaliadas quanto à inflamação,
edema, hemorragia, gliolise e degeneração axonal, e classificados com escore de 0 a 3. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa R
(Fundação R para Computação Estatística, Viena, Áustria).

RESULTADOS

É de suma importância compreender que a condição alimentar hiperlipídica contribui para o estresse oxidativo, resultando em degeneração axonal. O uso do
resveratrol tem um efeito benéfico no SNC em detrimento aos malefícios causados pela dieta rica em lipídio (CAREY et al., 2017), através da análise estatística
observa-se que há uma tendência no grupo experimental entre o grupo controle e o grupo hiperlipidico dos pesos encefálicos, onde (P=0.092) estatisticamente. E há
degeneração axonal do encéfalo de rato wistar alimentados com dieta hiperlipidica.

CONCLUSOES
O grupo resveratrol + 60 conseguiu amenizar a degeneração axonal que a dieta hiperlipidica causa, pela sua ação anti oxidante sobre a ação oxidante da dieta
hiperlipidica.

REFERENCIAS

1.CAREY, A. N., (#38) GALLI, R. L. (2017). Mitigating the effects of high fat diet on the brain and behavior with berry supplementation. Food (#38) function. p. 3869–
3878, v. 9, 2017. 2.GLIEMANN, L. What are the chances that resveratrol will be the drug of tomorrow? Pharmacological research. p. 139-140, v.129, 2018.
3.KURŠVIETIEN(#38)#278;, L., STANEVI(#38)#268;IEN(#38)#278;, I., MONGIRDIEN(#38)#278;, A., (#38) BERNATONIEN(#38)#278;, J. Multiplicity of effects and
health benefits of resveratrol. p. 148–155, v. 52, 2016.
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TITULO PERFIS NO INSTAGRAM DE PESSOAS QUE AUTO SE IDENTIFICAM COM TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE

INTRODUCAO
Os transtornos de personalidade vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade, o que antes as pessoas viam como ‘’bobagem’’, hoje são síndromes
preocupantes que acaba afetando milhões de pessoas. E dentre estes transtornos de personalidade, temos o Transtorno de Personalidade Borderline (TPB).

OBJETIVOS
Descobrir a motivação na elaboração de um perfil de social com o tema borderline; levantar quais os temas abordados dos perfis; identificar o público-alvo; verificar
sinais e sintomas de um transtorno de personalidade borderline possivelmente refletidos nos posts publicados.

METODOLOGIA
A pesquisa documental refere-se a um estudo no qual se utiliza fontes primárias e secundárias com o intuito de buscar dados e por meio da interpretação dos dados
compreender o assunto e a realidade de determinada pesquisa. A presente pesquisa trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, que
tem a finalidade de conhecer mais sobre a doença de borderline através de perfis das redes sociais Instagram públicos.

RESULTADOS

De acordo com o Adolph Stern (1983), o TPB é definido como uma alteração da personalidade marcada por uma forma de agir semelhante à que ocorre no
transtorno do controle dos impulsos, estabelecendo com este transtorno limites por vezes pouco claros. As pessoas com borderline, em virtude sua necessidade de
apoio, tenção, ele busca um ambiente acolhedor, com amor, carinho, compreensão, honestidade tudo o que geralmente lhe faltou na infância. A hipótese de que a
compulsividade e a impulsividade seriam dois extremos psicopatológicos está representada na literatura há algum tempo. De um lado, a restrição da volição e do
impulso representada pelo transtorno obsessiva-compulsivo (TOC), de outro, a desinibição e a incapacidade de contenção representadas pelo TPB. Sendo assim, os
fatores de risco estão relacionados com fatores genéticos, neurológicos, ambientais e sociais, entre eles estão experiências fortes quando criança, preposição
genética, morte, doença, abuso, orfandade, hormônio, separação dos pais, ou seja, múltiplos fatores.

CONCLUSOES

Ao longo da pesquisa desenvolvida os perfis levantados demonstraram uma necessidade pessoal de mostrar suas dificuldades em lidar com o próprio TPB, como
principal motivação para a criação do perfil. Os temas mais abordados nestas páginas se devem a questões como a dificuldade em lidar com os sinais e sintomas de
depressão e a incompreensão de pais, amigos e familiares em relação ao comportamento borderline. levantar quais os temas abordados dos perfis. Alguns perfis
falam de encontrar pessoas com TPB nas redes sociais afim de encontrar apoio para as dificuldades inerentes ao Borderline, mas a maioria não especifica um
público-alvo. Durante a análise dos perfis, observamos recorrentes relatos sobre o sofrimento psíquico relacionado ao quadro depressivo e a recorrência de
episódios de automutilação.

REFERENCIAS
Stern Adolph: Transtorno da Personalidade. 2ºedth ed. Porto Alegre: Simone de Fraga; 2020. 388 p. 26 vol. Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz;
:Compêndio de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica– 11ª. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2017. APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders. 4 ed. Washington: American Psychiatric Press; 1994.
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Claudia Polubriaginof

TITULO PERFIS NO INSTAGRAM DE PESSOAS QUE AUTO SE IDENTIFICAM COM TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE

INTRODUCAO
Os transtornos de personalidade vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade, o que antes as pessoas viam como ‘’bobagem’’, hoje são síndromes
preocupantes que acaba afetando milhões de pessoas. E dentre estes transtornos de personalidade, temos o Transtorno de Personalidade Borderline (TPB).

OBJETIVOS
Descobrir a motivação na elaboração de um perfil de social com o tema borderline; levantar quais os temas abordados dos perfis; identificar o público-alvo; verificar
sinais e sintomas de um transtorno de personalidade borderline possivelmente refletidos nos posts publicados.

METODOLOGIA
A pesquisa documental refere-se a um estudo no qual se utiliza fontes primárias e secundárias com o intuito de buscar dados e por meio da interpretação dos dados
compreender o assunto e a realidade de determinada pesquisa. A presente pesquisa trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, que
tem a finalidade de conhecer mais sobre a doença de borderline através de perfis das redes sociais Instagram públicos.

RESULTADOS

De acordo com o Adolph Stern (1983), o TPB é definido como uma alteração da personalidade marcada por uma forma de agir semelhante à que ocorre no
transtorno do controle dos impulsos, estabelecendo com este transtorno limites por vezes pouco claros. As pessoas com borderline, em virtude sua necessidade de
apoio, tenção, ele busca um ambiente acolhedor, com amor, carinho, compreensão, honestidade tudo o que geralmente lhe faltou na infância. A hipótese de que a
compulsividade e a impulsividade seriam dois extremos psicopatológicos está representada na literatura há algum tempo. De um lado, a restrição da volição e do
impulso representada pelo transtorno obsessiva-compulsivo (TOC), de outro, a desinibição e a incapacidade de contenção representadas pelo TPB. Sendo assim, os
fatores de risco estão relacionados com fatores genéticos, neurológicos, ambientais e sociais, entre eles estão experiências fortes quando criança, preposição
genética, morte, doença, abuso, orfandade, hormônio, separação dos pais, ou seja, múltiplos fatores.

CONCLUSOES

Ao longo da pesquisa desenvolvida os perfis levantados demonstraram uma necessidade pessoal de mostrar suas dificuldades em lidar com o próprio TPB, como
principal motivação para a criação do perfil. Os temas mais abordados nestas páginas se devem a questões como a dificuldade em lidar com os sinais e sintomas de
depressão e a incompreensão de pais, amigos e familiares em relação ao comportamento borderline. levantar quais os temas abordados dos perfis. Alguns perfis
falam de encontrar pessoas com TPB nas redes sociais afim de encontrar apoio para as dificuldades inerentes ao Borderline, mas a maioria não especifica um
público-alvo. Durante a análise dos perfis, observamos recorrentes relatos sobre o sofrimento psíquico relacionado ao quadro depressivo e a recorrência de
episódios de automutilação.

REFERENCIAS
Stern Adolph: Transtorno da Personalidade. 2ºedth ed. Porto Alegre: Simone de Fraga; 2020. 388 p. 26 vol. Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz;
:Compêndio de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica– 11ª. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2017. APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders. 4 ed. Washington: American Psychiatric Press; 1994.
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Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO Plano de Gerenciamento e Monitoramento da Qualidade do Ar e do Solo de um aterro sanitário desativado para implantação de um Shopping Center- Estudo de Caso

INTRODUCAO

Dentre os passivos ambientais causados por um aterro sanitário desativado, destaca-se a contaminação do solo, a poluição das águas superficiais e subterrâneas e
emissão e gases. (Barros, 2015). Um Plano de Gerenciamento e Monitoramento da Qualidade do Ar e do Solo tem por objetivo apresentar a proposta de melhoria das
condições ambientais dos locais e do entorno onde está localizado um determinado empreendimento que tem potencial poluidor. O gerenciamento deve mitigar e
remediar os impactos ambientais se adequando aos parâmetros de qualidade conforme preconiza a legislação ambiental no que diz respeito as emissões de efeito
estufa, metais pesados e outras substâncias que degradam a qualidade do solo. (CETESB, 2020). Neste estudo de caso propõe-se um plano para adequar a
implantação de um shopping center no local do aterro desativo com as medidas preventivas e corretivas para gerenciamentos dos impactos ambientais.

OBJETIVOS Propor plano de gerenciamento e Monitoramento da Qualidade do Ar e do Solo de um aterro sanitário desativado para implantação de um Shopping Center.

METODOLOGIA
O plano de gerenciamento foi realizado por meio de um diagnóstico da área de implantação do aterro sanitário para implantação do shopping center com as
intervenções com base nos relatórios geotécnicos, análises de qualidade de água, solo, e emissões de gases

RESULTADOS

A área do terreno em que será construído o empreendimento foi um aterro de resíduos sólidos de origem desconhecida – industriais, domésticos, entulhos, entre
outros. Um dos impactos ambientais do aterro desativado destaca-se o deslocamento vertical (recalque), a estabilidade global (escorregamento dos taludes do
maciço/deslocamento horizontal do maciço), a produção de líquidos percolados e gases. O monitoramento da qualidade do ar está relacionado principalmente aos
particulados em suspensão e as emissões de metano na área do aterro sanitário desativado em que será implantado o shopping. A drenagem dos gases deve ser
realizada através de uma rede de tubulações de concreto (drenos de brita e ferro galvanizado) vertical, geralmente calcada na rede horizontal de drenagem
subterrânea de líquidos percolados, de forma a permitir sua liberação controlada para a atmosfera ou sua captação para aproveitamento.

CONCLUSOES
O plano de ação, mediante o diagnóstico da área estudo de caso, é uma ferramenta importante no controle dos passivos ambientais decorrentes da desativação o
aterro sanitário pois através do mesmo é possível acompanhar comportamento dos impactos previstos prever riscos a saúde e ao meio ambiente

REFERENCIAS
CETESB. Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2019. Série Relatórios. São Paulo: CETESB, 2020. Barros, R. G., Dias,P.P, Alves, V.K., Investigação de
passivo ambiental na área do aterro sanitário de Hidrolândia, GO. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental Santa Maria, v. 19, n. 3, set-dez.
2015
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TITULO
LINFADENITE CASEOSA VISCERAL EM CARNEIRO DA RAÇA DORPER ORIUNDO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET-UNISA):
RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Linfadenite caseosa é uma doença infectocontagiosa de ocorrência mundial, caracterizada por lesões caseosas nos linfonodos, e, ocasionalmente em pulmões,
baço, rins, fígado e SNC. A forma clínica caracteriza-se por abscessos em linfonodos superficiais e pele, tendo como agente causador a Corynebacterium
pseudotuberculosis, gram-positiva e aeróbica.

OBJETIVOS Relatar caso de linfadenite caseosa visceral em carneiro, necropsiado pelo Laboratório de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Um macho ovino da raça Dorper, seis anos, do HOVET-UNISA, apresentava sinais clínicos de engasgo durante a ingestão de ração, sem maiores complicações, veio a
óbito subitamente. Durante necropsia notaram-se duas formações encapsuladas em topografia de mediastino, lateral a cárdia e aderido bilateralmente a pleura
visceral dos lobos pulmonares craniais, medindo 9,0cmx5,0cmx5,5cm, e em base de coração próxima a aorta medindo 7,1cmx5,7cmx4,7cm. Ao corte, as formações
apresentavam aspecto caseoso, consistência pastosa a firme, coloração amarelo-esverdeada. Pulmão com nódulos multifocais medindo de 1,2cm a 2,6cm de
diâmetro com aspecto caseoso. Ao exame microscópico foram observados granulomas multifocais em parênquima pulmonar constituídos por células gigantes tipo
Langhans e macrófagos epitelióides envoltos por fibrose perigranulomatosa com moderado infiltrado inflamatório neutrofílico, além de áreas de necrose caseosa
com calcificação distrófica. A coloração de Ziehl-Neelsen foi realizada para diferenciação de tuberculose, porém sem marcação.

RESULTADOS

As alterações macroscópicas e microscópicas foram compatíveis com linfadenite caseosa, lesões classificadas de acordo com o acometimento em superficial ou
visceral. A forma visceral acomete linfonodos internos e outros órgãos formando abcessos. O animal relatado não apresentava linfonodos superficiais aumentados,
apenas abcessos na região do mediastino e nos lobos pulmonares. Há relato de um ovino Santa Inês que apresentava regurgitação, tosse e dispnéia após
alimentação, evoluindo para óbito, e durante necropsia notaram-se duas formações em topografia de mediastino, medindo 5,0cm de diâmetro e 15cmx8cmx6cm,
ambas encapsuladas. Ao corte apresentando material caseoso e amarelo-esverdeado. Foi observada reação piogranulomatosa que aderia e infiltrava o esôfago
causando uma estenose local e dilatação do lúmen esofágico. O carneiro do presente trabalho apresentava quadro semelhante ao já descrito em literatura, como
engasgo durante a alimentação, além de apresentar similaridade na necropsia, com desenvolvimento de obstrução esofágica. Desta forma, podemos sugerir um
quadro análogo quanto à sintomatologia, topografia e tamanho das massas caseosas.

CONCLUSOES
Episódios de engasgo e regurgitação em ovinos devem ser considerados para diagnóstico diferencial de linfadenite caseosa, assim como formações caseosas em
mediastino com acometimento pulmonar, utilizando coloração especial para diferencial com tuberculose, e cultura bacteriana.

REFERENCIAS

1. ALVES, Leonardo de Rago Nery et al. Compressão e estenose esofágica associadas à linfadenite caseosa em ovino. Ciência Animal Brasileira, p. 164-169, 2009. 2.
BAIRD, G. J.; FONTAINE, M. C. Corynebacterium pseudotuberculosis and its role in ovine caseous lymphadenitis. Journal of Comparative Pathology, Amsterdam, v.
137, n. 4, p. 179-210, 2007. 3. De Sá MDCA., Rocha Filho JTR, Rosa DS, de Sá Oliveira SA, Freire DP, Alcantara ME, (#38) Meyer R. Linfadenite caseosa em caprinos e
ovinos: Revisão 2018. Pubvet, 12, 133.
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TITULO
LINFADENITE CASEOSA VISCERAL EM CARNEIRO DA RAÇA DORPER ORIUNDO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET-UNISA):
RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Linfadenite caseosa é uma doença infectocontagiosa de ocorrência mundial, caracterizada por lesões caseosas nos linfonodos, e, ocasionalmente em pulmões,
baço, rins, fígado e SNC. A forma clínica caracteriza-se por abscessos em linfonodos superficiais e pele, tendo como agente causador a Corynebacterium
pseudotuberculosis, gram-positiva e aeróbica.

OBJETIVOS Relatar caso de linfadenite caseosa visceral em carneiro, necropsiado pelo Laboratório de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Um macho ovino da raça Dorper, seis anos, do HOVET-UNISA, apresentava sinais clínicos de engasgo durante a ingestão de ração, sem maiores complicações, veio a
óbito subitamente. Durante necropsia notaram-se duas formações encapsuladas em topografia de mediastino, lateral a cárdia e aderido bilateralmente a pleura
visceral dos lobos pulmonares craniais, medindo 9,0cmx5,0cmx5,5cm, e em base de coração próxima a aorta medindo 7,1cmx5,7cmx4,7cm. Ao corte, as formações
apresentavam aspecto caseoso, consistência pastosa a firme, coloração amarelo-esverdeada. Pulmão com nódulos multifocais medindo de 1,2cm a 2,6cm de
diâmetro com aspecto caseoso. Ao exame microscópico foram observados granulomas multifocais em parênquima pulmonar constituídos por células gigantes tipo
Langhans e macrófagos epitelióides envoltos por fibrose perigranulomatosa com moderado infiltrado inflamatório neutrofílico, além de áreas de necrose caseosa
com calcificação distrófica. A coloração de Ziehl-Neelsen foi realizada para diferenciação de tuberculose, porém sem marcação.

RESULTADOS

As alterações macroscópicas e microscópicas foram compatíveis com linfadenite caseosa, lesões classificadas de acordo com o acometimento em superficial ou
visceral. A forma visceral acomete linfonodos internos e outros órgãos formando abcessos. O animal relatado não apresentava linfonodos superficiais aumentados,
apenas abcessos na região do mediastino e nos lobos pulmonares. Há relato de um ovino Santa Inês que apresentava regurgitação, tosse e dispnéia após
alimentação, evoluindo para óbito, e durante necropsia notaram-se duas formações em topografia de mediastino, medindo 5,0cm de diâmetro e 15cmx8cmx6cm,
ambas encapsuladas. Ao corte apresentando material caseoso e amarelo-esverdeado. Foi observada reação piogranulomatosa que aderia e infiltrava o esôfago
causando uma estenose local e dilatação do lúmen esofágico. O carneiro do presente trabalho apresentava quadro semelhante ao já descrito em literatura, como
engasgo durante a alimentação, além de apresentar similaridade na necropsia, com desenvolvimento de obstrução esofágica. Desta forma, podemos sugerir um
quadro análogo quanto à sintomatologia, topografia e tamanho das massas caseosas.

CONCLUSOES
Episódios de engasgo e regurgitação em ovinos devem ser considerados para diagnóstico diferencial de linfadenite caseosa, assim como formações caseosas em
mediastino com acometimento pulmonar, utilizando coloração especial para diferencial com tuberculose, e cultura bacteriana.

REFERENCIAS

1. ALVES, Leonardo de Rago Nery et al. Compressão e estenose esofágica associadas à linfadenite caseosa em ovino. Ciência Animal Brasileira, p. 164-169, 2009. 2.
BAIRD, G. J.; FONTAINE, M. C. Corynebacterium pseudotuberculosis and its role in ovine caseous lymphadenitis. Journal of Comparative Pathology, Amsterdam, v.
137, n. 4, p. 179-210, 2007. 3. De Sá MDCA., Rocha Filho JTR, Rosa DS, de Sá Oliveira SA, Freire DP, Alcantara ME, (#38) Meyer R. Linfadenite caseosa em caprinos e
ovinos: Revisão 2018. Pubvet, 12, 133.
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Katia de Oliveira Pimenta Guimaraes

TITULO
LINFADENITE CASEOSA VISCERAL EM CARNEIRO DA RAÇA DORPER ORIUNDO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET-UNISA):
RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Linfadenite caseosa é uma doença infectocontagiosa de ocorrência mundial, caracterizada por lesões caseosas nos linfonodos, e, ocasionalmente em pulmões,
baço, rins, fígado e SNC. A forma clínica caracteriza-se por abscessos em linfonodos superficiais e pele, tendo como agente causador a Corynebacterium
pseudotuberculosis, gram-positiva e aeróbica.

OBJETIVOS Relatar caso de linfadenite caseosa visceral em carneiro, necropsiado pelo Laboratório de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Um macho ovino da raça Dorper, seis anos, do HOVET-UNISA, apresentava sinais clínicos de engasgo durante a ingestão de ração, sem maiores complicações, veio a
óbito subitamente. Durante necropsia notaram-se duas formações encapsuladas em topografia de mediastino, lateral a cárdia e aderido bilateralmente a pleura
visceral dos lobos pulmonares craniais, medindo 9,0cmx5,0cmx5,5cm, e em base de coração próxima a aorta medindo 7,1cmx5,7cmx4,7cm. Ao corte, as formações
apresentavam aspecto caseoso, consistência pastosa a firme, coloração amarelo-esverdeada. Pulmão com nódulos multifocais medindo de 1,2cm a 2,6cm de
diâmetro com aspecto caseoso. Ao exame microscópico foram observados granulomas multifocais em parênquima pulmonar constituídos por células gigantes tipo
Langhans e macrófagos epitelióides envoltos por fibrose perigranulomatosa com moderado infiltrado inflamatório neutrofílico, além de áreas de necrose caseosa
com calcificação distrófica. A coloração de Ziehl-Neelsen foi realizada para diferenciação de tuberculose, porém sem marcação.

RESULTADOS

As alterações macroscópicas e microscópicas foram compatíveis com linfadenite caseosa, lesões classificadas de acordo com o acometimento em superficial ou
visceral. A forma visceral acomete linfonodos internos e outros órgãos formando abcessos. O animal relatado não apresentava linfonodos superficiais aumentados,
apenas abcessos na região do mediastino e nos lobos pulmonares. Há relato de um ovino Santa Inês que apresentava regurgitação, tosse e dispnéia após
alimentação, evoluindo para óbito, e durante necropsia notaram-se duas formações em topografia de mediastino, medindo 5,0cm de diâmetro e 15cmx8cmx6cm,
ambas encapsuladas. Ao corte apresentando material caseoso e amarelo-esverdeado. Foi observada reação piogranulomatosa que aderia e infiltrava o esôfago
causando uma estenose local e dilatação do lúmen esofágico. O carneiro do presente trabalho apresentava quadro semelhante ao já descrito em literatura, como
engasgo durante a alimentação, além de apresentar similaridade na necropsia, com desenvolvimento de obstrução esofágica. Desta forma, podemos sugerir um
quadro análogo quanto à sintomatologia, topografia e tamanho das massas caseosas.

CONCLUSOES
Episódios de engasgo e regurgitação em ovinos devem ser considerados para diagnóstico diferencial de linfadenite caseosa, assim como formações caseosas em
mediastino com acometimento pulmonar, utilizando coloração especial para diferencial com tuberculose, e cultura bacteriana.

REFERENCIAS

1. ALVES, Leonardo de Rago Nery et al. Compressão e estenose esofágica associadas à linfadenite caseosa em ovino. Ciência Animal Brasileira, p. 164-169, 2009. 2.
BAIRD, G. J.; FONTAINE, M. C. Corynebacterium pseudotuberculosis and its role in ovine caseous lymphadenitis. Journal of Comparative Pathology, Amsterdam, v.
137, n. 4, p. 179-210, 2007. 3. De Sá MDCA., Rocha Filho JTR, Rosa DS, de Sá Oliveira SA, Freire DP, Alcantara ME, (#38) Meyer R. Linfadenite caseosa em caprinos e
ovinos: Revisão 2018. Pubvet, 12, 133.
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TITULO
LINFADENITE CASEOSA VISCERAL EM CARNEIRO DA RAÇA DORPER ORIUNDO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET-UNISA):
RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Linfadenite caseosa é uma doença infectocontagiosa de ocorrência mundial, caracterizada por lesões caseosas nos linfonodos, e, ocasionalmente em pulmões,
baço, rins, fígado e SNC. A forma clínica caracteriza-se por abscessos em linfonodos superficiais e pele, tendo como agente causador a Corynebacterium
pseudotuberculosis, gram-positiva e aeróbica.

OBJETIVOS Relatar caso de linfadenite caseosa visceral em carneiro, necropsiado pelo Laboratório de Patologia Animal da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA

Um macho ovino da raça Dorper, seis anos, do HOVET-UNISA, apresentava sinais clínicos de engasgo durante a ingestão de ração, sem maiores complicações, veio a
óbito subitamente. Durante necropsia notaram-se duas formações encapsuladas em topografia de mediastino, lateral a cárdia e aderido bilateralmente a pleura
visceral dos lobos pulmonares craniais, medindo 9,0cmx5,0cmx5,5cm, e em base de coração próxima a aorta medindo 7,1cmx5,7cmx4,7cm. Ao corte, as formações
apresentavam aspecto caseoso, consistência pastosa a firme, coloração amarelo-esverdeada. Pulmão com nódulos multifocais medindo de 1,2cm a 2,6cm de
diâmetro com aspecto caseoso. Ao exame microscópico foram observados granulomas multifocais em parênquima pulmonar constituídos por células gigantes tipo
Langhans e macrófagos epitelióides envoltos por fibrose perigranulomatosa com moderado infiltrado inflamatório neutrofílico, além de áreas de necrose caseosa
com calcificação distrófica. A coloração de Ziehl-Neelsen foi realizada para diferenciação de tuberculose, porém sem marcação.

RESULTADOS

As alterações macroscópicas e microscópicas foram compatíveis com linfadenite caseosa, lesões classificadas de acordo com o acometimento em superficial ou
visceral. A forma visceral acomete linfonodos internos e outros órgãos formando abcessos. O animal relatado não apresentava linfonodos superficiais aumentados,
apenas abcessos na região do mediastino e nos lobos pulmonares. Há relato de um ovino Santa Inês que apresentava regurgitação, tosse e dispnéia após
alimentação, evoluindo para óbito, e durante necropsia notaram-se duas formações em topografia de mediastino, medindo 5,0cm de diâmetro e 15cmx8cmx6cm,
ambas encapsuladas. Ao corte apresentando material caseoso e amarelo-esverdeado. Foi observada reação piogranulomatosa que aderia e infiltrava o esôfago
causando uma estenose local e dilatação do lúmen esofágico. O carneiro do presente trabalho apresentava quadro semelhante ao já descrito em literatura, como
engasgo durante a alimentação, além de apresentar similaridade na necropsia, com desenvolvimento de obstrução esofágica. Desta forma, podemos sugerir um
quadro análogo quanto à sintomatologia, topografia e tamanho das massas caseosas.

CONCLUSOES
Episódios de engasgo e regurgitação em ovinos devem ser considerados para diagnóstico diferencial de linfadenite caseosa, assim como formações caseosas em
mediastino com acometimento pulmonar, utilizando coloração especial para diferencial com tuberculose, e cultura bacteriana.

REFERENCIAS

1. ALVES, Leonardo de Rago Nery et al. Compressão e estenose esofágica associadas à linfadenite caseosa em ovino. Ciência Animal Brasileira, p. 164-169, 2009. 2.
BAIRD, G. J.; FONTAINE, M. C. Corynebacterium pseudotuberculosis and its role in ovine caseous lymphadenitis. Journal of Comparative Pathology, Amsterdam, v.
137, n. 4, p. 179-210, 2007. 3. De Sá MDCA., Rocha Filho JTR, Rosa DS, de Sá Oliveira SA, Freire DP, Alcantara ME, (#38) Meyer R. Linfadenite caseosa em caprinos e
ovinos: Revisão 2018. Pubvet, 12, 133.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA FILOSOFIA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

INTRODUCAO

Introdução: Ressaltar a importância do Ensino da Filosofia na Educação Infantil, levando em consideração a evolução de crianças - 0 a 5 anos - no processo de
ensino-aprendizagem, como participantes ativos, vivos e pensantes, como crianças reflexivas que sabem o que querem neste processo de tomada de decisões, em
suas falas, pensamentos e ações. É necessário observar este processo para auxiliar com eficiência as suas escolhas, com registros coerentes e repletos de
informações que embasem a aprendizagem destas crianças, e quem tem a formação necessária para este auxílio é o professor, exercendo o seu papel de mediador.

OBJETIVOS Objetivo: É dialogar com corpo docente sobre a necessidade e importância deste ensino desde a tenra idade como meio de desenvolvimento humano.

METODOLOGIA
Metodologia: Foi levantamento bibliográfico com autores pertinentes que possibilitaram um diálogo sobre a importância da disciplina na educação de bebês e
crianças.

RESULTADOS
Resultado e Discussão: A pesquisa chegou foi que é possível educar crianças pequenas com o apoio da filosofia pensando na sua autonomia de indivíduos
pensantes.

CONCLUSOES
Conclusão: É que nem sempre isso acontece, algumas vezes por insegurança do professor em relação ao conteúdo/ ou aluno, por falta de domínio ou comodismo do
professor. E que é necessário um intenso processo de formação continuada.

REFERENCIAS

Referências: BARBOSA, M. C. S.; HORN, M. G. S. Organização do espaço e do tempo na escola infantil. In: CRAIDY, C.; KAERCHER, G. E. Educação Infantil. Pra que te
quero? Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 67-79. BARREIRA Sanchez, Liliane. Lipman e o ensino de uma filosofia ideal. Aprender - Caderno de Filosofia e Psicologia da
Educação, [S.l.], n. 4, set. 2018. ISSN 2359-246X. Disponível em: . Data de Acesso:20/07/2020. BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil/
Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, v.1, p. 23-24, 1998). Disponível em:. Data de Acesso:20/07/2020.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 28.ed, Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1987. HORN, M. G. S. Sabores, cores, sons, aromas. A organização dos espaços na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004. KOHAN,
Walter Omar. O que você precisa saber sobre filosofia para crianças. Rio de Janeiro: DP(#38)A, 2000. LELEUX, Claudine (Org.). Filosofia para crianças: o modelo de
Matthew Lipman em discussão. Porto Alegre: Artmed,2008. LIPMAN, Matthew. A filosofia vai à escola. São Paulo: Summus,1990. LIPMAN, Matthew. O Pensar na
Educação. Petrópolis/RJ: Vozes, 1995. LIPMAN, Matthew; SHARP, Ann Margaret; OSCANYAN, Frederick S. Filosofia na sala de aula. Tradução: Ana Luiza Fernandes
Falcone. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. LUCKESI, Carlos Cipriano; PASSOS, Elizete Silva. Introdução à Filosofia: aprendendo a pensar.2 ed. São Paulo: Cortez,
1995. MORAIS, Ana Paula Santos de; SILVA, Ariovaldo Francisco da. A Filosofia na Educação Infantil: O Pensar Reflexivo da Criança.. In: Anais do IV Congresso
Internacional do Unis. Anais...Varginha(MG) Unis-MG, 2018.
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TITULO A Literatura infantil no contexto escolar para o desenvolvimento das habilidades cognitivas.

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: Sabemos que a leitura é uma prática social que deve ser constante e que através dela é possível provocar e estimular a imaginação, as emoções, o
interesse na aprendizagem, entre outras competências. Desta maneira, contextualizando para o ambiente escolar, essa prática pode ser utilizada pelos docentes
para que as habilidades cognitivas de seus alunos sejam libertas e enriquecidas. Para a elaboração do artigo separamos alguns pontos como um norte a pesquisa: I.
A importância da literatura infantil; II. Relação entre a literatura infantil e a aprendizagem na educação infantil; III. A contribuição dos contos de fadas na prática
pedagógica.

OBJETIVOS
OBJETIVO: Analisar o uso da literatura infantil no contexto escolar como uma estratégia de ensino, utilizando essa prática para o melhor desenvolvimento pessoal e
social do aluno.

METODOLOGIA

METODOLOGIA: A pesquisa tem como foco o uso da literatura infantil, incluindo contos de fadas, a serem utilizadas como um recurso pedagógico, um auxílio na
aprendizagem. Embasado em outros trabalhos já produzidos a respeito do tema, como: “Literatura infantil: Gostosuras e bobices” de Fanny Abramovich, “Literatura
infantil - teoria, análise, didática”, por Nelly Novaes Coelho e “A psicanálise dos contos de fadas”, por Bruno Bettelheim. Se trata de uma pesquisa qualitativa com
bases bibliográficas.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: A partir do estudo, análise do tema e de obras análogas, notamos a literatura infantil como um instrumento fundamental, mesmo
sabendo que a prática da leitura no Brasil ainda é um grande desafio. O docente deve usar os contos de fadas e tudo que a literatura infantil abrange, usufruir dessa
metodologia, como uma ação planejada, com objetivos traçados em relação ao aluno e sua aprendizagem. Segundo Fanny Abramovich: “[...] como é importante para
a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente
infinito de descoberta e de compreensão do mundo [...]". (ABRAMOVICH, 1997, p.16).

CONCLUSOES

CONCLUSÃO: Após toda análise a pesquisa finda com a conclusão de que a literatura infantil é um gênero literário totalmente essencial, pois tem um papel
significativo no processo de ensino-aprendizagem de cada ser, tanto individualmente como coletivamente. Com o intuito de dar a devida atenção ao tema, o trabalho
menciona os benefícios de se trabalhar a literatura infantil no contexto escolar, a relação da literatura e como ela está ligada a aprendizagem e qual a contribuição
dos contos de fadas nessa prática como uma forma lúdica de incentivar a leitura e assim desenvolver uma serie de práticas e competências.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS: ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 1989. BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas.
16ª edição. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2002 COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: Teoria, Análise, Didática. 7ª edição. São Paulo: Moderna, 2000.
CADERMARTORI, L. O que é literatura infantil. São Paulo: Brasiliense, 1986.
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TITULO Hospital Protection: Um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema de gestão de materiais usando Low-Code

INTRODUCAO

A intenção deste projeto de software proposto a área da saúde pública é de auxiliar no controle de entrada e saída dos produtos do almoxarifado e utilizar a
tecnologia a prevenção de perdas, desperdícios e furtos dos recursos armazenados, e demonstrar o processo de desenvolvimento do portal e da ferramenta utilizada
em seu desenvolvimento. O software irá atuar como um repositório de dados dos itens e produtos dos hospitais, e possibilitar o controle de entrada e saída desses
repositórios pelo operador do portal.

OBJETIVOS
Desenvolver um sistema de gerenciamento e rastreio e propiciar melhorias ao sistema de almoxarifado dos ambientes da saúde (Hospitais, AMAS, Postos de saúde
etc.), ao uso de ferramentas inovadoras para o projeto do portal e para as atualizações do sistema do estoque em tempo real, com a intenção de menores furtos
físicos e desperdícios.

METODOLOGIA Se utilizou da metodologia de pesquisa exploratória ao modelo qualitativo.

RESULTADOS
Com os resultados do sistema do portal validado, esse viabilizou o desenvolvimento, como uma ferramenta útil, menos a tecnologia de rastreamento que devido ao
alto custo será implementada futuramente.

CONCLUSOES

O levantamento de pesquisas, planejamento estratégico, definição da ideia a proposta para o projeto, assim como o estudo de ferramentas de desenvolvimento,
como o Low-Code OutSystem, contribuiu a elaboração do portal Hospital Protection, como um sistema capaz de realizar funções de controle de estoque, podendo
cadastrar, armazenar, contabilizar os itens e monitorar externamente os fornecedores e colaboradores, gerando relatórios. A validação permitiu elucidar questões
sobre o sistema, como onde usar em auxílio aos profissionais da área da saúde. Conclui-se que os objetivo foram alcançados, de criar um software que atuasse na
área da saúde pública e o setor aplicado.

REFERENCIAS

ASSUNÇÃO, Marcus et al. Avaliação da Utilização da Logística no Almoxarifado de uma Universitário Federal do Nordeste brasileiro. CAVALCANTE, Matheus;
SOUSA, Marcelo. Avaliação de Desempenho de um Protocolo de Segurança para Sistemas RFID. GODOY, Arilda. Refletindo sobre Critérios de Qualidade da Pesquisa
Qualitativa. IANNONE, Raffaele et al. Modelling Hospital Materials Management Processes. JANUÁRIO, Ana. Desenvolvimento de uma plataforma LOW-CODE em
Sales Force Automation. MORESI, Eduardo. Metodologia de Pesquisa. OUTSISTEMS. Crie Aplicativos de forma rápida, certa e para o futuro. SILVA J, José; LIMA,
José. Gestão de Materiais: Almoxarifado Hospitalar. SILVA S, Sarah. O Custo do Desperdício de Materiais para as Instituições de Saúde. TRELLO. Recursos para
ajudar sua equipe a ter sucesso.
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TITULO Hospital Protection: Um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema de gestão de materiais usando Low-Code

INTRODUCAO

A intenção deste projeto de software proposto a área da saúde pública é de auxiliar no controle de entrada e saída dos produtos do almoxarifado e utilizar a
tecnologia a prevenção de perdas, desperdícios e furtos dos recursos armazenados, e demonstrar o processo de desenvolvimento do portal e da ferramenta utilizada
em seu desenvolvimento. O software irá atuar como um repositório de dados dos itens e produtos dos hospitais, e possibilitar o controle de entrada e saída desses
repositórios pelo operador do portal.

OBJETIVOS
Desenvolver um sistema de gerenciamento e rastreio e propiciar melhorias ao sistema de almoxarifado dos ambientes da saúde (Hospitais, AMAS, Postos de saúde
etc.), ao uso de ferramentas inovadoras para o projeto do portal e para as atualizações do sistema do estoque em tempo real, com a intenção de menores furtos
físicos e desperdícios.

METODOLOGIA Se utilizou da metodologia de pesquisa exploratória ao modelo qualitativo.

RESULTADOS
Com os resultados do sistema do portal validado, esse viabilizou o desenvolvimento, como uma ferramenta útil, menos a tecnologia de rastreamento que devido ao
alto custo será implementada futuramente.

CONCLUSOES

O levantamento de pesquisas, planejamento estratégico, definição da ideia a proposta para o projeto, assim como o estudo de ferramentas de desenvolvimento,
como o Low-Code OutSystem, contribuiu a elaboração do portal Hospital Protection, como um sistema capaz de realizar funções de controle de estoque, podendo
cadastrar, armazenar, contabilizar os itens e monitorar externamente os fornecedores e colaboradores, gerando relatórios. A validação permitiu elucidar questões
sobre o sistema, como onde usar em auxílio aos profissionais da área da saúde. Conclui-se que os objetivo foram alcançados, de criar um software que atuasse na
área da saúde pública e o setor aplicado.

REFERENCIAS

ASSUNÇÃO, Marcus et al. Avaliação da Utilização da Logística no Almoxarifado de uma Universitário Federal do Nordeste brasileiro. CAVALCANTE, Matheus;
SOUSA, Marcelo. Avaliação de Desempenho de um Protocolo de Segurança para Sistemas RFID. GODOY, Arilda. Refletindo sobre Critérios de Qualidade da Pesquisa
Qualitativa. IANNONE, Raffaele et al. Modelling Hospital Materials Management Processes. JANUÁRIO, Ana. Desenvolvimento de uma plataforma LOW-CODE em
Sales Force Automation. MORESI, Eduardo. Metodologia de Pesquisa. OUTSISTEMS. Crie Aplicativos de forma rápida, certa e para o futuro. SILVA J, José; LIMA,
José. Gestão de Materiais: Almoxarifado Hospitalar. SILVA S, Sarah. O Custo do Desperdício de Materiais para as Instituições de Saúde. TRELLO. Recursos para
ajudar sua equipe a ter sucesso.
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TITULO Hospital Protection: Um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema de gestão de materiais usando Low-Code

INTRODUCAO

A intenção deste projeto de software proposto a área da saúde pública é de auxiliar no controle de entrada e saída dos produtos do almoxarifado e utilizar a
tecnologia a prevenção de perdas, desperdícios e furtos dos recursos armazenados, e demonstrar o processo de desenvolvimento do portal e da ferramenta utilizada
em seu desenvolvimento. O software irá atuar como um repositório de dados dos itens e produtos dos hospitais, e possibilitar o controle de entrada e saída desses
repositórios pelo operador do portal.

OBJETIVOS
Desenvolver um sistema de gerenciamento e rastreio e propiciar melhorias ao sistema de almoxarifado dos ambientes da saúde (Hospitais, AMAS, Postos de saúde
etc.), ao uso de ferramentas inovadoras para o projeto do portal e para as atualizações do sistema do estoque em tempo real, com a intenção de menores furtos
físicos e desperdícios.

METODOLOGIA Se utilizou da metodologia de pesquisa exploratória ao modelo qualitativo.

RESULTADOS
Com os resultados do sistema do portal validado, esse viabilizou o desenvolvimento, como uma ferramenta útil, menos a tecnologia de rastreamento que devido ao
alto custo será implementada futuramente.

CONCLUSOES

O levantamento de pesquisas, planejamento estratégico, definição da ideia a proposta para o projeto, assim como o estudo de ferramentas de desenvolvimento,
como o Low-Code OutSystem, contribuiu a elaboração do portal Hospital Protection, como um sistema capaz de realizar funções de controle de estoque, podendo
cadastrar, armazenar, contabilizar os itens e monitorar externamente os fornecedores e colaboradores, gerando relatórios. A validação permitiu elucidar questões
sobre o sistema, como onde usar em auxílio aos profissionais da área da saúde. Conclui-se que os objetivo foram alcançados, de criar um software que atuasse na
área da saúde pública e o setor aplicado.

REFERENCIAS

ASSUNÇÃO, Marcus et al. Avaliação da Utilização da Logística no Almoxarifado de uma Universitário Federal do Nordeste brasileiro. CAVALCANTE, Matheus;
SOUSA, Marcelo. Avaliação de Desempenho de um Protocolo de Segurança para Sistemas RFID. GODOY, Arilda. Refletindo sobre Critérios de Qualidade da Pesquisa
Qualitativa. IANNONE, Raffaele et al. Modelling Hospital Materials Management Processes. JANUÁRIO, Ana. Desenvolvimento de uma plataforma LOW-CODE em
Sales Force Automation. MORESI, Eduardo. Metodologia de Pesquisa. OUTSISTEMS. Crie Aplicativos de forma rápida, certa e para o futuro. SILVA J, José; LIMA,
José. Gestão de Materiais: Almoxarifado Hospitalar. SILVA S, Sarah. O Custo do Desperdício de Materiais para as Instituições de Saúde. TRELLO. Recursos para
ajudar sua equipe a ter sucesso.
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Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz

TITULO RELATO DE CASO: OSTEOSSÍNTESE DE TÍBIA COM PLACA E PARAFUSO ASSOCIADA A PINOS PERCUTÂNEOS EM FRATURA NÃO RECENTE DE BEZERRO

INTRODUCAO
As fraturas nos membros de grandes animais não são compatíveis com a vida, uma vez que o animal não se sustenta em três membros. Os bovinos e outros animais
de grande porte geralmente são eutanasiados perante tal lesão. Bezerros tem menos riscos e complicações devido ao seu tamanho e possuem uma cicatrização
mais rápida que bovinos adultos. Esses riscos aumentam quando mais tardio o procedimento é realizado.

OBJETIVOS
Relatar um caso de fratura cominutiva de osso longo em bezerro tratado cirurgicamente no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, demostrando a
viabilidade cirúrgica, mesmo que tardiamente evitando que o animal seja eutanasiado como em tantos outros casos.

METODOLOGIA

Um bovino da raça Nelore de 5 meses de idade com 145kg foi encaminhado para a cirurgia 14 dias após ser diagnosticado com fratura diafisária completa
cominutiva, na tíbia do membro posterior direito. A osteossíntese foi realizada com placa dinâmica compressiva de 4,5mm com 12 furos em ponte, posicionada na
face medial da tíbia. Na diáfise proximal foram fixados cinco parafusos corticais variando de 48 a 75mm e na diáfise distal foram fixados três parafusos corticais
também variando de 48 a 75mm. Foram fixados 5 pinos percutâneos, sendo 3 pinos de Steinnmann de 4,5mm cruzados entre si na diáfise proximal e mais dois
pinos similares na diáfise distal. Foi realizado penso Robert Jones, com bandagem de gesso sintético que se estendia desde a parte proximal da tíbia até a
extremidade distal de metatarso onde os pinos percutâneos foram ancorados. O gesso foi retirado e substituído após 75 dias quando os pinos percutâneos também
foram retirados. Depois de 90 dias o gesso foi retirado e o animal recebeu alta.

RESULTADOS
Por se tratar de um animal jovem, apesar da cirurgia ocorrer tardiamente e colocar em risco o resultado cirúrgico, o emprego de mais de um método de fixação, fez
com que obtivéssemos uma boa cicatrização óssea e com recuperação da função do membro, possibilitando animal viver sem demais adversidades.

CONCLUSOES
Com este relato de caso concluímos que é possível fazer uma osteossíntese em membro de um bovino principalmente se os fatores forem favoráveis a ele, como o
porte pequeno, o local da fratura e o tipo desta e a boa capacidade de cicatrização óssea, o que comumente ocorre em bezerros. Possibilitando uma vida adequada
ao animal onde este não precisou ser eutanasiado devido a uma fratura em membro.

REFERENCIAS

Adams, S.B.; Fessler; J.F.; Treatment of fractures of the tibia and radius-ulna by external coaptation. The Veterinary clinics of North America Food Animal Practice,
1996, v.12, n.1, p.181-98. Nixon; Alan J. Equine Fracture Repair. 2. ed. John Wiley (#38) Sons, Inc. 2020. Aithal, H. P.; Singh, G.R.; Hoque M., Maiti S.K.; Kinjavdekar
P.; Pawde A.M.; Amarpal H.C.; The use of a circular external skeletal fixation device for the management of long bone osteotomies in large ruminants: an
experimental study. Journal of Veterinary Medicine, A Physiology Pathology Clinical Medicine, 2004, v.56, n.6, p.284-293.
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TITULO RELATO DE CASO: OSTEOSSÍNTESE DE TÍBIA COM PLACA E PARAFUSO ASSOCIADA A PINOS PERCUTÂNEOS EM FRATURA NÃO RECENTE DE BEZERRO

INTRODUCAO
As fraturas nos membros de grandes animais não são compatíveis com a vida, uma vez que o animal não se sustenta em três membros. Os bovinos e outros animais
de grande porte geralmente são eutanasiados perante tal lesão. Bezerros tem menos riscos e complicações devido ao seu tamanho e possuem uma cicatrização
mais rápida que bovinos adultos. Esses riscos aumentam quando mais tardio o procedimento é realizado.

OBJETIVOS
Relatar um caso de fratura cominutiva de osso longo em bezerro tratado cirurgicamente no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, demostrando a
viabilidade cirúrgica, mesmo que tardiamente evitando que o animal seja eutanasiado como em tantos outros casos.

METODOLOGIA

Um bovino da raça Nelore de 5 meses de idade com 145kg foi encaminhado para a cirurgia 14 dias após ser diagnosticado com fratura diafisária completa
cominutiva, na tíbia do membro posterior direito. A osteossíntese foi realizada com placa dinâmica compressiva de 4,5mm com 12 furos em ponte, posicionada na
face medial da tíbia. Na diáfise proximal foram fixados cinco parafusos corticais variando de 48 a 75mm e na diáfise distal foram fixados três parafusos corticais
também variando de 48 a 75mm. Foram fixados 5 pinos percutâneos, sendo 3 pinos de Steinnmann de 4,5mm cruzados entre si na diáfise proximal e mais dois
pinos similares na diáfise distal. Foi realizado penso Robert Jones, com bandagem de gesso sintético que se estendia desde a parte proximal da tíbia até a
extremidade distal de metatarso onde os pinos percutâneos foram ancorados. O gesso foi retirado e substituído após 75 dias quando os pinos percutâneos também
foram retirados. Depois de 90 dias o gesso foi retirado e o animal recebeu alta.

RESULTADOS
Por se tratar de um animal jovem, apesar da cirurgia ocorrer tardiamente e colocar em risco o resultado cirúrgico, o emprego de mais de um método de fixação, fez
com que obtivéssemos uma boa cicatrização óssea e com recuperação da função do membro, possibilitando animal viver sem demais adversidades.

CONCLUSOES
Com este relato de caso concluímos que é possível fazer uma osteossíntese em membro de um bovino principalmente se os fatores forem favoráveis a ele, como o
porte pequeno, o local da fratura e o tipo desta e a boa capacidade de cicatrização óssea, o que comumente ocorre em bezerros. Possibilitando uma vida adequada
ao animal onde este não precisou ser eutanasiado devido a uma fratura em membro.

REFERENCIAS

Adams, S.B.; Fessler; J.F.; Treatment of fractures of the tibia and radius-ulna by external coaptation. The Veterinary clinics of North America Food Animal Practice,
1996, v.12, n.1, p.181-98. Nixon; Alan J. Equine Fracture Repair. 2. ed. John Wiley (#38) Sons, Inc. 2020. Aithal, H. P.; Singh, G.R.; Hoque M., Maiti S.K.; Kinjavdekar
P.; Pawde A.M.; Amarpal H.C.; The use of a circular external skeletal fixation device for the management of long bone osteotomies in large ruminants: an
experimental study. Journal of Veterinary Medicine, A Physiology Pathology Clinical Medicine, 2004, v.56, n.6, p.284-293.
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TITULO RELATO DE CASO: OSTEOSSÍNTESE DE TÍBIA COM PLACA E PARAFUSO ASSOCIADA A PINOS PERCUTÂNEOS EM FRATURA NÃO RECENTE DE BEZERRO

INTRODUCAO
As fraturas nos membros de grandes animais não são compatíveis com a vida, uma vez que o animal não se sustenta em três membros. Os bovinos e outros animais
de grande porte geralmente são eutanasiados perante tal lesão. Bezerros tem menos riscos e complicações devido ao seu tamanho e possuem uma cicatrização
mais rápida que bovinos adultos. Esses riscos aumentam quando mais tardio o procedimento é realizado.

OBJETIVOS
Relatar um caso de fratura cominutiva de osso longo em bezerro tratado cirurgicamente no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, demostrando a
viabilidade cirúrgica, mesmo que tardiamente evitando que o animal seja eutanasiado como em tantos outros casos.

METODOLOGIA

Um bovino da raça Nelore de 5 meses de idade com 145kg foi encaminhado para a cirurgia 14 dias após ser diagnosticado com fratura diafisária completa
cominutiva, na tíbia do membro posterior direito. A osteossíntese foi realizada com placa dinâmica compressiva de 4,5mm com 12 furos em ponte, posicionada na
face medial da tíbia. Na diáfise proximal foram fixados cinco parafusos corticais variando de 48 a 75mm e na diáfise distal foram fixados três parafusos corticais
também variando de 48 a 75mm. Foram fixados 5 pinos percutâneos, sendo 3 pinos de Steinnmann de 4,5mm cruzados entre si na diáfise proximal e mais dois
pinos similares na diáfise distal. Foi realizado penso Robert Jones, com bandagem de gesso sintético que se estendia desde a parte proximal da tíbia até a
extremidade distal de metatarso onde os pinos percutâneos foram ancorados. O gesso foi retirado e substituído após 75 dias quando os pinos percutâneos também
foram retirados. Depois de 90 dias o gesso foi retirado e o animal recebeu alta.

RESULTADOS
Por se tratar de um animal jovem, apesar da cirurgia ocorrer tardiamente e colocar em risco o resultado cirúrgico, o emprego de mais de um método de fixação, fez
com que obtivéssemos uma boa cicatrização óssea e com recuperação da função do membro, possibilitando animal viver sem demais adversidades.

CONCLUSOES
Com este relato de caso concluímos que é possível fazer uma osteossíntese em membro de um bovino principalmente se os fatores forem favoráveis a ele, como o
porte pequeno, o local da fratura e o tipo desta e a boa capacidade de cicatrização óssea, o que comumente ocorre em bezerros. Possibilitando uma vida adequada
ao animal onde este não precisou ser eutanasiado devido a uma fratura em membro.

REFERENCIAS

Adams, S.B.; Fessler; J.F.; Treatment of fractures of the tibia and radius-ulna by external coaptation. The Veterinary clinics of North America Food Animal Practice,
1996, v.12, n.1, p.181-98. Nixon; Alan J. Equine Fracture Repair. 2. ed. John Wiley (#38) Sons, Inc. 2020. Aithal, H. P.; Singh, G.R.; Hoque M., Maiti S.K.; Kinjavdekar
P.; Pawde A.M.; Amarpal H.C.; The use of a circular external skeletal fixation device for the management of long bone osteotomies in large ruminants: an
experimental study. Journal of Veterinary Medicine, A Physiology Pathology Clinical Medicine, 2004, v.56, n.6, p.284-293.
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TITULO MICROPIGMENTAÇÃO DE ARÉOLA NA AUTOESTIMA DAS MULHERES MASTECTOMIZADAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

O câncer de mama é uma doença muito prevalente e temida pela população feminina. A preocupação com a estética e com a qualidade de vida estão presentes no
tratamento oncológico em todas as suas fases. Com a tentativa de amenizar tal sofrimento, pode ser realizada a reconstrução da mama após a mastectomia; esta
etapa é tão importante para a autoestima dessas mulheres que precisam fazer a retirada da mama, uma das etapas do processo de reconstrução da mama é a
reconstrução do complexo aréolopapilar. Além disso, esta pode também ser usada para disfarçar áreas calvas, mascarar cicatrizes e na reconstrução do complexo
mamilo-aréola após mastectomia. Dentro do procedimento temos a micropigmentação restauradora, é uma grande aliada às cirurgias plásticas ou procedimentos
médicos que visam o rejuvenescimento, reparação e camuflagem de cicatrizes.

OBJETIVOS Analisar a importância e os benefícios do procedimento de micropigmentação de aréolas para a autoestima de mulheres submetidas à mastectomia.

METODOLOGIA
foi realizado uma revisão de literatura do tipo descritivo-exploratória, buscando conhecer sob olhar de autores que descrevessem o uso e a importância da
micropigmentação de aréola na autoestima das mulheres mastectomizadas, no período de 2011 a 2021, utilizando artigos no idioma português últimos 10 anos.

RESULTADOS
Foram encontrados na Literatura 8 artigos os quais estiveram envolvidos com a importância da micropigmentação em pacientes mastectomizados. Observou-se que
o câncer de mama causa muitos óbitos e a forma mais eficaz de tratamento é a mastectomia, porém, é um procedimento que afeta a vida da mulher, interferindo na
sua autoestima. Com isso vem crescendo cada vez mais a micropigmentação de aréola em casos de reconstrução de mama, melhorando também sua autoestima.

CONCLUSOES
Apesar da escassez de estudos que correlacionam o tema proposto,. Observou que a micropigmentação promoveu uma melhora estética na aréola de mulheres
masctectomizadas.

REFERENCIAS

ALBARELLO, Renata; LABER, Ana Carolina Fabris; DALEGRAVE, Debora; FRANCISCATTO, Laura Helena Gerber; ARGENTA, Carla. Percepções e enfrentamentos de
mulheres que vivenciaram diagnóstico de câncer de mama. Revista de Enfermagem. V.08, nº 08. 2012. BRANDÃO, Fernanda Machado; CARMO, Karla Ferreira do;
MENEGAT, Tais Amadio. Dermopigmentação cutânea em pacientes mastectomizadas. Revista Eletrônica Saúde e Ciência, v. 4, n. 2, p.55-68, 2014. MARTINS, Mônica
Corrêa; MEJIA, Dayana Priscila Maia; AZEVEDO, Adriana Miranda. A Micro pigmentação paramédica areolar pós-mastectomia. 2016.
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Arainy Suely Antunes

TITULO MICROPIGMENTAÇÃO DE ARÉOLA NA AUTOESTIMA DAS MULHERES MASTECTOMIZADAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

O câncer de mama é uma doença muito prevalente e temida pela população feminina. A preocupação com a estética e com a qualidade de vida estão presentes no
tratamento oncológico em todas as suas fases. Com a tentativa de amenizar tal sofrimento, pode ser realizada a reconstrução da mama após a mastectomia; esta
etapa é tão importante para a autoestima dessas mulheres que precisam fazer a retirada da mama, uma das etapas do processo de reconstrução da mama é a
reconstrução do complexo aréolopapilar. Além disso, esta pode também ser usada para disfarçar áreas calvas, mascarar cicatrizes e na reconstrução do complexo
mamilo-aréola após mastectomia. Dentro do procedimento temos a micropigmentação restauradora, é uma grande aliada às cirurgias plásticas ou procedimentos
médicos que visam o rejuvenescimento, reparação e camuflagem de cicatrizes.

OBJETIVOS Analisar a importância e os benefícios do procedimento de micropigmentação de aréolas para a autoestima de mulheres submetidas à mastectomia.

METODOLOGIA
foi realizado uma revisão de literatura do tipo descritivo-exploratória, buscando conhecer sob olhar de autores que descrevessem o uso e a importância da
micropigmentação de aréola na autoestima das mulheres mastectomizadas, no período de 2011 a 2021, utilizando artigos no idioma português últimos 10 anos.

RESULTADOS
Foram encontrados na Literatura 8 artigos os quais estiveram envolvidos com a importância da micropigmentação em pacientes mastectomizados. Observou-se que
o câncer de mama causa muitos óbitos e a forma mais eficaz de tratamento é a mastectomia, porém, é um procedimento que afeta a vida da mulher, interferindo na
sua autoestima. Com isso vem crescendo cada vez mais a micropigmentação de aréola em casos de reconstrução de mama, melhorando também sua autoestima.

CONCLUSOES
Apesar da escassez de estudos que correlacionam o tema proposto,. Observou que a micropigmentação promoveu uma melhora estética na aréola de mulheres
masctectomizadas.

REFERENCIAS

ALBARELLO, Renata; LABER, Ana Carolina Fabris; DALEGRAVE, Debora; FRANCISCATTO, Laura Helena Gerber; ARGENTA, Carla. Percepções e enfrentamentos de
mulheres que vivenciaram diagnóstico de câncer de mama. Revista de Enfermagem. V.08, nº 08. 2012. BRANDÃO, Fernanda Machado; CARMO, Karla Ferreira do;
MENEGAT, Tais Amadio. Dermopigmentação cutânea em pacientes mastectomizadas. Revista Eletrônica Saúde e Ciência, v. 4, n. 2, p.55-68, 2014. MARTINS, Mônica
Corrêa; MEJIA, Dayana Priscila Maia; AZEVEDO, Adriana Miranda. A Micro pigmentação paramédica areolar pós-mastectomia. 2016.
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TITULO MICROPIGMENTAÇÃO DE ARÉOLA NA AUTOESTIMA DAS MULHERES MASTECTOMIZADAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO

O câncer de mama é uma doença muito prevalente e temida pela população feminina. A preocupação com a estética e com a qualidade de vida estão presentes no
tratamento oncológico em todas as suas fases. Com a tentativa de amenizar tal sofrimento, pode ser realizada a reconstrução da mama após a mastectomia; esta
etapa é tão importante para a autoestima dessas mulheres que precisam fazer a retirada da mama, uma das etapas do processo de reconstrução da mama é a
reconstrução do complexo aréolopapilar. Além disso, esta pode também ser usada para disfarçar áreas calvas, mascarar cicatrizes e na reconstrução do complexo
mamilo-aréola após mastectomia. Dentro do procedimento temos a micropigmentação restauradora, é uma grande aliada às cirurgias plásticas ou procedimentos
médicos que visam o rejuvenescimento, reparação e camuflagem de cicatrizes.

OBJETIVOS Analisar a importância e os benefícios do procedimento de micropigmentação de aréolas para a autoestima de mulheres submetidas à mastectomia.

METODOLOGIA
foi realizado uma revisão de literatura do tipo descritivo-exploratória, buscando conhecer sob olhar de autores que descrevessem o uso e a importância da
micropigmentação de aréola na autoestima das mulheres mastectomizadas, no período de 2011 a 2021, utilizando artigos no idioma português últimos 10 anos.

RESULTADOS
Foram encontrados na Literatura 8 artigos os quais estiveram envolvidos com a importância da micropigmentação em pacientes mastectomizados. Observou-se que
o câncer de mama causa muitos óbitos e a forma mais eficaz de tratamento é a mastectomia, porém, é um procedimento que afeta a vida da mulher, interferindo na
sua autoestima. Com isso vem crescendo cada vez mais a micropigmentação de aréola em casos de reconstrução de mama, melhorando também sua autoestima.

CONCLUSOES
Apesar da escassez de estudos que correlacionam o tema proposto,. Observou que a micropigmentação promoveu uma melhora estética na aréola de mulheres
masctectomizadas.

REFERENCIAS

ALBARELLO, Renata; LABER, Ana Carolina Fabris; DALEGRAVE, Debora; FRANCISCATTO, Laura Helena Gerber; ARGENTA, Carla. Percepções e enfrentamentos de
mulheres que vivenciaram diagnóstico de câncer de mama. Revista de Enfermagem. V.08, nº 08. 2012. BRANDÃO, Fernanda Machado; CARMO, Karla Ferreira do;
MENEGAT, Tais Amadio. Dermopigmentação cutânea em pacientes mastectomizadas. Revista Eletrônica Saúde e Ciência, v. 4, n. 2, p.55-68, 2014. MARTINS, Mônica
Corrêa; MEJIA, Dayana Priscila Maia; AZEVEDO, Adriana Miranda. A Micro pigmentação paramédica areolar pós-mastectomia. 2016.
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TITULO O impacto na saúde mental de um ex-atendente de enfermagem do Complexo do Juquery e o seu adoecimento no trabalho

INTRODUCAO

Antigamente conhecido como Asilo Colônia da Sucursal do Juquery, inaugurado em 1898 o Hospício de Alienados de São Paulo veio de uma proposta de
‘’descentralização da loucura’’, por meio da criação de asilos regionais por todo o interior.¹ Em 1973 Walter Farias largou seu emprego de metalúrgico, pois seu nome
tinha saído no Diário Oficial para trabalhar de atendente de enfermagem no Juquery.¹ Após trabalhar um tempo no hospital psiquiátrico, Walter não sabia, mas iria ser
transferido para o Manicômio Judiciário, onde daria início à sua motivação para a criação de seu livro.

OBJETIVOS
Analisar o caso "o capa branca", descobrir a origem do pseudônimo “capa branca”, levantar os fatores que levaram o paciente identificado como capa branca a
desenvolver problemas psiquiátricos e identificar como era o tratamento imposto no Juquery na época.

METODOLOGIA
O presente estudo utilizou a pesquisa documental, a partir do livro “O Capa Branca” de Walter Farias e Daniel Navarro Sonim. Tal procedimento utiliza métodos e
técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos utilizados como fonte de informações, indicações e esclarecimentos que elucidam determinadas
questões e servem de testemunhos.

RESULTADOS

A história vivida por Walter Farias deu origem ao livro "o capa branca", no qual retrata sua história - desde o processo de aprovação no concurso público para atuar
como atendente de enfermagem no Hospital do Juquery, até sua passagem pelo Manicômio Judiciário, até sua internação no Juquery, devido ao seu adoecimento no
trabalho. Walter descreve em seu livro sobre seu aprendizado e medo adquiridos durante seis anos de trabalho, e relata como seu processo de adoecimento foi
ocasionado devido esgotamento mental, pois acreditava que a função do atendente de enfermagem era a de cuidar do próximo e de suas enfermidades. Ao se dar
conta que seu trabalho se resumia em cuidar de detentos como um carcereiro, isto o fez adoecer mentalmente. Após um ano de trabalho no Manicômio Judiciário, já
apresentava anedonia, claustrofobia, delírio persecutório, e ainda realizava o aumento das doses de seus medicamentos por conta própria.

CONCLUSOES

O “capa branca” é um pseudônimo adotado pelos pacientes do hospital psiquiátrico do Juquery, e também pelos internos do Manicômio Judiciário, para descrever os
funcionários que fazem uso do jaleco branco. Os principais motivos por transformar Walter em um paciente psiquiátrico, pode ser reportado ao fato de sua
transferência de local de trabalho, e como Walter não conseguiu lidar com tais mudanças, do ponto de vista emocional. Tal impacto parece ter desencadeado um
importante quadro psiquiátrico. O Hospital Psiquiátrico contava com alguns procedimentos impostos pelos profissionais que eram as terapias utilizadas eram
malarioterapia, traumaterapia e eletrochoque.

REFERENCIAS
FARIAS, Walter; NAVARRO SONIM, Daniel. O CAPA-BRANCA: de funcionário a paciente de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. São Paulo, Terceiro
Nome, 2014. GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo, Perspectiva, 6° edição, 1961. TARELOW, Gustavo Querodia. ENTRE FEBRES, COMAS E
CONVULSÕES: as terapias biológicas no Hospital do Juquery administrado por Pacheco e Silva (1923 -1937). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011.
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TITULO O impacto na saúde mental de um ex-atendente de enfermagem do Complexo do Juquery e o seu adoecimento no trabalho

INTRODUCAO

Antigamente conhecido como Asilo Colônia da Sucursal do Juquery, inaugurado em 1898 o Hospício de Alienados de São Paulo veio de uma proposta de
‘’descentralização da loucura’’, por meio da criação de asilos regionais por todo o interior.¹ Em 1973 Walter Farias largou seu emprego de metalúrgico, pois seu nome
tinha saído no Diário Oficial para trabalhar de atendente de enfermagem no Juquery.¹ Após trabalhar um tempo no hospital psiquiátrico, Walter não sabia, mas iria ser
transferido para o Manicômio Judiciário, onde daria início à sua motivação para a criação de seu livro.

OBJETIVOS
Analisar o caso "o capa branca", descobrir a origem do pseudônimo “capa branca”, levantar os fatores que levaram o paciente identificado como capa branca a
desenvolver problemas psiquiátricos e identificar como era o tratamento imposto no Juquery na época.

METODOLOGIA
O presente estudo utilizou a pesquisa documental, a partir do livro “O Capa Branca” de Walter Farias e Daniel Navarro Sonim. Tal procedimento utiliza métodos e
técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos utilizados como fonte de informações, indicações e esclarecimentos que elucidam determinadas
questões e servem de testemunhos.

RESULTADOS

A história vivida por Walter Farias deu origem ao livro "o capa branca", no qual retrata sua história - desde o processo de aprovação no concurso público para atuar
como atendente de enfermagem no Hospital do Juquery, até sua passagem pelo Manicômio Judiciário, até sua internação no Juquery, devido ao seu adoecimento no
trabalho. Walter descreve em seu livro sobre seu aprendizado e medo adquiridos durante seis anos de trabalho, e relata como seu processo de adoecimento foi
ocasionado devido esgotamento mental, pois acreditava que a função do atendente de enfermagem era a de cuidar do próximo e de suas enfermidades. Ao se dar
conta que seu trabalho se resumia em cuidar de detentos como um carcereiro, isto o fez adoecer mentalmente. Após um ano de trabalho no Manicômio Judiciário, já
apresentava anedonia, claustrofobia, delírio persecutório, e ainda realizava o aumento das doses de seus medicamentos por conta própria.

CONCLUSOES

O “capa branca” é um pseudônimo adotado pelos pacientes do hospital psiquiátrico do Juquery, e também pelos internos do Manicômio Judiciário, para descrever os
funcionários que fazem uso do jaleco branco. Os principais motivos por transformar Walter em um paciente psiquiátrico, pode ser reportado ao fato de sua
transferência de local de trabalho, e como Walter não conseguiu lidar com tais mudanças, do ponto de vista emocional. Tal impacto parece ter desencadeado um
importante quadro psiquiátrico. O Hospital Psiquiátrico contava com alguns procedimentos impostos pelos profissionais que eram as terapias utilizadas eram
malarioterapia, traumaterapia e eletrochoque.

REFERENCIAS
FARIAS, Walter; NAVARRO SONIM, Daniel. O CAPA-BRANCA: de funcionário a paciente de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. São Paulo, Terceiro
Nome, 2014. GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo, Perspectiva, 6° edição, 1961. TARELOW, Gustavo Querodia. ENTRE FEBRES, COMAS E
CONVULSÕES: as terapias biológicas no Hospital do Juquery administrado por Pacheco e Silva (1923 -1937). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011.
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TITULO
ANÁLISE RADIOGRÁFICA DE RECONSTRUÇÕES CORONÁRIAS UTILIZANDO RETENTORES INTRA-RADICULARES REALIZADAS POR ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (UNISA) – ESTUDO PILOTO.

INTRODUCAO

Os retentores intra-radiculares têm sido amplamente utilizados na reabilitação protética de dentes com grande destruição coronária. Os retentores mais aplicados
são núcleo metálico fundido e pino de fibra de vidro associado à resina composta (núcleo de preenchimento). O núcleo metálico fundido é um pino é confeccionado
de maneira individualizada para cada caso por meio de moldagem ou modelagem e fundição. Já o pino de fibra de vidro é pré-fabricado, formado por filamentos de
fibra de vidro condensadas, cimentado diretamente sobre a raiz preparada. Durante anos os núcleos metálicos fundidos eram a única opção, mas novos materiais
têm sido desenvolvidos para a confecção desse tipo de retentor, na busca por opções mais estéticas, de execução mais rápida e com menor risco de fratura da raiz.
Independentemente do tipo de retentor radicular alguns aspectos devem ser observados para uma correta reconstrução coronária com maior previsibilidade e
segurança, especialmente aspectos de proporção ideal visíveis por meio de radiografias periapicais. Diversos trabalhos laboratoriais têm sido realizados com o
intuito de comparar os pinos de fibra de vidro e os núcleos metálicos fundidos quanto aos aspectos estéticos e de resistência mecânica, mas poucos são
encontrados a respeito de sua longevidade, especialmente considerando o comportamento cíclico dos esforços mastigatórios, as características da dentina, a
quantidade de remanescente coronário, correlacionando com as características técnicas para sua confecção.

OBJETIVOS
Este estudo piloto avaliou radiograficamente 5 elementos dentais restaurados utilizando retentores intra-radiculares, sendo 4 com núcleo metálico fundido e 1 com
pino de fibra de vidro, comparando as características do retentor em relação aos aspectos de proporção ideais, realizados por alunos de graduação da faculdade de
odontologia da Universidade Santo Amaro (UNISA).

METODOLOGIA
Foram analisados comparativamente aos parâmetros: comprimento da porção radicular idealmente 2/3 da raiz, proteção do delta apical por preservação de 3 a 4
mm de guta percha apical, comprimento da porção radicular em relação à crista óssea 1/2 abaixo da crista óssea, e espessura de 1/3 da espessura radicular total.

RESULTADOS

Apenas 2 dos retentores avaliados possuía todos os quesitos de proporção dentro dos parâmetros ideais, sendo estes núcleos metálicos fundidos. Os outros 3
elementos dentais estavam inadequados no quesito comprimento da porção intra-radicular do pino, sendo o pino de fibra de vidro com comprimento superior ao
ideal (deixando menos de 2 mm de guta percha apical) e os núcleos metálicos fundidos menores do que o comprimento ideal, com o comprimento total da porção
radicular acima da crista óssea

CONCLUSOES
Pôde-se constatar que, independentemente do tipo de retentor radicular utilizado, existe uma curva de aprendizado necessária à correta execução do tratamento,
exigindo treinamento e atenção aos detalhes de cada aspecto para o sucesso e longevidade da restauração.

REFERENCIAS UNOPAR Cient Ciênc Biol Saúde 2014;16(1):51-5 Id on Line Rev. Mult. Psic. V.12, N. 42, p. p. 996-1005, 2018
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TITULO
ANÁLISE RADIOGRÁFICA DE RECONSTRUÇÕES CORONÁRIAS UTILIZANDO RETENTORES INTRA-RADICULARES REALIZADAS POR ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (UNISA) – ESTUDO PILOTO.

INTRODUCAO

Os retentores intra-radiculares têm sido amplamente utilizados na reabilitação protética de dentes com grande destruição coronária. Os retentores mais aplicados
são núcleo metálico fundido e pino de fibra de vidro associado à resina composta (núcleo de preenchimento). O núcleo metálico fundido é um pino é confeccionado
de maneira individualizada para cada caso por meio de moldagem ou modelagem e fundição. Já o pino de fibra de vidro é pré-fabricado, formado por filamentos de
fibra de vidro condensadas, cimentado diretamente sobre a raiz preparada. Durante anos os núcleos metálicos fundidos eram a única opção, mas novos materiais
têm sido desenvolvidos para a confecção desse tipo de retentor, na busca por opções mais estéticas, de execução mais rápida e com menor risco de fratura da raiz.
Independentemente do tipo de retentor radicular alguns aspectos devem ser observados para uma correta reconstrução coronária com maior previsibilidade e
segurança, especialmente aspectos de proporção ideal visíveis por meio de radiografias periapicais. Diversos trabalhos laboratoriais têm sido realizados com o
intuito de comparar os pinos de fibra de vidro e os núcleos metálicos fundidos quanto aos aspectos estéticos e de resistência mecânica, mas poucos são
encontrados a respeito de sua longevidade, especialmente considerando o comportamento cíclico dos esforços mastigatórios, as características da dentina, a
quantidade de remanescente coronário, correlacionando com as características técnicas para sua confecção.

OBJETIVOS
Este estudo piloto avaliou radiograficamente 5 elementos dentais restaurados utilizando retentores intra-radiculares, sendo 4 com núcleo metálico fundido e 1 com
pino de fibra de vidro, comparando as características do retentor em relação aos aspectos de proporção ideais, realizados por alunos de graduação da faculdade de
odontologia da Universidade Santo Amaro (UNISA).

METODOLOGIA
Foram analisados comparativamente aos parâmetros: comprimento da porção radicular idealmente 2/3 da raiz, proteção do delta apical por preservação de 3 a 4
mm de guta percha apical, comprimento da porção radicular em relação à crista óssea 1/2 abaixo da crista óssea, e espessura de 1/3 da espessura radicular total.

RESULTADOS

Apenas 2 dos retentores avaliados possuía todos os quesitos de proporção dentro dos parâmetros ideais, sendo estes núcleos metálicos fundidos. Os outros 3
elementos dentais estavam inadequados no quesito comprimento da porção intra-radicular do pino, sendo o pino de fibra de vidro com comprimento superior ao
ideal (deixando menos de 2 mm de guta percha apical) e os núcleos metálicos fundidos menores do que o comprimento ideal, com o comprimento total da porção
radicular acima da crista óssea

CONCLUSOES
Pôde-se constatar que, independentemente do tipo de retentor radicular utilizado, existe uma curva de aprendizado necessária à correta execução do tratamento,
exigindo treinamento e atenção aos detalhes de cada aspecto para o sucesso e longevidade da restauração.

REFERENCIAS UNOPAR Cient Ciênc Biol Saúde 2014;16(1):51-5 Id on Line Rev. Mult. Psic. V.12, N. 42, p. p. 996-1005, 2018
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Ana Paula Ribeiro

TITULO Influência do tipo de pé sobre a carga plantar durante a marcha de corredores recreacionais

INTRODUCAO

A corrida é uma das atividades esportivas que mais vem crescendo mundialmente. Estudo revela que de todas as modalidades esportivas, a corrida vem sendo a
preferida entre os jovens, adultos, idosos e crianças1,2. Além disso, já é bem descrita na literatura ser uma atividade esportiva versátil e de baixo custo à população.
Porém, grande parte dos corredores iniciantes são acometidos por lesões, sendo o tipo de pé e a sobrecarga plantar os principais fatores de risco para o seu
surgimento. Porém, pouco se sabe na literatura como diferentes morfologias do alinhamento postural dos pés pode mudar a distribuição da carga plantar, fato este,
de extrema importância para melhor estratégias de intervenção e prevenção das lesões musculoesqueléticas que acometem o corredor.

OBJETIVOS Investigar a influência dos tipos de pés sobre a distribuição da carga plantar durante a marcha de corredores recreacionais.

METODOLOGIA

Foram avaliados 57 corredores (45,4±8,1 anos, 69,6±14,0 kg, 1,68±9,2 m). O tipo dos pés foram avaliados por meio do índice do do arco plantar dinâmico. Em
seguida, foram divididos em três grupos: corredores com pés cavos (GCC; n=47), corredores com pés normais (GCN; n=34) e corredores com pés planos (GCP;
n=33). A avaliação da distribuição das pressões plantar foi realizada pela plataforma de pressão (Loran®, Itália) em frequência de 100Hz durante a marcha. As
regiões dos pés avaliadas foram: antepé, mediopé e retropé (medial e lateral) sobre as variáveis de força máxima (N) e pico de pressão (KPa.s). Análise Estatística:
Análise de Variância, seguida do pos-hoc de Tukey, considerando diferenças significativas um p(#60)0.05.

RESULTADOS

Os corredores com pés do tipo cavo apresentaram maiores pico de pressão na área do antepé (GCC: 149,7±32,1; GCN: 120,6±20,4; GCP: 119,2±14,2, p=0,047 e
p(#60)0,001) e retropé lateral (GCC: 198,5±33,8; GCN: 190,0±26,3; GCP: 179,4±30,2) em relação aos grupos com pés normais e planos, mas reduziu na área do
mediopé (GCC: 74,6±31,8; GCN: 108,0±27,5; GCP: 120,7±32,4, p(#60)0,001). No retropé medial, não houve diferenças observadas entre os grupos: GCC, GCN e GCP.
Na força máxima, também não foram observadas diferenças significativas entre os corredores com diferentes tipos de pés: GCC, GCN e GCP, p(#62)0,05). Os
corredores com pés planos reduziram o pico de pressão em nas áreas do antepé e retropé (medial e lateral), exceto na área do mediopé que aumentou
(p(#60)0,001).

CONCLUSOES
Corredores recreacionais com pés cavos apresentam maiores sobrecargas plantares sobre as regiões do antepé e do retropé lateral comparado aos corredores com
pés normais e planos durante a marcha. Estes achados ajudam a compreender a necessidade do treino de marcha para melhor distribuição da carga plantar.

REFERENCIAS 1. Buist I, et al. Am J Sports Med. 2017; 38(2): 273-280. 2. Taddei UT, et al. Am J Sports Med. 2020;48(14):3610-3619.
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Ana Paula Ribeiro

TITULO Influência do tipo de pé sobre a carga plantar durante a marcha de corredores recreacionais

INTRODUCAO

A corrida é uma das atividades esportivas que mais vem crescendo mundialmente. Estudo revela que de todas as modalidades esportivas, a corrida vem sendo a
preferida entre os jovens, adultos, idosos e crianças1,2. Além disso, já é bem descrita na literatura ser uma atividade esportiva versátil e de baixo custo à população.
Porém, grande parte dos corredores iniciantes são acometidos por lesões, sendo o tipo de pé e a sobrecarga plantar os principais fatores de risco para o seu
surgimento. Porém, pouco se sabe na literatura como diferentes morfologias do alinhamento postural dos pés pode mudar a distribuição da carga plantar, fato este,
de extrema importância para melhor estratégias de intervenção e prevenção das lesões musculoesqueléticas que acometem o corredor.

OBJETIVOS Investigar a influência dos tipos de pés sobre a distribuição da carga plantar durante a marcha de corredores recreacionais.

METODOLOGIA

Foram avaliados 57 corredores (45,4±8,1 anos, 69,6±14,0 kg, 1,68±9,2 m). O tipo dos pés foram avaliados por meio do índice do do arco plantar dinâmico. Em
seguida, foram divididos em três grupos: corredores com pés cavos (GCC; n=47), corredores com pés normais (GCN; n=34) e corredores com pés planos (GCP;
n=33). A avaliação da distribuição das pressões plantar foi realizada pela plataforma de pressão (Loran®, Itália) em frequência de 100Hz durante a marcha. As
regiões dos pés avaliadas foram: antepé, mediopé e retropé (medial e lateral) sobre as variáveis de força máxima (N) e pico de pressão (KPa.s). Análise Estatística:
Análise de Variância, seguida do pos-hoc de Tukey, considerando diferenças significativas um p(#60)0.05.

RESULTADOS

Os corredores com pés do tipo cavo apresentaram maiores pico de pressão na área do antepé (GCC: 149,7±32,1; GCN: 120,6±20,4; GCP: 119,2±14,2, p=0,047 e
p(#60)0,001) e retropé lateral (GCC: 198,5±33,8; GCN: 190,0±26,3; GCP: 179,4±30,2) em relação aos grupos com pés normais e planos, mas reduziu na área do
mediopé (GCC: 74,6±31,8; GCN: 108,0±27,5; GCP: 120,7±32,4, p(#60)0,001). No retropé medial, não houve diferenças observadas entre os grupos: GCC, GCN e GCP.
Na força máxima, também não foram observadas diferenças significativas entre os corredores com diferentes tipos de pés: GCC, GCN e GCP, p(#62)0,05). Os
corredores com pés planos reduziram o pico de pressão em nas áreas do antepé e retropé (medial e lateral), exceto na área do mediopé que aumentou
(p(#60)0,001).

CONCLUSOES
Corredores recreacionais com pés cavos apresentam maiores sobrecargas plantares sobre as regiões do antepé e do retropé lateral comparado aos corredores com
pés normais e planos durante a marcha. Estes achados ajudam a compreender a necessidade do treino de marcha para melhor distribuição da carga plantar.

REFERENCIAS 1. Buist I, et al. Am J Sports Med. 2017; 38(2): 273-280. 2. Taddei UT, et al. Am J Sports Med. 2020;48(14):3610-3619.

Página 1153



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12865 Ortopedia 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4206959 - LUIZA GUIDO DIAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Paula Ribeiro

TITULO Influência do tipo de pé sobre a carga plantar durante a marcha de corredores recreacionais

INTRODUCAO

A corrida é uma das atividades esportivas que mais vem crescendo mundialmente. Estudo revela que de todas as modalidades esportivas, a corrida vem sendo a
preferida entre os jovens, adultos, idosos e crianças1,2. Além disso, já é bem descrita na literatura ser uma atividade esportiva versátil e de baixo custo à população.
Porém, grande parte dos corredores iniciantes são acometidos por lesões, sendo o tipo de pé e a sobrecarga plantar os principais fatores de risco para o seu
surgimento. Porém, pouco se sabe na literatura como diferentes morfologias do alinhamento postural dos pés pode mudar a distribuição da carga plantar, fato este,
de extrema importância para melhor estratégias de intervenção e prevenção das lesões musculoesqueléticas que acometem o corredor.

OBJETIVOS Investigar a influência dos tipos de pés sobre a distribuição da carga plantar durante a marcha de corredores recreacionais.

METODOLOGIA

Foram avaliados 57 corredores (45,4±8,1 anos, 69,6±14,0 kg, 1,68±9,2 m). O tipo dos pés foram avaliados por meio do índice do do arco plantar dinâmico. Em
seguida, foram divididos em três grupos: corredores com pés cavos (GCC; n=47), corredores com pés normais (GCN; n=34) e corredores com pés planos (GCP;
n=33). A avaliação da distribuição das pressões plantar foi realizada pela plataforma de pressão (Loran®, Itália) em frequência de 100Hz durante a marcha. As
regiões dos pés avaliadas foram: antepé, mediopé e retropé (medial e lateral) sobre as variáveis de força máxima (N) e pico de pressão (KPa.s). Análise Estatística:
Análise de Variância, seguida do pos-hoc de Tukey, considerando diferenças significativas um p(#60)0.05.

RESULTADOS

Os corredores com pés do tipo cavo apresentaram maiores pico de pressão na área do antepé (GCC: 149,7±32,1; GCN: 120,6±20,4; GCP: 119,2±14,2, p=0,047 e
p(#60)0,001) e retropé lateral (GCC: 198,5±33,8; GCN: 190,0±26,3; GCP: 179,4±30,2) em relação aos grupos com pés normais e planos, mas reduziu na área do
mediopé (GCC: 74,6±31,8; GCN: 108,0±27,5; GCP: 120,7±32,4, p(#60)0,001). No retropé medial, não houve diferenças observadas entre os grupos: GCC, GCN e GCP.
Na força máxima, também não foram observadas diferenças significativas entre os corredores com diferentes tipos de pés: GCC, GCN e GCP, p(#62)0,05). Os
corredores com pés planos reduziram o pico de pressão em nas áreas do antepé e retropé (medial e lateral), exceto na área do mediopé que aumentou
(p(#60)0,001).

CONCLUSOES
Corredores recreacionais com pés cavos apresentam maiores sobrecargas plantares sobre as regiões do antepé e do retropé lateral comparado aos corredores com
pés normais e planos durante a marcha. Estes achados ajudam a compreender a necessidade do treino de marcha para melhor distribuição da carga plantar.

REFERENCIAS 1. Buist I, et al. Am J Sports Med. 2017; 38(2): 273-280. 2. Taddei UT, et al. Am J Sports Med. 2020;48(14):3610-3619.
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TITULO Influência do tipo de pé sobre a carga plantar durante a marcha de corredores recreacionais

INTRODUCAO

A corrida é uma das atividades esportivas que mais vem crescendo mundialmente. Estudo revela que de todas as modalidades esportivas, a corrida vem sendo a
preferida entre os jovens, adultos, idosos e crianças1,2. Além disso, já é bem descrita na literatura ser uma atividade esportiva versátil e de baixo custo à população.
Porém, grande parte dos corredores iniciantes são acometidos por lesões, sendo o tipo de pé e a sobrecarga plantar os principais fatores de risco para o seu
surgimento. Porém, pouco se sabe na literatura como diferentes morfologias do alinhamento postural dos pés pode mudar a distribuição da carga plantar, fato este,
de extrema importância para melhor estratégias de intervenção e prevenção das lesões musculoesqueléticas que acometem o corredor.

OBJETIVOS Investigar a influência dos tipos de pés sobre a distribuição da carga plantar durante a marcha de corredores recreacionais.

METODOLOGIA

Foram avaliados 57 corredores (45,4±8,1 anos, 69,6±14,0 kg, 1,68±9,2 m). O tipo dos pés foram avaliados por meio do índice do do arco plantar dinâmico. Em
seguida, foram divididos em três grupos: corredores com pés cavos (GCC; n=47), corredores com pés normais (GCN; n=34) e corredores com pés planos (GCP;
n=33). A avaliação da distribuição das pressões plantar foi realizada pela plataforma de pressão (Loran®, Itália) em frequência de 100Hz durante a marcha. As
regiões dos pés avaliadas foram: antepé, mediopé e retropé (medial e lateral) sobre as variáveis de força máxima (N) e pico de pressão (KPa.s). Análise Estatística:
Análise de Variância, seguida do pos-hoc de Tukey, considerando diferenças significativas um p(#60)0.05.

RESULTADOS

Os corredores com pés do tipo cavo apresentaram maiores pico de pressão na área do antepé (GCC: 149,7±32,1; GCN: 120,6±20,4; GCP: 119,2±14,2, p=0,047 e
p(#60)0,001) e retropé lateral (GCC: 198,5±33,8; GCN: 190,0±26,3; GCP: 179,4±30,2) em relação aos grupos com pés normais e planos, mas reduziu na área do
mediopé (GCC: 74,6±31,8; GCN: 108,0±27,5; GCP: 120,7±32,4, p(#60)0,001). No retropé medial, não houve diferenças observadas entre os grupos: GCC, GCN e GCP.
Na força máxima, também não foram observadas diferenças significativas entre os corredores com diferentes tipos de pés: GCC, GCN e GCP, p(#62)0,05). Os
corredores com pés planos reduziram o pico de pressão em nas áreas do antepé e retropé (medial e lateral), exceto na área do mediopé que aumentou
(p(#60)0,001).

CONCLUSOES
Corredores recreacionais com pés cavos apresentam maiores sobrecargas plantares sobre as regiões do antepé e do retropé lateral comparado aos corredores com
pés normais e planos durante a marcha. Estes achados ajudam a compreender a necessidade do treino de marcha para melhor distribuição da carga plantar.

REFERENCIAS 1. Buist I, et al. Am J Sports Med. 2017; 38(2): 273-280. 2. Taddei UT, et al. Am J Sports Med. 2020;48(14):3610-3619.
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TITULO
FIBROSSARCOMA COM INFILTRAÇÃO PULMONAR EM CALOPSITA (NYMPHICUS HOLLANDICUS) ATENDIDA NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE
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INTRODUCAO
Recentemente observou-se aumento na longevidade das aves por estarem com mais frequência como animais de companhia, portanto, as neoplasias são mais
frequentes. O fibrossarcoma é uma das neoplasias mais comuns, originada do tecido conjuntivo fibroso, sendo localmente invasivo, com raro índice metastático.

OBJETIVOS Relatar um caso de fibrossarcoma em calopsita diagnosticada por necropsia e histopatológico.

METODOLOGIA

Calopsita, 8 meses, atendida no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro com aumento de volume em topografia de costelas, evolução de 3 meses, com
episódios de dispneia ocasionais. Realizou-se nodulectomia, evoluindo para óbito. Na necropsia notou-se nódulo aderido a musculatura peitoral esquerda infiltrado
em costelas, medindo 2,9cmx1,3cm, firme e brancacento. Ao corte firme, sólido e esbranquiçado. Presença de nódulos multifocais em pulmão medindo de 0,4cm a
0,7cm similar ao nódulo da musculatura. Ao exame histopatológico dos diversos nódulos observou-se proliferação atípica de células mesenquimais com alta
celularidade, entremeadas por moderado estroma fibrovascular, padrão difuso com arranjo estoriforme, e células neoplásicas com citoplasma indistinto, escasso e
eosinofilico, núcleos grandes e ovais, com presença de 1-3 nucléolos evidentes por célula. Notam-se 2-8 figuras de mitoses atípicas e raras típicas por campo
(40x/10 CGA), moderado pleomorfismo celular e acentuada anisocariose, áreas de necrose e presença de células multinucleadas.

RESULTADOS

Histopatológico compatível com fibrossarcoma grau III, alto grau, (Trojani et al., 1984). Embora seja considerada uma neoplasia comum em aves, os relatos são
escassos, citados nas espécies mais frequentemente acometidas, (periquitos-australianos, araras, papagaios). A literatura descreve os tecidos moles como os mais
afetados, podendo ocorrer em toda a cavidade celomática, assim como vísceras, sendo que a calopsita relatada apresentava acometimento cutâneo com infiltração
visceral em pulmão. Há relatos em pequenos animais de fibrossarcoma acomentendo pulmões, embora de ocorrência não habitual.

CONCLUSOES
A escassez de relatos na espécie estudada evidencia a necessidade de mais estudos, ressaltando a importância de uma descrição mais detalhada, principalmente
quanto a dados relativos à idade e avaliação histopatológica, visando uma melhor correlação desses dados com o desenvolvimento da neoplasia, e aplicá-los a
rotina clínica cirúrgica.

REFERENCIAS

CARNEIRO, Milena Batista et al. Fibrossarcoma em cão Rottweiler: relato de caso. PUBVET, v. 14, p. 138, 2019. LIGHTFOOT, T.L. Overview of Tumors: Section I:
Clinical Avian Neoplasia and Oncology. In: HARRISON, G.J.; LIGHTFOOT, T.L. Clinical Avian Medicine. Florida: Spix Publishing, Inc. 2006. cap. 20 p. 560-565. REAVILL,
D.R. Tumors of pet birds. Veterinary Clinics Exotic Animal Practice, v. 7, p. 537-560, 2004. Schmidt R. E., Reavill D. R., Phalen D. N., 2015. Integument. In: Pathology of
Pet and Aviary Birds, 2ª ed., pg 257 – 259. Trojani M, Contesso G, Coindre JM, Rouesse J, Bui NB, de Mascarel A, Goussot JF, David M, Bonichon F, Lagarde C: Soft-
tissue sarcomas of adults: study of pathological prognostic variables and definition of a histopathological grading system. Int J Cancer 33:37– 42, 1984. Zehnder A.,
Graham J., Reavill R. D., 2016. McLaughlin A. Neoplastic Diseases in Avian Species, pg. 107-112. In: Speer B. L., Current Therapy in Avian Medicin and Surgery. 1ª
ed., ELSEVIER, St. Louis – Missour.
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TITULO
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INTRODUCAO
Recentemente observou-se aumento na longevidade das aves por estarem com mais frequência como animais de companhia, portanto, as neoplasias são mais
frequentes. O fibrossarcoma é uma das neoplasias mais comuns, originada do tecido conjuntivo fibroso, sendo localmente invasivo, com raro índice metastático.

OBJETIVOS Relatar um caso de fibrossarcoma em calopsita diagnosticada por necropsia e histopatológico.

METODOLOGIA

Calopsita, 8 meses, atendida no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro com aumento de volume em topografia de costelas, evolução de 3 meses, com
episódios de dispneia ocasionais. Realizou-se nodulectomia, evoluindo para óbito. Na necropsia notou-se nódulo aderido a musculatura peitoral esquerda infiltrado
em costelas, medindo 2,9cmx1,3cm, firme e brancacento. Ao corte firme, sólido e esbranquiçado. Presença de nódulos multifocais em pulmão medindo de 0,4cm a
0,7cm similar ao nódulo da musculatura. Ao exame histopatológico dos diversos nódulos observou-se proliferação atípica de células mesenquimais com alta
celularidade, entremeadas por moderado estroma fibrovascular, padrão difuso com arranjo estoriforme, e células neoplásicas com citoplasma indistinto, escasso e
eosinofilico, núcleos grandes e ovais, com presença de 1-3 nucléolos evidentes por célula. Notam-se 2-8 figuras de mitoses atípicas e raras típicas por campo
(40x/10 CGA), moderado pleomorfismo celular e acentuada anisocariose, áreas de necrose e presença de células multinucleadas.

RESULTADOS

Histopatológico compatível com fibrossarcoma grau III, alto grau, (Trojani et al., 1984). Embora seja considerada uma neoplasia comum em aves, os relatos são
escassos, citados nas espécies mais frequentemente acometidas, (periquitos-australianos, araras, papagaios). A literatura descreve os tecidos moles como os mais
afetados, podendo ocorrer em toda a cavidade celomática, assim como vísceras, sendo que a calopsita relatada apresentava acometimento cutâneo com infiltração
visceral em pulmão. Há relatos em pequenos animais de fibrossarcoma acomentendo pulmões, embora de ocorrência não habitual.

CONCLUSOES
A escassez de relatos na espécie estudada evidencia a necessidade de mais estudos, ressaltando a importância de uma descrição mais detalhada, principalmente
quanto a dados relativos à idade e avaliação histopatológica, visando uma melhor correlação desses dados com o desenvolvimento da neoplasia, e aplicá-los a
rotina clínica cirúrgica.

REFERENCIAS

CARNEIRO, Milena Batista et al. Fibrossarcoma em cão Rottweiler: relato de caso. PUBVET, v. 14, p. 138, 2019. LIGHTFOOT, T.L. Overview of Tumors: Section I:
Clinical Avian Neoplasia and Oncology. In: HARRISON, G.J.; LIGHTFOOT, T.L. Clinical Avian Medicine. Florida: Spix Publishing, Inc. 2006. cap. 20 p. 560-565. REAVILL,
D.R. Tumors of pet birds. Veterinary Clinics Exotic Animal Practice, v. 7, p. 537-560, 2004. Schmidt R. E., Reavill D. R., Phalen D. N., 2015. Integument. In: Pathology of
Pet and Aviary Birds, 2ª ed., pg 257 – 259. Trojani M, Contesso G, Coindre JM, Rouesse J, Bui NB, de Mascarel A, Goussot JF, David M, Bonichon F, Lagarde C: Soft-
tissue sarcomas of adults: study of pathological prognostic variables and definition of a histopathological grading system. Int J Cancer 33:37– 42, 1984. Zehnder A.,
Graham J., Reavill R. D., 2016. McLaughlin A. Neoplastic Diseases in Avian Species, pg. 107-112. In: Speer B. L., Current Therapy in Avian Medicin and Surgery. 1ª
ed., ELSEVIER, St. Louis – Missour.
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INTRODUCAO
Recentemente observou-se aumento na longevidade das aves por estarem com mais frequência como animais de companhia, portanto, as neoplasias são mais
frequentes. O fibrossarcoma é uma das neoplasias mais comuns, originada do tecido conjuntivo fibroso, sendo localmente invasivo, com raro índice metastático.

OBJETIVOS Relatar um caso de fibrossarcoma em calopsita diagnosticada por necropsia e histopatológico.

METODOLOGIA

Calopsita, 8 meses, atendida no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro com aumento de volume em topografia de costelas, evolução de 3 meses, com
episódios de dispneia ocasionais. Realizou-se nodulectomia, evoluindo para óbito. Na necropsia notou-se nódulo aderido a musculatura peitoral esquerda infiltrado
em costelas, medindo 2,9cmx1,3cm, firme e brancacento. Ao corte firme, sólido e esbranquiçado. Presença de nódulos multifocais em pulmão medindo de 0,4cm a
0,7cm similar ao nódulo da musculatura. Ao exame histopatológico dos diversos nódulos observou-se proliferação atípica de células mesenquimais com alta
celularidade, entremeadas por moderado estroma fibrovascular, padrão difuso com arranjo estoriforme, e células neoplásicas com citoplasma indistinto, escasso e
eosinofilico, núcleos grandes e ovais, com presença de 1-3 nucléolos evidentes por célula. Notam-se 2-8 figuras de mitoses atípicas e raras típicas por campo
(40x/10 CGA), moderado pleomorfismo celular e acentuada anisocariose, áreas de necrose e presença de células multinucleadas.

RESULTADOS

Histopatológico compatível com fibrossarcoma grau III, alto grau, (Trojani et al., 1984). Embora seja considerada uma neoplasia comum em aves, os relatos são
escassos, citados nas espécies mais frequentemente acometidas, (periquitos-australianos, araras, papagaios). A literatura descreve os tecidos moles como os mais
afetados, podendo ocorrer em toda a cavidade celomática, assim como vísceras, sendo que a calopsita relatada apresentava acometimento cutâneo com infiltração
visceral em pulmão. Há relatos em pequenos animais de fibrossarcoma acomentendo pulmões, embora de ocorrência não habitual.

CONCLUSOES
A escassez de relatos na espécie estudada evidencia a necessidade de mais estudos, ressaltando a importância de uma descrição mais detalhada, principalmente
quanto a dados relativos à idade e avaliação histopatológica, visando uma melhor correlação desses dados com o desenvolvimento da neoplasia, e aplicá-los a
rotina clínica cirúrgica.

REFERENCIAS

CARNEIRO, Milena Batista et al. Fibrossarcoma em cão Rottweiler: relato de caso. PUBVET, v. 14, p. 138, 2019. LIGHTFOOT, T.L. Overview of Tumors: Section I:
Clinical Avian Neoplasia and Oncology. In: HARRISON, G.J.; LIGHTFOOT, T.L. Clinical Avian Medicine. Florida: Spix Publishing, Inc. 2006. cap. 20 p. 560-565. REAVILL,
D.R. Tumors of pet birds. Veterinary Clinics Exotic Animal Practice, v. 7, p. 537-560, 2004. Schmidt R. E., Reavill D. R., Phalen D. N., 2015. Integument. In: Pathology of
Pet and Aviary Birds, 2ª ed., pg 257 – 259. Trojani M, Contesso G, Coindre JM, Rouesse J, Bui NB, de Mascarel A, Goussot JF, David M, Bonichon F, Lagarde C: Soft-
tissue sarcomas of adults: study of pathological prognostic variables and definition of a histopathological grading system. Int J Cancer 33:37– 42, 1984. Zehnder A.,
Graham J., Reavill R. D., 2016. McLaughlin A. Neoplastic Diseases in Avian Species, pg. 107-112. In: Speer B. L., Current Therapy in Avian Medicin and Surgery. 1ª
ed., ELSEVIER, St. Louis – Missour.
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TITULO
FIBROSSARCOMA COM INFILTRAÇÃO PULMONAR EM CALOPSITA (NYMPHICUS HOLLANDICUS) ATENDIDA NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE
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INTRODUCAO
Recentemente observou-se aumento na longevidade das aves por estarem com mais frequência como animais de companhia, portanto, as neoplasias são mais
frequentes. O fibrossarcoma é uma das neoplasias mais comuns, originada do tecido conjuntivo fibroso, sendo localmente invasivo, com raro índice metastático.

OBJETIVOS Relatar um caso de fibrossarcoma em calopsita diagnosticada por necropsia e histopatológico.

METODOLOGIA

Calopsita, 8 meses, atendida no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro com aumento de volume em topografia de costelas, evolução de 3 meses, com
episódios de dispneia ocasionais. Realizou-se nodulectomia, evoluindo para óbito. Na necropsia notou-se nódulo aderido a musculatura peitoral esquerda infiltrado
em costelas, medindo 2,9cmx1,3cm, firme e brancacento. Ao corte firme, sólido e esbranquiçado. Presença de nódulos multifocais em pulmão medindo de 0,4cm a
0,7cm similar ao nódulo da musculatura. Ao exame histopatológico dos diversos nódulos observou-se proliferação atípica de células mesenquimais com alta
celularidade, entremeadas por moderado estroma fibrovascular, padrão difuso com arranjo estoriforme, e células neoplásicas com citoplasma indistinto, escasso e
eosinofilico, núcleos grandes e ovais, com presença de 1-3 nucléolos evidentes por célula. Notam-se 2-8 figuras de mitoses atípicas e raras típicas por campo
(40x/10 CGA), moderado pleomorfismo celular e acentuada anisocariose, áreas de necrose e presença de células multinucleadas.

RESULTADOS

Histopatológico compatível com fibrossarcoma grau III, alto grau, (Trojani et al., 1984). Embora seja considerada uma neoplasia comum em aves, os relatos são
escassos, citados nas espécies mais frequentemente acometidas, (periquitos-australianos, araras, papagaios). A literatura descreve os tecidos moles como os mais
afetados, podendo ocorrer em toda a cavidade celomática, assim como vísceras, sendo que a calopsita relatada apresentava acometimento cutâneo com infiltração
visceral em pulmão. Há relatos em pequenos animais de fibrossarcoma acomentendo pulmões, embora de ocorrência não habitual.

CONCLUSOES
A escassez de relatos na espécie estudada evidencia a necessidade de mais estudos, ressaltando a importância de uma descrição mais detalhada, principalmente
quanto a dados relativos à idade e avaliação histopatológica, visando uma melhor correlação desses dados com o desenvolvimento da neoplasia, e aplicá-los a
rotina clínica cirúrgica.

REFERENCIAS

CARNEIRO, Milena Batista et al. Fibrossarcoma em cão Rottweiler: relato de caso. PUBVET, v. 14, p. 138, 2019. LIGHTFOOT, T.L. Overview of Tumors: Section I:
Clinical Avian Neoplasia and Oncology. In: HARRISON, G.J.; LIGHTFOOT, T.L. Clinical Avian Medicine. Florida: Spix Publishing, Inc. 2006. cap. 20 p. 560-565. REAVILL,
D.R. Tumors of pet birds. Veterinary Clinics Exotic Animal Practice, v. 7, p. 537-560, 2004. Schmidt R. E., Reavill D. R., Phalen D. N., 2015. Integument. In: Pathology of
Pet and Aviary Birds, 2ª ed., pg 257 – 259. Trojani M, Contesso G, Coindre JM, Rouesse J, Bui NB, de Mascarel A, Goussot JF, David M, Bonichon F, Lagarde C: Soft-
tissue sarcomas of adults: study of pathological prognostic variables and definition of a histopathological grading system. Int J Cancer 33:37– 42, 1984. Zehnder A.,
Graham J., Reavill R. D., 2016. McLaughlin A. Neoplastic Diseases in Avian Species, pg. 107-112. In: Speer B. L., Current Therapy in Avian Medicin and Surgery. 1ª
ed., ELSEVIER, St. Louis – Missour.
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INTRODUCAO
Recentemente observou-se aumento na longevidade das aves por estarem com mais frequência como animais de companhia, portanto, as neoplasias são mais
frequentes. O fibrossarcoma é uma das neoplasias mais comuns, originada do tecido conjuntivo fibroso, sendo localmente invasivo, com raro índice metastático.

OBJETIVOS Relatar um caso de fibrossarcoma em calopsita diagnosticada por necropsia e histopatológico.

METODOLOGIA

Calopsita, 8 meses, atendida no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro com aumento de volume em topografia de costelas, evolução de 3 meses, com
episódios de dispneia ocasionais. Realizou-se nodulectomia, evoluindo para óbito. Na necropsia notou-se nódulo aderido a musculatura peitoral esquerda infiltrado
em costelas, medindo 2,9cmx1,3cm, firme e brancacento. Ao corte firme, sólido e esbranquiçado. Presença de nódulos multifocais em pulmão medindo de 0,4cm a
0,7cm similar ao nódulo da musculatura. Ao exame histopatológico dos diversos nódulos observou-se proliferação atípica de células mesenquimais com alta
celularidade, entremeadas por moderado estroma fibrovascular, padrão difuso com arranjo estoriforme, e células neoplásicas com citoplasma indistinto, escasso e
eosinofilico, núcleos grandes e ovais, com presença de 1-3 nucléolos evidentes por célula. Notam-se 2-8 figuras de mitoses atípicas e raras típicas por campo
(40x/10 CGA), moderado pleomorfismo celular e acentuada anisocariose, áreas de necrose e presença de células multinucleadas.

RESULTADOS

Histopatológico compatível com fibrossarcoma grau III, alto grau, (Trojani et al., 1984). Embora seja considerada uma neoplasia comum em aves, os relatos são
escassos, citados nas espécies mais frequentemente acometidas, (periquitos-australianos, araras, papagaios). A literatura descreve os tecidos moles como os mais
afetados, podendo ocorrer em toda a cavidade celomática, assim como vísceras, sendo que a calopsita relatada apresentava acometimento cutâneo com infiltração
visceral em pulmão. Há relatos em pequenos animais de fibrossarcoma acomentendo pulmões, embora de ocorrência não habitual.

CONCLUSOES
A escassez de relatos na espécie estudada evidencia a necessidade de mais estudos, ressaltando a importância de uma descrição mais detalhada, principalmente
quanto a dados relativos à idade e avaliação histopatológica, visando uma melhor correlação desses dados com o desenvolvimento da neoplasia, e aplicá-los a
rotina clínica cirúrgica.

REFERENCIAS

CARNEIRO, Milena Batista et al. Fibrossarcoma em cão Rottweiler: relato de caso. PUBVET, v. 14, p. 138, 2019. LIGHTFOOT, T.L. Overview of Tumors: Section I:
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D.R. Tumors of pet birds. Veterinary Clinics Exotic Animal Practice, v. 7, p. 537-560, 2004. Schmidt R. E., Reavill D. R., Phalen D. N., 2015. Integument. In: Pathology of
Pet and Aviary Birds, 2ª ed., pg 257 – 259. Trojani M, Contesso G, Coindre JM, Rouesse J, Bui NB, de Mascarel A, Goussot JF, David M, Bonichon F, Lagarde C: Soft-
tissue sarcomas of adults: study of pathological prognostic variables and definition of a histopathological grading system. Int J Cancer 33:37– 42, 1984. Zehnder A.,
Graham J., Reavill R. D., 2016. McLaughlin A. Neoplastic Diseases in Avian Species, pg. 107-112. In: Speer B. L., Current Therapy in Avian Medicin and Surgery. 1ª
ed., ELSEVIER, St. Louis – Missour.
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TITULO ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE AMOSTRAS DE LINGUIÇAS FRESCAIS E TOSCANAS COMERCIALIZADAS NA REGIÃO SUL METROPOLITANA DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
A carne suína é uma importante fonte protéica sendo empregada no preparo de vários embutidos cárneos. Para que a linguiça frescal apresente boa qualidade
microbiológica são necessárias medidas de boas práticas de manipulação e fabricação. As doenças veiculadas por alimentos podem ser causadas por diversos
patógenos, como Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Escherichia coli.

OBJETIVOS
Detecção e quantificação de coliformes totais, Escherichia coli, Staphylococcus aureus coagulase positiva, bactérias mesófilas e psicrotróficas de amostras de
linguiças frescais e toscanas obtidas em feiras livres e açougues da região sul metropolitana de São Paulo, comparando-se amostras de linguiças com e sem os
envoltórios.

METODOLOGIA

Obteve-se por conveniência, 5 linguiças frescais e toscanas da região sul metropolitana do município de São Paulo, perfazendo um total de 10 amostras. Realizou-se
análises microbiológicas para coliformes totais e E. coli por meio da técnica de tubos múltiplos, realizado em triplicata. Nos casos positivos para coliformes totais,
uma alíquota de cada tubo foi transferida para caldo E.C. Para bactérias mesófilas e psicrotróficas utilizou-se técnica de contagem em placa utilizando o meio PCA
(Plant Count Agar). Para Staphylococcus aureus utilizou-se a técnica de contagem em placa utilizando o meio Baird-Parker adicionado de gema de ovo enriquecida
com telurito. Realizou-se prova de coagulase e catalase.

RESULTADOS

Os resultados foram estabelecidos considerando a RDC 331 e a IN 60 de 2019. Na leitura de Staphylococcus aureus coagulase positiva, todas as amostras com
envoltório apresentaram resultado acima do limite, apenas 40% (n=2) das amostras sem envoltório estavam dentro do limite. As amostras de linguiças toscanas
com envoltório, 80% (n=4) superaram o limite, das amostras sem envoltório uma superou o limite. Nos resultados de Escherichia coli 100% das amostras de
linguiças frescais e toscanas estavam dentro dos limites preconizados. Para o crescimento de bactérias mesófilas, 3 amostras de linguiças frescais superaram o
limite estabelecido, diferente das amostras de linguiças toscanas em que apenas 60% (n=3) estiveram dentro dos limites. Estes resultados corroboram com os
verificados por Souza et al. (2014), em que tanto linguiças frescal, sem o selo de inspeção, quanto linguiças fiscalizadas por Serviços de Inspeção. demonstraram
100% de amostras positivas (n=40) para Coliformes Termotolerantes.

CONCLUSOES
As linguiças frescais com e sem envoltório apresentaram maiores valores de microrganismos quando comparadas as linguiças toscanas com envoltório e as sem
envoltório, respectivamente.

REFERENCIAS

1. Silva MVP, Bezerra R, Abrantes MR, Silvestre MKS, Sousa ES, Rocha MOC, Faustino JG, Silva JBA. Avaliação microbiológica e físico-química de linguiça toscana
no Município de Mossoró, RN. Comunicação Cientifíca, Mossoró, v. 8, n. 5, p. 111-121, 2014. 2. Paola BBC, Juan JJPS, Renata KTK, Gerson N, Armando NO, Tereza
CRMO. Detection of Salmonella spp. and diarrheagenic Escherichia coli in fresh pork sausages. Semina: Ciências Agrárias, UEL, v. 39, p. 1533, 2018. Universidade
Estadual de Londrina. http://dx.doi.org/10.5433/1679-0359.2018v39n4p1533 3. BRASIL. Instrução Normativa nº 45, de 26 de dezembro de 2019. Estabelece as listas
de padrões microbiológicos para alimentos. 249. ed. Brasília, DF, Seção 1
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TITULO ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE AMOSTRAS DE LINGUIÇAS FRESCAIS E TOSCANAS COMERCIALIZADAS NA REGIÃO SUL METROPOLITANA DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
A carne suína é uma importante fonte protéica sendo empregada no preparo de vários embutidos cárneos. Para que a linguiça frescal apresente boa qualidade
microbiológica são necessárias medidas de boas práticas de manipulação e fabricação. As doenças veiculadas por alimentos podem ser causadas por diversos
patógenos, como Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Escherichia coli.

OBJETIVOS
Detecção e quantificação de coliformes totais, Escherichia coli, Staphylococcus aureus coagulase positiva, bactérias mesófilas e psicrotróficas de amostras de
linguiças frescais e toscanas obtidas em feiras livres e açougues da região sul metropolitana de São Paulo, comparando-se amostras de linguiças com e sem os
envoltórios.

METODOLOGIA

Obteve-se por conveniência, 5 linguiças frescais e toscanas da região sul metropolitana do município de São Paulo, perfazendo um total de 10 amostras. Realizou-se
análises microbiológicas para coliformes totais e E. coli por meio da técnica de tubos múltiplos, realizado em triplicata. Nos casos positivos para coliformes totais,
uma alíquota de cada tubo foi transferida para caldo E.C. Para bactérias mesófilas e psicrotróficas utilizou-se técnica de contagem em placa utilizando o meio PCA
(Plant Count Agar). Para Staphylococcus aureus utilizou-se a técnica de contagem em placa utilizando o meio Baird-Parker adicionado de gema de ovo enriquecida
com telurito. Realizou-se prova de coagulase e catalase.

RESULTADOS

Os resultados foram estabelecidos considerando a RDC 331 e a IN 60 de 2019. Na leitura de Staphylococcus aureus coagulase positiva, todas as amostras com
envoltório apresentaram resultado acima do limite, apenas 40% (n=2) das amostras sem envoltório estavam dentro do limite. As amostras de linguiças toscanas
com envoltório, 80% (n=4) superaram o limite, das amostras sem envoltório uma superou o limite. Nos resultados de Escherichia coli 100% das amostras de
linguiças frescais e toscanas estavam dentro dos limites preconizados. Para o crescimento de bactérias mesófilas, 3 amostras de linguiças frescais superaram o
limite estabelecido, diferente das amostras de linguiças toscanas em que apenas 60% (n=3) estiveram dentro dos limites. Estes resultados corroboram com os
verificados por Souza et al. (2014), em que tanto linguiças frescal, sem o selo de inspeção, quanto linguiças fiscalizadas por Serviços de Inspeção. demonstraram
100% de amostras positivas (n=40) para Coliformes Termotolerantes.

CONCLUSOES
As linguiças frescais com e sem envoltório apresentaram maiores valores de microrganismos quando comparadas as linguiças toscanas com envoltório e as sem
envoltório, respectivamente.

REFERENCIAS

1. Silva MVP, Bezerra R, Abrantes MR, Silvestre MKS, Sousa ES, Rocha MOC, Faustino JG, Silva JBA. Avaliação microbiológica e físico-química de linguiça toscana
no Município de Mossoró, RN. Comunicação Cientifíca, Mossoró, v. 8, n. 5, p. 111-121, 2014. 2. Paola BBC, Juan JJPS, Renata KTK, Gerson N, Armando NO, Tereza
CRMO. Detection of Salmonella spp. and diarrheagenic Escherichia coli in fresh pork sausages. Semina: Ciências Agrárias, UEL, v. 39, p. 1533, 2018. Universidade
Estadual de Londrina. http://dx.doi.org/10.5433/1679-0359.2018v39n4p1533 3. BRASIL. Instrução Normativa nº 45, de 26 de dezembro de 2019. Estabelece as listas
de padrões microbiológicos para alimentos. 249. ed. Brasília, DF, Seção 1
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TITULO ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE AMOSTRAS DE LINGUIÇAS FRESCAIS E TOSCANAS COMERCIALIZADAS NA REGIÃO SUL METROPOLITANA DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
A carne suína é uma importante fonte protéica sendo empregada no preparo de vários embutidos cárneos. Para que a linguiça frescal apresente boa qualidade
microbiológica são necessárias medidas de boas práticas de manipulação e fabricação. As doenças veiculadas por alimentos podem ser causadas por diversos
patógenos, como Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Escherichia coli.

OBJETIVOS
Detecção e quantificação de coliformes totais, Escherichia coli, Staphylococcus aureus coagulase positiva, bactérias mesófilas e psicrotróficas de amostras de
linguiças frescais e toscanas obtidas em feiras livres e açougues da região sul metropolitana de São Paulo, comparando-se amostras de linguiças com e sem os
envoltórios.

METODOLOGIA

Obteve-se por conveniência, 5 linguiças frescais e toscanas da região sul metropolitana do município de São Paulo, perfazendo um total de 10 amostras. Realizou-se
análises microbiológicas para coliformes totais e E. coli por meio da técnica de tubos múltiplos, realizado em triplicata. Nos casos positivos para coliformes totais,
uma alíquota de cada tubo foi transferida para caldo E.C. Para bactérias mesófilas e psicrotróficas utilizou-se técnica de contagem em placa utilizando o meio PCA
(Plant Count Agar). Para Staphylococcus aureus utilizou-se a técnica de contagem em placa utilizando o meio Baird-Parker adicionado de gema de ovo enriquecida
com telurito. Realizou-se prova de coagulase e catalase.

RESULTADOS

Os resultados foram estabelecidos considerando a RDC 331 e a IN 60 de 2019. Na leitura de Staphylococcus aureus coagulase positiva, todas as amostras com
envoltório apresentaram resultado acima do limite, apenas 40% (n=2) das amostras sem envoltório estavam dentro do limite. As amostras de linguiças toscanas
com envoltório, 80% (n=4) superaram o limite, das amostras sem envoltório uma superou o limite. Nos resultados de Escherichia coli 100% das amostras de
linguiças frescais e toscanas estavam dentro dos limites preconizados. Para o crescimento de bactérias mesófilas, 3 amostras de linguiças frescais superaram o
limite estabelecido, diferente das amostras de linguiças toscanas em que apenas 60% (n=3) estiveram dentro dos limites. Estes resultados corroboram com os
verificados por Souza et al. (2014), em que tanto linguiças frescal, sem o selo de inspeção, quanto linguiças fiscalizadas por Serviços de Inspeção. demonstraram
100% de amostras positivas (n=40) para Coliformes Termotolerantes.

CONCLUSOES
As linguiças frescais com e sem envoltório apresentaram maiores valores de microrganismos quando comparadas as linguiças toscanas com envoltório e as sem
envoltório, respectivamente.

REFERENCIAS

1. Silva MVP, Bezerra R, Abrantes MR, Silvestre MKS, Sousa ES, Rocha MOC, Faustino JG, Silva JBA. Avaliação microbiológica e físico-química de linguiça toscana
no Município de Mossoró, RN. Comunicação Cientifíca, Mossoró, v. 8, n. 5, p. 111-121, 2014. 2. Paola BBC, Juan JJPS, Renata KTK, Gerson N, Armando NO, Tereza
CRMO. Detection of Salmonella spp. and diarrheagenic Escherichia coli in fresh pork sausages. Semina: Ciências Agrárias, UEL, v. 39, p. 1533, 2018. Universidade
Estadual de Londrina. http://dx.doi.org/10.5433/1679-0359.2018v39n4p1533 3. BRASIL. Instrução Normativa nº 45, de 26 de dezembro de 2019. Estabelece as listas
de padrões microbiológicos para alimentos. 249. ed. Brasília, DF, Seção 1
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TITULO ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE AMOSTRAS DE LINGUIÇAS FRESCAIS E TOSCANAS COMERCIALIZADAS NA REGIÃO SUL METROPOLITANA DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
A carne suína é uma importante fonte protéica sendo empregada no preparo de vários embutidos cárneos. Para que a linguiça frescal apresente boa qualidade
microbiológica são necessárias medidas de boas práticas de manipulação e fabricação. As doenças veiculadas por alimentos podem ser causadas por diversos
patógenos, como Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Escherichia coli.

OBJETIVOS
Detecção e quantificação de coliformes totais, Escherichia coli, Staphylococcus aureus coagulase positiva, bactérias mesófilas e psicrotróficas de amostras de
linguiças frescais e toscanas obtidas em feiras livres e açougues da região sul metropolitana de São Paulo, comparando-se amostras de linguiças com e sem os
envoltórios.

METODOLOGIA

Obteve-se por conveniência, 5 linguiças frescais e toscanas da região sul metropolitana do município de São Paulo, perfazendo um total de 10 amostras. Realizou-se
análises microbiológicas para coliformes totais e E. coli por meio da técnica de tubos múltiplos, realizado em triplicata. Nos casos positivos para coliformes totais,
uma alíquota de cada tubo foi transferida para caldo E.C. Para bactérias mesófilas e psicrotróficas utilizou-se técnica de contagem em placa utilizando o meio PCA
(Plant Count Agar). Para Staphylococcus aureus utilizou-se a técnica de contagem em placa utilizando o meio Baird-Parker adicionado de gema de ovo enriquecida
com telurito. Realizou-se prova de coagulase e catalase.

RESULTADOS

Os resultados foram estabelecidos considerando a RDC 331 e a IN 60 de 2019. Na leitura de Staphylococcus aureus coagulase positiva, todas as amostras com
envoltório apresentaram resultado acima do limite, apenas 40% (n=2) das amostras sem envoltório estavam dentro do limite. As amostras de linguiças toscanas
com envoltório, 80% (n=4) superaram o limite, das amostras sem envoltório uma superou o limite. Nos resultados de Escherichia coli 100% das amostras de
linguiças frescais e toscanas estavam dentro dos limites preconizados. Para o crescimento de bactérias mesófilas, 3 amostras de linguiças frescais superaram o
limite estabelecido, diferente das amostras de linguiças toscanas em que apenas 60% (n=3) estiveram dentro dos limites. Estes resultados corroboram com os
verificados por Souza et al. (2014), em que tanto linguiças frescal, sem o selo de inspeção, quanto linguiças fiscalizadas por Serviços de Inspeção. demonstraram
100% de amostras positivas (n=40) para Coliformes Termotolerantes.

CONCLUSOES
As linguiças frescais com e sem envoltório apresentaram maiores valores de microrganismos quando comparadas as linguiças toscanas com envoltório e as sem
envoltório, respectivamente.

REFERENCIAS

1. Silva MVP, Bezerra R, Abrantes MR, Silvestre MKS, Sousa ES, Rocha MOC, Faustino JG, Silva JBA. Avaliação microbiológica e físico-química de linguiça toscana
no Município de Mossoró, RN. Comunicação Cientifíca, Mossoró, v. 8, n. 5, p. 111-121, 2014. 2. Paola BBC, Juan JJPS, Renata KTK, Gerson N, Armando NO, Tereza
CRMO. Detection of Salmonella spp. and diarrheagenic Escherichia coli in fresh pork sausages. Semina: Ciências Agrárias, UEL, v. 39, p. 1533, 2018. Universidade
Estadual de Londrina. http://dx.doi.org/10.5433/1679-0359.2018v39n4p1533 3. BRASIL. Instrução Normativa nº 45, de 26 de dezembro de 2019. Estabelece as listas
de padrões microbiológicos para alimentos. 249. ed. Brasília, DF, Seção 1
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TITULO Índice da postura do pé em adolescentes com escoliose idiopática

INTRODUCAO

A escoliose idiopática do adolescente (EIA) é a deformidade da coluna mais prevalente entre os 10 aos 18 anos, com um ângulo de Cobb variando de 10 (#38)#778; a
45 (#38)#778;. Os principais sintomas da EIA são as mudanças na postura corporal, do equilíbrio e da marcha com sobrecargas sobre os pés [1-3]. Devido à essas
mudanças, as características da postura dos pés podem sofrer ajustes, tais como pé pronado (apoio medial) ou supinado (apoio lateral). Porém, a compreensão da
influência da EIA sobre às características da postura dos pés permanecem obscuros na literatura, apesar da base de apoio dos pés, ser um dos principais
mecanismos para integração proprioceptiva do equilíbrio corporal e do andar com melhor dissipação da forças de impacto em contato com o solo.

OBJETIVOS Verificar a influência da escoliose idiopática do adolescente sobre o índice de postura dos pés durante a posição estática.

METODOLOGIA

100 adolescentes foram avaliados e divididos em dois grupos: 50 com EIA (idade: 13,0±1,2, massa corporal: 47,6±11,5 e estatura: 1,60±1,2) e 50 controles, sem a
doença (idade: 12,8±2,5, massa corporal: 48,0±9,8 e estatura: 1,52±1,4). A classificação do tipo de postura dos pés foi realizado por meio do Indice de Postura dos
Pés (FPI), traduzido e validado para a língua portuguesa, estando o paciente em posição estática (parada), totalizando duzentos pés avaliados entre os lados direito
e esquerdo. Análise estatística: O teste t Student independente foi utilizado para comparar os grupos: com e sem EIA para o pé direito e esquerdo, considerando um
nível de significância p(#60)0,005.

RESULTADOS

Os adolescentes com EIA mostraram uma postura dos pés supinados, ou seja, com apoio mais lateral (FPI pé direito:-1,6±0,6, p=0,023; FPI pé esquerdo:-1,8±0,5,
p=0,001) quando comparados aos adolescentes controles, que apresentaram pés neutros (FPI pé direito:3,5±0,4; FPI pé esquerdo:3,2±0,3). Discussão: Apesar da
literatura verificar que a postura do tipo de pé tem correlação com maiores sobrecargas na marcha e pior equilíbrio corporal [1,3], neste estudo EIA mostraram
apoios mais supinados que pode resultar em uma oscilação corporal mais lateralizada e reduzir o apoio proprioceptivo dos pés, pontos estes de piora da curvatura
escoliótica, devendo estes pacientes obter tratamento fisioterapêutico para correção deste apoio dos pés.

CONCLUSOES
A EIA favoreceu ajustes nas caraterísticas do índice de postura dos pés apresentando pés direito e esquerdo supinados durante a posição estática, o qual pode
agravar o aumento da curatura escoliótica.

REFERENCIAS
- Zhu F, et al. PLoS One. 2021,17;16(5):e0251592. - Ca(#38)#539;an L, et al. Int J Environ Res Public Health. 2020,24;17(6):2167. - Wu KW, et al. Gait Posture.
2019;68:423-429.
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TITULO Índice da postura do pé em adolescentes com escoliose idiopática

INTRODUCAO

A escoliose idiopática do adolescente (EIA) é a deformidade da coluna mais prevalente entre os 10 aos 18 anos, com um ângulo de Cobb variando de 10 (#38)#778; a
45 (#38)#778;. Os principais sintomas da EIA são as mudanças na postura corporal, do equilíbrio e da marcha com sobrecargas sobre os pés [1-3]. Devido à essas
mudanças, as características da postura dos pés podem sofrer ajustes, tais como pé pronado (apoio medial) ou supinado (apoio lateral). Porém, a compreensão da
influência da EIA sobre às características da postura dos pés permanecem obscuros na literatura, apesar da base de apoio dos pés, ser um dos principais
mecanismos para integração proprioceptiva do equilíbrio corporal e do andar com melhor dissipação da forças de impacto em contato com o solo.

OBJETIVOS Verificar a influência da escoliose idiopática do adolescente sobre o índice de postura dos pés durante a posição estática.

METODOLOGIA

100 adolescentes foram avaliados e divididos em dois grupos: 50 com EIA (idade: 13,0±1,2, massa corporal: 47,6±11,5 e estatura: 1,60±1,2) e 50 controles, sem a
doença (idade: 12,8±2,5, massa corporal: 48,0±9,8 e estatura: 1,52±1,4). A classificação do tipo de postura dos pés foi realizado por meio do Indice de Postura dos
Pés (FPI), traduzido e validado para a língua portuguesa, estando o paciente em posição estática (parada), totalizando duzentos pés avaliados entre os lados direito
e esquerdo. Análise estatística: O teste t Student independente foi utilizado para comparar os grupos: com e sem EIA para o pé direito e esquerdo, considerando um
nível de significância p(#60)0,005.

RESULTADOS

Os adolescentes com EIA mostraram uma postura dos pés supinados, ou seja, com apoio mais lateral (FPI pé direito:-1,6±0,6, p=0,023; FPI pé esquerdo:-1,8±0,5,
p=0,001) quando comparados aos adolescentes controles, que apresentaram pés neutros (FPI pé direito:3,5±0,4; FPI pé esquerdo:3,2±0,3). Discussão: Apesar da
literatura verificar que a postura do tipo de pé tem correlação com maiores sobrecargas na marcha e pior equilíbrio corporal [1,3], neste estudo EIA mostraram
apoios mais supinados que pode resultar em uma oscilação corporal mais lateralizada e reduzir o apoio proprioceptivo dos pés, pontos estes de piora da curvatura
escoliótica, devendo estes pacientes obter tratamento fisioterapêutico para correção deste apoio dos pés.

CONCLUSOES
A EIA favoreceu ajustes nas caraterísticas do índice de postura dos pés apresentando pés direito e esquerdo supinados durante a posição estática, o qual pode
agravar o aumento da curatura escoliótica.

REFERENCIAS
- Zhu F, et al. PLoS One. 2021,17;16(5):e0251592. - Ca(#38)#539;an L, et al. Int J Environ Res Public Health. 2020,24;17(6):2167. - Wu KW, et al. Gait Posture.
2019;68:423-429.
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TITULO PREVALENCIA DE BACTÉRIAS E SUSCETIBILIDADE A ANTIBACTERIANOS EM GATOS SUSPEITOS DE APRESENTAREM CISTITE BACTERIANA

INTRODUCAO

A cistite bacteriana, também conhecida como infecção do trato urinário inferior (ITUi) é definida como uma infecção ou seja colonização por bactérias) da vesícula
urinária, podendo ascender para ureteres, pelve renal e parênquima renal ou descender para uretra, próstata ou vagina, podendo ser acompanhada de um quadro
inflamatório. As bactérias mais comumente encontradas nas culturas bacterianas de felinos são a E.coli seguida pela Staphylococcus spp ainda pode ser observada
a Enterococcus, Staphylococcus aureus e Streptococcus spp

OBJETIVOS Identificação das bactérias mais frequentemente identificadas em felinos com manifetações clínicas de ITUi por meio de urocultura.

METODOLOGIA
O estudo é retrospectivo com base no resultado de 109 de culturas bacterianas de felinos suspeitos de apresentarem cistite clínica, realizados no período de 2019-
2020. Serão avaliados os resultados com relação à prevalência das bactérias (únicas ou associadas) presente nos exames

RESULTADOS

109 exames foram avaliados, sendo que destes 95 (87,15%) apresentaram presença de bactéria. As bacterias mais identificadas foram: 1° Escherichia coli: 50
animais (45,87%) 2° Enterococcus faecalis: 15 animais (13,76%) 3° Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae: 9 animais (8,25%) 4° Staphylococcus sp. coagulase-
positivo: 6 animais (5,50%) 5° Pseudomonas aeruginosa: 5 animais (4,58%) 6° Enterococcus faecium: 4 animais (3,66%) 7° Enterobacter aerogenes: 3 animais (2,75%)
8° Staphylococcus felis, proteus mirabilis e corynebacterium urealyticum: 2 animais ( 1,83%) 9° Pseudomonas putida, pasteurella multocida, staphylococcus hominis,
staphylococcus lentus, enterobacter cloacae, klebsiella oxytoca, staphylococcus epidermidis, pasteurella spp, staphylococcus capitis, staphylococcus simulans e
pasteurella haemolytica: 1 animal (0,91%) Com relação ao sexo, foi observado que FEMEAS: 56 (58,94%) e MACHOS: 39 (41,05%) foram acometidos E. coli foi mais
observada nestes animais, sendo também muito descrita em literatura veterinária, contudo contrariamente à literatura houve prevalência importante de Enterococcus
faecalis em 15 animais, possivelmente por contaminação secundária do trato digestório, muito embora também seja implicada em ITU e outras infecções mas em
porcentagens menores

CONCLUSOES

Os resultados observados até o momento sugerem que a bactéria identificada com maior prevalência nas culturas de urina foram a E. coli, ratificando achados da
literatura veterinária a respeito desse dado, sendo que as fêmeas apresentaram maior incidência, muito embora a literatura demonstre que os machos são mais
acometidos, possivelmente em virtude do estreitamento do diâmetro da uretra peniana ocasionando obstruções de forma mais facilitada levando à retenção urinária
e fator de predisposição à ITUi.

REFERENCIAS

CASSIA ANAYA GUTIERREZ, Rita. Doença do trato urinário de cães e gatos: um estudo retrospectivo da prescrição e resistência aos antibióticos. 2019. 89p.
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. INTERNATIONAL SOCIETY FOR COMPANION ANIMAL
INFECTIOUS DISEASES (ISCAID). Guidelines for the diagnosis and management of bacterial urinary tract infections in dogs and cats. Tha veterinary journal, 2019.
JERICÓ, M. M.; NETO, J. P.; KOGIKA, M. M. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. 2volume. São Paulo: Gen Roca, 2015.
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Nelci Vieira de Lima

TITULO Estratégias argumentativas no texto jornalístico: autor e leitor em interação

INTRODUCAO

O jornalismo, apontado por Abramo (2016, p. 8-9)) como o quarto poder, cuja força se encontra nas manipulações, distorções e falsidades mediante a realidade,
opera nos leitores provocando amnésia, imposta pela velocidade informativa, faz com que que seja logo esquecido aquilo que havia “pouco ainda era considerado
fundamental”. Abramo sobre isso discorria em época em que o jornalismo era, majoritariamente, impresso. Na era tecnológica, outro fator se impõe à velocidade
mencionada: a urgência da notícia em tempo real. Há hoje uma dualidade contrastiva: Jornalismo impresso X jornalismo digital. E nessas duas esferas, pergunta-se:
como fica o leitor? Tendo em vista o papel do leitor, esta pesquisa toma como foco a construção da argumentação em dois artigos de opinião, com a mesma
temática e pontos de vista contrários, publicados em jornal de circulação nacional. A questão que norteia o trabalho é esta: Em que medida as estratégias
argumentativas do autor são reveladas em seu do plano de texto? Parte-se da premissa de que o autor proficiente tem em vista o seu leitor e controla o sentido que
quer construir no momento da leitura. O estudo toma, assim, os pressupostos teóricos da Linguística Textual, em que o texto é visto como lugar de interação entre
autor e leitor.

OBJETIVOS Compreender a relação autor-leitor em textos de cunho argumentativo, tendo em vista depreender o plano de texto do autor.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com base bibliográfica. Seleção de textos em um jornal digital de ampla circulação, estabelecimento de critérios analíticos e construção de um
quadro comparativo dos movimentos argumentativos.

RESULTADOS

Em conclusões preliminares, observamos que o autor proficiente lança mão de um plano de texto para convencer o leitor. Dadas as leituras realizadas e busca por
um corpus jornalístico, utilizou-se como corpus principal os textos: “O horário de verão deve voltar no Brasil? NÃO/SIM”, que consiste na apresentação do tema
“horário de verão”, mas no texto negativo, relata-se que o efeito é quase nulo em sua utilização, contudo, no texto positivo, relata-se que o efeito gera contribuições
na economia de energia. Desta forma, as informações pautadas pelas manchetes sofreram alterações textuais e semânticas, contribuindo para a formação e
manipulação da grande massa/público leitor.

CONCLUSOES

Nesse sentido, infere-se que o meio jornalístico tem uma função de sustentação política e ideológica para a apropriação da difusão de informações, sendo elas, com
sua vertente de verdade e manipulação em contato com a formação de seus leitores, como relata Abramo (2016, p. 13) com o conceito de “comissão da verdade” e
também diz que: “o maior desafio [...] é a distância entre a técnica e a ética. Cada vez mais avançam as novas tecnologias, a informática, telefone celular, a internet e
outras redes. E cada vez mais o poder político e econômico dos grandes impérios empresariais e multinacionais da comunicação se concentram em um número
cada vez menor de poucas mãos.” (2016, p. 10).

REFERENCIAS

ABRAMO, Perseu. Padrões de manipulação da grande imprensa. São Paulo: Fundação Perseu Abramo (FPA), 2016, 3º reimpressão. BARATA, Luiz Eduardo; OHARA,
Amanda. O horário de verão deve voltar no Brasil? SIM. São Paulo: Folha de São Paulo, sem data. CABRAL, Ana Lúcia Tinoco. O conceito de plano de texto:
contribuições para o planejamento da produção escrita. Revista Linha D’Água, v. 26, n. 2, p. 241-259, 2013. CABRAL, Ana Lúcia Tinoco e LIMA, Nelci Vieira de.
Desenvolvimento da competência escritora em ingressantes no ensino universitário: Perspectivas teórico-analíticas e desafios práticos. Revista Verbum, v. 8, n. 2, p.
59-76, 2019. VIVAN, Alexei Macorin. O horário de verão deve voltar no Brasil? NÃO. São Paulo: Folha de São Paulo, sem data.
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Vanessa Uemura da Fonseca

TITULO Hipotireoidismo congênito em felinos- relato de caso

INTRODUCAO

O hipotireoidismo é uma condição clínica rara em felinos. A etiologia do hipotireoidismo pode ser iatrogênica, congênita ou espontânea de início em idade adulta. O
hipotireoidismo congênito é considerado raro, porém sua real prevalência é desconhecida, podendo ser subestimada, visto que o baixo desenvolvimento de um
filhote perante outros da mesma ninhada e outras apresentações clínicas podem ser erroneamente diagnosticada, ou o paciente ir a óbito antes da determinação da
causa. O hipotireoidismo congênito é causado por falha de desenvolvimento da glândula tireoide (disgenesia da tireoide, devido hipoplasia ou aplasia glandular) ou
por produção prejudicada de hormônio tireoideano (disormonogênese da tireoide). As principais manifestações clínicas no hipotireoidismo congênito são nanismo
desproporcional, letargia, bradicardia, hipotermia, embotamento mental, ganho de peso, constipação intestinal, retardo no fechamento das placas epifisárias,
anormalidades dermatológicas e subdesenvolvimento dos dentes ou retardo em sua erupção.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo é relatar o hipotireoidismo congênito em dois gatos, bem como citar os resultados e particularidades do tratamento de ambos.

METODOLOGIA
Foram atendidos dois felinos, sem raça definida, com queixa de letargia, diferença de crescimento e desenvolvimento comparados aos seus irmãos de ninhada.
Ambos provenientes do mesmo ambiente de acumuladores, com outros 90 gatos. Ambos os felinos citados neste relato foram atendidos em clínicas particulares de
São Paulo (com autorização assinada pelos tutores para publicação).

RESULTADOS

O primeiro felino nomeado de gato 1, tinha 2 meses no momento do primeiro atendimento, sua mãe foi resgatada prenhe e, este gato teve contato somente com ela
e seus dois irmãos de ninhada. Enquanto, que o segundo felino denominado gato 2, tinha 5 meses no diagnóstico, porém fora resgatado com aproximadamente 60
dias e seus 2 irmãos, passaram a viver em ambiente de lar temporário convivendo com aproximadamente 5 outros gatos. O diagnóstico foi dado a partir de
manifestações clínicas como: diferença de tamanho e conformação se comparados aos seus irmãos de ninhada, estado mental, letargia, resposta de crescimento e
desenvolvimento. Alterações em exames laboratoriais incluiram anemia, tendenciando a trombocitopenia no gato 2, este teve ainda quadros de complexo
respiratório e fúngico pouco responsivos a tratamento com antibióticos, antivirais, antifúngicos e anti-inflamatórios, em ambos a determinação hormonal foi
fundamental pois, foram observadas baixas concentrações séricas de T4 e altas concentrações de TSH. Ao longo do tratamento, os dois pacientes tiveram doses
ajustadas de L-tiroxina e vem respondendo de forma favorável, quanto ao crescimento, melhora de estado mental e retorno ao processo de desenvolvimento (como
troca de dentição, descida de testículos).

CONCLUSOES Os gatos apresentados tiveram evolução favorável após tratamento com levotiroxina.

REFERENCIAS

Blois SL, Abrams-Ogg AC, Mitchell C, Yu A, Stoewen D, Lillie BN, Kiupel M. Use of thyroid scintigraphy and pituitary immunohistochemistry in the diagnosis of
spontaneous hypothyroidism in a mature cat. J Feline Med Surg. 2010 Feb;12(2):156-60. doi: 10.1016/j.jfms.2009.07.012. Epub 2009 Aug 19. PMID: 19695915.
Bojanic K, Acke E, Jones BR. Congenital hypothyroidism of dogs and cats: a review. N Z Vet J. 2011 May;59(3):115-22. doi: 10.1080/00480169.2011.567964. PMID:
21541884. Peterson ME, Carothers MA, Gamble DA, Rishniw M. Spontaneous primary hypothyroidism in 7 adult cats. J Vet Intern Med. 2018 Nov;32(6):1864-1873.
doi: 10.1111/jvim.15239. Epub 2018 Oct 7. Erratum in: J Vet Intern Med. 2019 Mar;33(2):1111. PMID: 30294940; PMCID: PMC6271337.
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Vanessa Uemura da Fonseca

TITULO Hipotireoidismo congênito em felinos- relato de caso

INTRODUCAO

O hipotireoidismo é uma condição clínica rara em felinos. A etiologia do hipotireoidismo pode ser iatrogênica, congênita ou espontânea de início em idade adulta. O
hipotireoidismo congênito é considerado raro, porém sua real prevalência é desconhecida, podendo ser subestimada, visto que o baixo desenvolvimento de um
filhote perante outros da mesma ninhada e outras apresentações clínicas podem ser erroneamente diagnosticada, ou o paciente ir a óbito antes da determinação da
causa. O hipotireoidismo congênito é causado por falha de desenvolvimento da glândula tireoide (disgenesia da tireoide, devido hipoplasia ou aplasia glandular) ou
por produção prejudicada de hormônio tireoideano (disormonogênese da tireoide). As principais manifestações clínicas no hipotireoidismo congênito são nanismo
desproporcional, letargia, bradicardia, hipotermia, embotamento mental, ganho de peso, constipação intestinal, retardo no fechamento das placas epifisárias,
anormalidades dermatológicas e subdesenvolvimento dos dentes ou retardo em sua erupção.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo é relatar o hipotireoidismo congênito em dois gatos, bem como citar os resultados e particularidades do tratamento de ambos.

METODOLOGIA
Foram atendidos dois felinos, sem raça definida, com queixa de letargia, diferença de crescimento e desenvolvimento comparados aos seus irmãos de ninhada.
Ambos provenientes do mesmo ambiente de acumuladores, com outros 90 gatos. Ambos os felinos citados neste relato foram atendidos em clínicas particulares de
São Paulo (com autorização assinada pelos tutores para publicação).

RESULTADOS

O primeiro felino nomeado de gato 1, tinha 2 meses no momento do primeiro atendimento, sua mãe foi resgatada prenhe e, este gato teve contato somente com ela
e seus dois irmãos de ninhada. Enquanto, que o segundo felino denominado gato 2, tinha 5 meses no diagnóstico, porém fora resgatado com aproximadamente 60
dias e seus 2 irmãos, passaram a viver em ambiente de lar temporário convivendo com aproximadamente 5 outros gatos. O diagnóstico foi dado a partir de
manifestações clínicas como: diferença de tamanho e conformação se comparados aos seus irmãos de ninhada, estado mental, letargia, resposta de crescimento e
desenvolvimento. Alterações em exames laboratoriais incluiram anemia, tendenciando a trombocitopenia no gato 2, este teve ainda quadros de complexo
respiratório e fúngico pouco responsivos a tratamento com antibióticos, antivirais, antifúngicos e anti-inflamatórios, em ambos a determinação hormonal foi
fundamental pois, foram observadas baixas concentrações séricas de T4 e altas concentrações de TSH. Ao longo do tratamento, os dois pacientes tiveram doses
ajustadas de L-tiroxina e vem respondendo de forma favorável, quanto ao crescimento, melhora de estado mental e retorno ao processo de desenvolvimento (como
troca de dentição, descida de testículos).

CONCLUSOES Os gatos apresentados tiveram evolução favorável após tratamento com levotiroxina.

REFERENCIAS

Blois SL, Abrams-Ogg AC, Mitchell C, Yu A, Stoewen D, Lillie BN, Kiupel M. Use of thyroid scintigraphy and pituitary immunohistochemistry in the diagnosis of
spontaneous hypothyroidism in a mature cat. J Feline Med Surg. 2010 Feb;12(2):156-60. doi: 10.1016/j.jfms.2009.07.012. Epub 2009 Aug 19. PMID: 19695915.
Bojanic K, Acke E, Jones BR. Congenital hypothyroidism of dogs and cats: a review. N Z Vet J. 2011 May;59(3):115-22. doi: 10.1080/00480169.2011.567964. PMID:
21541884. Peterson ME, Carothers MA, Gamble DA, Rishniw M. Spontaneous primary hypothyroidism in 7 adult cats. J Vet Intern Med. 2018 Nov;32(6):1864-1873.
doi: 10.1111/jvim.15239. Epub 2018 Oct 7. Erratum in: J Vet Intern Med. 2019 Mar;33(2):1111. PMID: 30294940; PMCID: PMC6271337.
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TITULO Exercícios de fisioterapia por telerreabilitação em adolescentes com escoliose idiopática durante a pandemia da COVID-19

INTRODUCAO
O interesse do paciente e a demanda por assistência em telesaúde aumentaram durante a pandemia da doença coronavírus de 2019 (COVID-19). Nesta direção,
observa-se na literatura o aumento da assitência em fisioterapia por telerreabilitação para as disfunções ortopédicas da coluna e membros inferiores, mas sem
relatos científicos para adolescentes com escoliose idiopática, em especial durante isolamento social (1,2).

OBJETIVOS
: Verificar e comparar o efeito de exercícios específicos de fisioterapia de forma tradicional e por telerreabilitação para redução da curvatura escoliótica de
adolescente com escoliose idiopática (AEI).

METODOLOGIA

Estudo de coorte retrospectivo. Sessenta e seis adolescentes com escoliose idiopática foram avaliados e divididos em dois grupos de intervenção com exercícios
específicos de fisioterapia para AEI: um grupo de forma tradicional presencial (n=33) e o outro por telerreabilitação com assistência síncrona (n=33). A intervenção
foi realizada durante seis meses consecutivos, uma vez na semana, totalizando seis sessões. O ângulo de Cobb da curvatura principal, bem como o sinal de Risser
foram avaliados por exame radiográfico. O método de Nash (#38) Moe (torácico e lombar) também foi avaliado com base na relação entre os pedículos vertebrais e
o centro do corpo vertebral nas radiografias.

RESULTADOS

O ângulo de Cobb da curvatura escoliótica principal foi reduzido para ambas as intervenções pré e após seis meses de tratamento (presencial pré: 39,0±5,4;
pós:34,1±7,6; p=0,019 / telerreabilitação pré: 37,0±6,8;pós:34,6±7,7; p=0,027). Entre os grupos de intervenção: presencial e telerreabilitação, o ângulo de Cobb foi
reduzido, significativamente, de forma mais efetiva para a forma tradiconal presencial, com uma correção média de 6 graus quando comparado a telerreabilitação,
que a correção média foi de 3 graus, sem alteração do sinal de Risser entre os grupos de intervenção. Nash Moe torácico e lombar também não apresentaram
diferenças significativas pré a após seis meses de ambas as intervenções e entre os grupos: presencial e telerreabilitação.

CONCLUSOES
Os exercícios específicos de fisioterapia tradicional ou telerreabilitação foram eficazes na redução do ângulo de Cobb, porém a forma tradicional presencial tem
maior efetividade para reduzir e minimizar a progressão da curvatura escoliótica em adolescentes com escoliose idiopática.

REFERENCIAS

- Zhu F, Hong Q, Guo X, Wang D, Chen J, Zhu Q, Zhang C, Chen W, Zhang M. A comparison of foot posture and walking performance in patients with mild, moderate,
and severe adolescent idiopathic scoliosis. PLoS One. 2021,17;16(5):e0251592. - Ca(#38)#539;an L, Cerbu S, Amaricai E, Suciu O, Horhat DI, Popoiu CM, Adam O,
Boia E. Assessment of Static Plantar Pressure, Stabilometry, Vitamin D and Bone Mineral Density in Female Adolescents with Moderate Idiopathic Scoliosis. Int J
Environ Res Public Health. 2020,24;17(6):2167. - Wu KW, Wang TM, Hu CC, Hong SW, Lee PA, Lu TW. Postural adjustments in adolescent idiopathic thoracic scoliosis
during walking.Gait Posture. 2019;68:423-429.
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TITULO LINFOMA MULTICENTRICO EM DOBERMANN ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET-UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Linfomas são neoplasias originadas em órgãos hematopoiéticos sólidos, de comportamento maligno, sendo a neoplasia hematapoiética mais comum em cães (5-
10%).

OBJETIVOS Relatar quadro atípico de linfoma multicêntrico em cão Dobermann jovem.

METODOLOGIA

Cão, macho, Dobermann, dois anos, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com rouquidão, tosse improdutiva, anorexia, êmese, e icterícia há
2 dias. Passou em tratamento durante 3 dias, sem melhora significativa, evoluindo para óbito. Durante necropsia notou-se moderada quantidade de líquido
serossanguinolento em cavidade torácica e abdominal, hepatomegalia e esplenomegalia. Em topografia de linfonodos mediastinico, pancreaticoduodenal e renal
observou-se neoformação firme, brancacenta e sólida, e nódulos similares em pâncreas, fígado, pulmão e baço. No histopatológico visualizou-se proliferação atípica
difusa de células redondas, com relação núcleo-citoplasma aumentada, sendo estes linfócitos neoplásicos com núcleos centrais e múltiplos nucléolos evidentes, 0-3
figuras de mitoses atípicas e raras típicas por campo (40x/10 CGA), acentuado pleomorfismo celular e anisocariose, compatível com linfoma multicêntrico.

RESULTADOS

Segundo relatos cães, machos, meia idade a idosos, raças de grande porte (Pastor Alemão, Boxer, Dobermann, Rottweiler) são mais acometidos. Embora o animal
relatado seja um macho Dobermann, a idade divergiu, visto ser um animal jovem. Os sinais clínicos dependem da localização e órgãos acometidos, porém
normalmente são inespecíficos. O paciente estudado apresentava rouquidão e tosse improdutiva, corroborando com a literatura que descreve que animais com
linfadenopatia mediastínica apresentam manifestações respiratórias decorrentes da compressão. Os derrames cavitários observados no cão do presente relato
estão associados ao aumento da pressão hidrostática em consequência da compressão de grandes vasos causada por linfadenomegalias, esplenomegalia e
hepatomegalia. Na necropsia o animal apresentava hepatomegalia e esplenomegalia, justificados pela infiltração neoplásica observada na microscopia. Dos
tumores metastáticos que acometem o fígado 63% correspondem ao linfoma, e a infiltração neoplásica comumente desenvolve icterícia pelo aumento de bilirrubina
indireta. De acordo com a localização anatômica os linfomas são classificados em: multicêntrico, mediastinal, alimentar, cutâneo e extranodal. A forma multicêntrica
é a mais comum e agressiva, por vezes acometendo pulmão e coração, conforme observado no presente relato.

CONCLUSOES O presente trabalho convergiu com a maioria dos dados descritos pela literatura, exceto no que diz respeito a idade do animal.

REFERENCIAS

CARDOSO, M. J. L. et al. Sinais clínicos do linfoma canino. Archives of Veterinary Science, v. 9, n. 2, 2004. 2. FIGHERA, R. A. Anemia em medicina veterinária. Editora
Pallotti, Santa Maria. 214p, 2001. 3. HAWKINS, E. C.; ETTINGER, S. J.; SUTER, P. F. Moléstias do trato respiratório inferior (pulmão) e edema pulmonar. ETTINGER, SJ
Tratado de medicina interna veterinária, v. 3, p. 855-908, 1992. 4. KUBOTA, A.; KANO, R.; MIZUNO, T.; HISASUE, M.; MOORE, P.F.; WATARI, T. Parathyroid hormone-
related protein (PTHrP) produced by dog lymphoma cells. Journal of Veterinary Medical Science, Tokyo, v.64, n.9, p.21-30, 2002. 5. SILVA, Maria Claudia Lopes;
SEQUEIRA, Julio Lopes. Linfoma canino: Revisão de literatura com ênfase no linfoma difuso de grandes células B. Veterinária e Zootecnia, v. 23, n. 4, p. 561-576,
2016. 6. VAIL, D.M. Hematopoietic tumors. In: ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. Textbook of veterinary internal medicine. Philadelphia: Saunders, 2000. p.507-522.
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TITULO LINFOMA MULTICENTRICO EM DOBERMANN ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET-UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Linfomas são neoplasias originadas em órgãos hematopoiéticos sólidos, de comportamento maligno, sendo a neoplasia hematapoiética mais comum em cães (5-
10%).

OBJETIVOS Relatar quadro atípico de linfoma multicêntrico em cão Dobermann jovem.

METODOLOGIA

Cão, macho, Dobermann, dois anos, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com rouquidão, tosse improdutiva, anorexia, êmese, e icterícia há
2 dias. Passou em tratamento durante 3 dias, sem melhora significativa, evoluindo para óbito. Durante necropsia notou-se moderada quantidade de líquido
serossanguinolento em cavidade torácica e abdominal, hepatomegalia e esplenomegalia. Em topografia de linfonodos mediastinico, pancreaticoduodenal e renal
observou-se neoformação firme, brancacenta e sólida, e nódulos similares em pâncreas, fígado, pulmão e baço. No histopatológico visualizou-se proliferação atípica
difusa de células redondas, com relação núcleo-citoplasma aumentada, sendo estes linfócitos neoplásicos com núcleos centrais e múltiplos nucléolos evidentes, 0-3
figuras de mitoses atípicas e raras típicas por campo (40x/10 CGA), acentuado pleomorfismo celular e anisocariose, compatível com linfoma multicêntrico.

RESULTADOS

Segundo relatos cães, machos, meia idade a idosos, raças de grande porte (Pastor Alemão, Boxer, Dobermann, Rottweiler) são mais acometidos. Embora o animal
relatado seja um macho Dobermann, a idade divergiu, visto ser um animal jovem. Os sinais clínicos dependem da localização e órgãos acometidos, porém
normalmente são inespecíficos. O paciente estudado apresentava rouquidão e tosse improdutiva, corroborando com a literatura que descreve que animais com
linfadenopatia mediastínica apresentam manifestações respiratórias decorrentes da compressão. Os derrames cavitários observados no cão do presente relato
estão associados ao aumento da pressão hidrostática em consequência da compressão de grandes vasos causada por linfadenomegalias, esplenomegalia e
hepatomegalia. Na necropsia o animal apresentava hepatomegalia e esplenomegalia, justificados pela infiltração neoplásica observada na microscopia. Dos
tumores metastáticos que acometem o fígado 63% correspondem ao linfoma, e a infiltração neoplásica comumente desenvolve icterícia pelo aumento de bilirrubina
indireta. De acordo com a localização anatômica os linfomas são classificados em: multicêntrico, mediastinal, alimentar, cutâneo e extranodal. A forma multicêntrica
é a mais comum e agressiva, por vezes acometendo pulmão e coração, conforme observado no presente relato.

CONCLUSOES O presente trabalho convergiu com a maioria dos dados descritos pela literatura, exceto no que diz respeito a idade do animal.

REFERENCIAS

CARDOSO, M. J. L. et al. Sinais clínicos do linfoma canino. Archives of Veterinary Science, v. 9, n. 2, 2004. 2. FIGHERA, R. A. Anemia em medicina veterinária. Editora
Pallotti, Santa Maria. 214p, 2001. 3. HAWKINS, E. C.; ETTINGER, S. J.; SUTER, P. F. Moléstias do trato respiratório inferior (pulmão) e edema pulmonar. ETTINGER, SJ
Tratado de medicina interna veterinária, v. 3, p. 855-908, 1992. 4. KUBOTA, A.; KANO, R.; MIZUNO, T.; HISASUE, M.; MOORE, P.F.; WATARI, T. Parathyroid hormone-
related protein (PTHrP) produced by dog lymphoma cells. Journal of Veterinary Medical Science, Tokyo, v.64, n.9, p.21-30, 2002. 5. SILVA, Maria Claudia Lopes;
SEQUEIRA, Julio Lopes. Linfoma canino: Revisão de literatura com ênfase no linfoma difuso de grandes células B. Veterinária e Zootecnia, v. 23, n. 4, p. 561-576,
2016. 6. VAIL, D.M. Hematopoietic tumors. In: ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. Textbook of veterinary internal medicine. Philadelphia: Saunders, 2000. p.507-522.
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TITULO LINFOMA MULTICENTRICO EM DOBERMANN ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET-UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Linfomas são neoplasias originadas em órgãos hematopoiéticos sólidos, de comportamento maligno, sendo a neoplasia hematapoiética mais comum em cães (5-
10%).

OBJETIVOS Relatar quadro atípico de linfoma multicêntrico em cão Dobermann jovem.

METODOLOGIA

Cão, macho, Dobermann, dois anos, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com rouquidão, tosse improdutiva, anorexia, êmese, e icterícia há
2 dias. Passou em tratamento durante 3 dias, sem melhora significativa, evoluindo para óbito. Durante necropsia notou-se moderada quantidade de líquido
serossanguinolento em cavidade torácica e abdominal, hepatomegalia e esplenomegalia. Em topografia de linfonodos mediastinico, pancreaticoduodenal e renal
observou-se neoformação firme, brancacenta e sólida, e nódulos similares em pâncreas, fígado, pulmão e baço. No histopatológico visualizou-se proliferação atípica
difusa de células redondas, com relação núcleo-citoplasma aumentada, sendo estes linfócitos neoplásicos com núcleos centrais e múltiplos nucléolos evidentes, 0-3
figuras de mitoses atípicas e raras típicas por campo (40x/10 CGA), acentuado pleomorfismo celular e anisocariose, compatível com linfoma multicêntrico.

RESULTADOS

Segundo relatos cães, machos, meia idade a idosos, raças de grande porte (Pastor Alemão, Boxer, Dobermann, Rottweiler) são mais acometidos. Embora o animal
relatado seja um macho Dobermann, a idade divergiu, visto ser um animal jovem. Os sinais clínicos dependem da localização e órgãos acometidos, porém
normalmente são inespecíficos. O paciente estudado apresentava rouquidão e tosse improdutiva, corroborando com a literatura que descreve que animais com
linfadenopatia mediastínica apresentam manifestações respiratórias decorrentes da compressão. Os derrames cavitários observados no cão do presente relato
estão associados ao aumento da pressão hidrostática em consequência da compressão de grandes vasos causada por linfadenomegalias, esplenomegalia e
hepatomegalia. Na necropsia o animal apresentava hepatomegalia e esplenomegalia, justificados pela infiltração neoplásica observada na microscopia. Dos
tumores metastáticos que acometem o fígado 63% correspondem ao linfoma, e a infiltração neoplásica comumente desenvolve icterícia pelo aumento de bilirrubina
indireta. De acordo com a localização anatômica os linfomas são classificados em: multicêntrico, mediastinal, alimentar, cutâneo e extranodal. A forma multicêntrica
é a mais comum e agressiva, por vezes acometendo pulmão e coração, conforme observado no presente relato.

CONCLUSOES O presente trabalho convergiu com a maioria dos dados descritos pela literatura, exceto no que diz respeito a idade do animal.

REFERENCIAS

CARDOSO, M. J. L. et al. Sinais clínicos do linfoma canino. Archives of Veterinary Science, v. 9, n. 2, 2004. 2. FIGHERA, R. A. Anemia em medicina veterinária. Editora
Pallotti, Santa Maria. 214p, 2001. 3. HAWKINS, E. C.; ETTINGER, S. J.; SUTER, P. F. Moléstias do trato respiratório inferior (pulmão) e edema pulmonar. ETTINGER, SJ
Tratado de medicina interna veterinária, v. 3, p. 855-908, 1992. 4. KUBOTA, A.; KANO, R.; MIZUNO, T.; HISASUE, M.; MOORE, P.F.; WATARI, T. Parathyroid hormone-
related protein (PTHrP) produced by dog lymphoma cells. Journal of Veterinary Medical Science, Tokyo, v.64, n.9, p.21-30, 2002. 5. SILVA, Maria Claudia Lopes;
SEQUEIRA, Julio Lopes. Linfoma canino: Revisão de literatura com ênfase no linfoma difuso de grandes células B. Veterinária e Zootecnia, v. 23, n. 4, p. 561-576,
2016. 6. VAIL, D.M. Hematopoietic tumors. In: ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. Textbook of veterinary internal medicine. Philadelphia: Saunders, 2000. p.507-522.
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TITULO LINFOMA MULTICENTRICO EM DOBERMANN ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET-UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Linfomas são neoplasias originadas em órgãos hematopoiéticos sólidos, de comportamento maligno, sendo a neoplasia hematapoiética mais comum em cães (5-
10%).

OBJETIVOS Relatar quadro atípico de linfoma multicêntrico em cão Dobermann jovem.

METODOLOGIA

Cão, macho, Dobermann, dois anos, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com rouquidão, tosse improdutiva, anorexia, êmese, e icterícia há
2 dias. Passou em tratamento durante 3 dias, sem melhora significativa, evoluindo para óbito. Durante necropsia notou-se moderada quantidade de líquido
serossanguinolento em cavidade torácica e abdominal, hepatomegalia e esplenomegalia. Em topografia de linfonodos mediastinico, pancreaticoduodenal e renal
observou-se neoformação firme, brancacenta e sólida, e nódulos similares em pâncreas, fígado, pulmão e baço. No histopatológico visualizou-se proliferação atípica
difusa de células redondas, com relação núcleo-citoplasma aumentada, sendo estes linfócitos neoplásicos com núcleos centrais e múltiplos nucléolos evidentes, 0-3
figuras de mitoses atípicas e raras típicas por campo (40x/10 CGA), acentuado pleomorfismo celular e anisocariose, compatível com linfoma multicêntrico.

RESULTADOS

Segundo relatos cães, machos, meia idade a idosos, raças de grande porte (Pastor Alemão, Boxer, Dobermann, Rottweiler) são mais acometidos. Embora o animal
relatado seja um macho Dobermann, a idade divergiu, visto ser um animal jovem. Os sinais clínicos dependem da localização e órgãos acometidos, porém
normalmente são inespecíficos. O paciente estudado apresentava rouquidão e tosse improdutiva, corroborando com a literatura que descreve que animais com
linfadenopatia mediastínica apresentam manifestações respiratórias decorrentes da compressão. Os derrames cavitários observados no cão do presente relato
estão associados ao aumento da pressão hidrostática em consequência da compressão de grandes vasos causada por linfadenomegalias, esplenomegalia e
hepatomegalia. Na necropsia o animal apresentava hepatomegalia e esplenomegalia, justificados pela infiltração neoplásica observada na microscopia. Dos
tumores metastáticos que acometem o fígado 63% correspondem ao linfoma, e a infiltração neoplásica comumente desenvolve icterícia pelo aumento de bilirrubina
indireta. De acordo com a localização anatômica os linfomas são classificados em: multicêntrico, mediastinal, alimentar, cutâneo e extranodal. A forma multicêntrica
é a mais comum e agressiva, por vezes acometendo pulmão e coração, conforme observado no presente relato.

CONCLUSOES O presente trabalho convergiu com a maioria dos dados descritos pela literatura, exceto no que diz respeito a idade do animal.

REFERENCIAS

CARDOSO, M. J. L. et al. Sinais clínicos do linfoma canino. Archives of Veterinary Science, v. 9, n. 2, 2004. 2. FIGHERA, R. A. Anemia em medicina veterinária. Editora
Pallotti, Santa Maria. 214p, 2001. 3. HAWKINS, E. C.; ETTINGER, S. J.; SUTER, P. F. Moléstias do trato respiratório inferior (pulmão) e edema pulmonar. ETTINGER, SJ
Tratado de medicina interna veterinária, v. 3, p. 855-908, 1992. 4. KUBOTA, A.; KANO, R.; MIZUNO, T.; HISASUE, M.; MOORE, P.F.; WATARI, T. Parathyroid hormone-
related protein (PTHrP) produced by dog lymphoma cells. Journal of Veterinary Medical Science, Tokyo, v.64, n.9, p.21-30, 2002. 5. SILVA, Maria Claudia Lopes;
SEQUEIRA, Julio Lopes. Linfoma canino: Revisão de literatura com ênfase no linfoma difuso de grandes células B. Veterinária e Zootecnia, v. 23, n. 4, p. 561-576,
2016. 6. VAIL, D.M. Hematopoietic tumors. In: ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. Textbook of veterinary internal medicine. Philadelphia: Saunders, 2000. p.507-522.
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TITULO LINFOMA MULTICENTRICO EM DOBERMANN ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET-UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
Linfomas são neoplasias originadas em órgãos hematopoiéticos sólidos, de comportamento maligno, sendo a neoplasia hematapoiética mais comum em cães (5-
10%).

OBJETIVOS Relatar quadro atípico de linfoma multicêntrico em cão Dobermann jovem.

METODOLOGIA

Cão, macho, Dobermann, dois anos, atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com rouquidão, tosse improdutiva, anorexia, êmese, e icterícia há
2 dias. Passou em tratamento durante 3 dias, sem melhora significativa, evoluindo para óbito. Durante necropsia notou-se moderada quantidade de líquido
serossanguinolento em cavidade torácica e abdominal, hepatomegalia e esplenomegalia. Em topografia de linfonodos mediastinico, pancreaticoduodenal e renal
observou-se neoformação firme, brancacenta e sólida, e nódulos similares em pâncreas, fígado, pulmão e baço. No histopatológico visualizou-se proliferação atípica
difusa de células redondas, com relação núcleo-citoplasma aumentada, sendo estes linfócitos neoplásicos com núcleos centrais e múltiplos nucléolos evidentes, 0-3
figuras de mitoses atípicas e raras típicas por campo (40x/10 CGA), acentuado pleomorfismo celular e anisocariose, compatível com linfoma multicêntrico.

RESULTADOS

Segundo relatos cães, machos, meia idade a idosos, raças de grande porte (Pastor Alemão, Boxer, Dobermann, Rottweiler) são mais acometidos. Embora o animal
relatado seja um macho Dobermann, a idade divergiu, visto ser um animal jovem. Os sinais clínicos dependem da localização e órgãos acometidos, porém
normalmente são inespecíficos. O paciente estudado apresentava rouquidão e tosse improdutiva, corroborando com a literatura que descreve que animais com
linfadenopatia mediastínica apresentam manifestações respiratórias decorrentes da compressão. Os derrames cavitários observados no cão do presente relato
estão associados ao aumento da pressão hidrostática em consequência da compressão de grandes vasos causada por linfadenomegalias, esplenomegalia e
hepatomegalia. Na necropsia o animal apresentava hepatomegalia e esplenomegalia, justificados pela infiltração neoplásica observada na microscopia. Dos
tumores metastáticos que acometem o fígado 63% correspondem ao linfoma, e a infiltração neoplásica comumente desenvolve icterícia pelo aumento de bilirrubina
indireta. De acordo com a localização anatômica os linfomas são classificados em: multicêntrico, mediastinal, alimentar, cutâneo e extranodal. A forma multicêntrica
é a mais comum e agressiva, por vezes acometendo pulmão e coração, conforme observado no presente relato.

CONCLUSOES O presente trabalho convergiu com a maioria dos dados descritos pela literatura, exceto no que diz respeito a idade do animal.

REFERENCIAS

CARDOSO, M. J. L. et al. Sinais clínicos do linfoma canino. Archives of Veterinary Science, v. 9, n. 2, 2004. 2. FIGHERA, R. A. Anemia em medicina veterinária. Editora
Pallotti, Santa Maria. 214p, 2001. 3. HAWKINS, E. C.; ETTINGER, S. J.; SUTER, P. F. Moléstias do trato respiratório inferior (pulmão) e edema pulmonar. ETTINGER, SJ
Tratado de medicina interna veterinária, v. 3, p. 855-908, 1992. 4. KUBOTA, A.; KANO, R.; MIZUNO, T.; HISASUE, M.; MOORE, P.F.; WATARI, T. Parathyroid hormone-
related protein (PTHrP) produced by dog lymphoma cells. Journal of Veterinary Medical Science, Tokyo, v.64, n.9, p.21-30, 2002. 5. SILVA, Maria Claudia Lopes;
SEQUEIRA, Julio Lopes. Linfoma canino: Revisão de literatura com ênfase no linfoma difuso de grandes células B. Veterinária e Zootecnia, v. 23, n. 4, p. 561-576,
2016. 6. VAIL, D.M. Hematopoietic tumors. In: ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. Textbook of veterinary internal medicine. Philadelphia: Saunders, 2000. p.507-522.
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TITULO Comparação do desempenho da marcha sobre os aspectos da carga plantar em adolescentes com escoliose idiopática

INTRODUCAO

A escoliose idiopática do adolescente (EIA) vem sendo uma deformida tridimensional da coluna comum na fase de crescimento e desenvolvimento do adolescente, a
qual resulta em sintomas de dor na coluna, ajustes posturais e desequilíbrio corporal. Atualmente, pesquisas vêm ressaltando as mudanças adaptativas da coluna
vertebral na presença da EIA, que pode resultar em grande sobrecarga plantar dos pés e pior progressão da doença [1-3]. Porém, a compreensão da influência dos
níveis de gravidade da EIA sobre os aspectos da sobrecarga sobre os pés durante o andar permanecem obscuros na literatura. Compreensão esta de extema
importância para melhor efetividade do tratamento na progressão do doença

OBJETIVOS Verificar a influência da EIA leve, moderada e grave sobre a distribuição da carga plantar durante a marcha

METODOLOGIA

: 45 adolescentes foram avaliados e divididos em três grupos: 15 com EIA leve (idade: 12,3±1,1, massa corporal: 50,1±6,6 e estatura: 1,55±2,2); 15 com EIA moderada
(idade: 13,3±1,8, massa corporal: 50,4±6,2 e estatura: 1,57±3,3); e 15 com EIA grave (idade: 12,8±2,5, massa corporal: 50,2±5,2 e estatura: 1,60±2,3). O ângulo de
Cobb foi utilizado para divisão dos grupos. A distribuição da carga plantar foi por meio da plataforma de pressão (Loran, Itália) com uma frequência de 100hz. O
adolescente realizava o andar sobre uma pista de 20 metros com o registo do apoio dos pés sobre a plataforma, totalizando em média 12 passos para cada lado do
pé (direito e esquerdo). As variáveis avaliadas foram: área de contato, pico de pressão e força máxima em 4 regiões dos pés: retropé (medial e lateral), mediopé e
antepé. Análise estatística: A Análise de variância two-way foi utilizada para comparar os grupos nos diferentes níveis de EIA, considerando um nível de significância
p(#60)0,005.

RESULTADOS
Os adolescentes com EIA moderada e grave mostraram um aumento do pico de pressão e força máxima sobre o retropé medial (p=0,014; p=0,045, respectivamente)
e lateral (p=0,035; p=0,039, respectivamente) e uma redução sobre o mediopé (p=0,024) quando comparados a EIA leve. A área de contato não mostrou diferenças
significativas entre os grupos.

CONCLUSOES
A EIA moderada e grave influenciou significativamente o aumento da carga plantar sobre o retropé durante a marcha em comparação aos adolescentes com AIS
leve. Assim, a intervenção precoce pode visar a prevenção de déficits funcionais específicos e evitar que progressão da curvatura escoliótica para um estado grave.

REFERENCIAS
1. Zhu F, et al. PLoS One. 2021,17;16(5):e0251592. 2. Ca(#38)#539;an L, et al. Int J Environ Res Public Health. 2020,24;17(6):2167. 3. Wu KW, et al. Gait Posture.
2019;68:423-429.
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TITULO AUTODICIDIO: PSICOLOGIA,MEDIDAS PRVENTIVAS NA SUBJETIVIDADE FERIDA

INTRODUCAO

O suicídio é um fenômeno representativamente importante na nossa sociedade e acomete pessoas em sofrimento psíquico. Sendo assim, a proposta dessa
pesquisa é mostrar, a partir de publicações sobre o tema, como ele vem sendo tratado com pouca relevância, ocasionando em ações falhas de prevenção pelo poder
público. Além disso, apontamos para a importância da escuta e acolhimento do profissional de psicologia, podendo ser um dos profissionais de saúde a acompanhar
esse processo.

OBJETIVOS
Analisar a importância da prevenção ao suicídio, da escuta, do acolhimento, considerando o contexto sócio-histórico do indivíduo e marcadores sociais como classe,
raça, etnia, gênero etc., problematizando as contribuições da psicologia para esse atendimento.

METODOLOGIA
Trata-se do método de revisão biográfica que abrangeu contextos epistemológicos, sócio-histórico até os dias atuais sobre o suicídio. A metodologia foi efetivada a
partir da elaboração teórica sobre o tema de medidas de prevenção ao suicídio, e a importância da psicologia aos impactos psíquico do sujeito e identificar nas
literaturas, artigos de análise do resultado, sobre o e tema estudado.

RESULTADOS

O suicídio é uma grave situação de saúde pública em que vem sendo observado desde a antiguidade, e em todas as culturas. De acordo com a Organização Mundial
da Saúde é considerado a terceira causa de morte no mundo, e hoje a cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio, e para cada ação apresentado houve 10 a 20
tentativas, no mundo 800 mil pessoas tiram suas vidas. Nesse sentido, levantamos aqui a importância de ações de prevenção, assim como apontamos para a
importância do trabalho pautado na acolhida e escuta da equipe multiprofissional de saúde, entre eles o/a profissional da psicologia.

CONCLUSOES
Há dificuldade de entender o que é o fenômeno suicídio dentro do processo subjetivo de cada indivíduo, assim faz-se necessário levantar a importância da
prevenção, propondo o processo de escuta, e acolhimento, e levando a entender o que leva o indivíduo a cometer contra si próprio. Além disso, a pesquisa apontou
para a importância de o suicídio ser olhado de maneira efetiva pelo poder público, como uma questão de saúde pública.

REFERENCIAS

ABREU, Rafael Leônidas Cristiano. Analise Epidemiológicadas Tentativas de Suicídiono HGEF entre os meses de abril de 2016 a Abril de 2019.Rio de Janeiro.
Disponível em: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5238/1/MONO_RAFAEL_CFO.pdf(#62) acesso em: 26jun 2021 GRACIOLI Sofia Nunes Alves. et.al.
A prevenção à prática do suicídio: a pertinência das políticas públicas e o papel da Psicologia para a efetivação do direito à saúde. Curitiba 2020. Disponível em:
https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/199/168 (#62) acesso em: 26jun 2021 DUARTE, Yone Magalhães, et.al. O Suicídio e os desafios
para a Psicologia. Brasília. 2013. Disponível em ; https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Suicidio-FINAL-revisao61.pdf (#62)acesso em: 13 abril 2021.
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TITULO SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA NEGRA, ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JORDANÓPOLIS

INTRODUCAO

A população idosa vem crescendo disparadamente com uma taxa de 3% ao ano as pessoas com 60 anos ou mais representa 12,3% da população mundial, isto em
diferentes países incluindo países de menor desenvolvimento econômico, com previsão de aumento ao longo dos anos, este aumento se dá pelo declínio marcante
da fecundidade e pelas expectativas de estratégias para um envelhecimento saudável. Os acessos a saúde não são iguais para todos, a exclusão social, o
preconceito e a discriminação interfere diretamente nas condições de saúde e consequentemente na qualidade de vida do indivíduo. Sabemos que o racismo de
todas as formas está presente na sociedade até os dias atuais juntamente com a desigualdade social.

OBJETIVOS
Objetivos: Estudar os diferenciais da de saúde, segundo cor da pele; verificar as prevalências de doenças crônicas, segundo cor da pele; descrever a situação de
saúde, segundo cor da pele.

METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, retrospectiva e analítica, baseada na Avaliação multidimensional da Pessoa idosa na Atenção Básica (AMPI-AB)

RESULTADOS

Os resultados obtidos sugerem que a população idosa negra ou parda possui a sua saúde mais prejudicada em comparação com idosos brancos, a população de
idosos pretos são as que mais frequentam a Unidade Básica de Saúde e apresentam maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, sendo as mulheres,
as que mais frequentam a Unidade Básica de Saúde. Costa, relata que os idosos são os que mais utilizam os serviços de saúde e isto é explicado pelo fato das
doenças crônicas que se acarretam em decorrência do envelhecimento, e as mulheres buscam os serviços de saúde em uma prevalência de 2,43 vezes maior que os
homens.

CONCLUSOES
Na saúde pública, acrescida dos questionamentos presentes na produção acadêmica, foco do presente trabalho de conclusão de curso, tivemos o propósito de
contribuir para um importante e necessário cenário de enfrentamento das desigualdades sociais e na atualização da discussão sobre as formas de combate ao
racismo estrutural.

REFERENCIAS

1. Barros MB, Goldbaum MG. Desafios do envelhecimento em contexto de desigualdade social. Desafios do envelhecimento em contexto de desigualdade social
[Internet]. 2018 Oct 25 [cited 2021 Aug 17]; Available from: https://www.scielo.br/j/rsp/a/MqwpZYFbCn9CTWCPnkytXrM/?
stop=previous(#38)format=html(#38)lang=pt# 2. Andrade DR, Ferreira JS, Souza US, et al. Percepção acerva do envelhecimento saudável e das questões raciais.
Rev. enferm. UFPE [Internet]. 2018 Jan 07 [cited 2021 Aug 18]; Available from:
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TITULO Efeito terapêutico do treino de força, equilíbrio e marcha com calçado flexível e sem salto em idosas com osteoartrite de joelho: ensaio clínico randomizado

INTRODUCAO

A osteoartrite (OA) é a afecção mais frequente do sistema musculoesquelético, o que contribui para incapacidade funcional de aproximadamente 15% da população
mundial. O estresse mecânico é uma das principais causas de seu surgimento e progressão da OA, principalmente em articulações expostas à constante
sobrecarga, como o joelho. Recentes estudos demonstraram que o uso de um calçado flexível e sem salto proporcionou redução de sobrecarga articular dos joelhos
de idosas com OA.

OBJETIVOS
Investigar o efeito terapêutico do treino de resistência muscular de membros inferiores, equilíbrio e marcha com uso do calçado flexível e sem salto em relação a
condição descalça sobre os aspectos clínicos, funcionais e biomecânicos de idosas com OA de joelho.

METODOLOGIA

Foi conduzido um ensaio clínico controlado, randomizado e com avaliador cego, no qual dezesseis pacientes idosas com OA de joelho foram alocadas
aleatoriamente em dois grupos de intervenção com treino de resistência muscular, equilíbrio e marcha: com calçado flexível e sem salto (GIC, n=8) e na condição
descalça (GID, n=8). As idosas controle receberam a intervenção na condição descalça (GC, n=11). A intervenção foi composta por um programa de exercícios para
treino de resistência muscular dos membros inferiores, do equilíbrio reativo e proativo e da marcha com foco no apoio dos pés. O CIC realizou a intervenção com o
uso de um calçado flexível e sem salto da marca Moleca®. O programa de intervenção teve duração de dois meses consecutivos, por duas vezes na semana, com
duração de 45 minutos. Os desfechos primários foram: dor pela Escala Visual Analógica e funcionalidade pelos questionários: WOMAC (Western Ontario and
MacMaster Universities Osteoarthritis) e Algo-Funcional de Lequesne. Os desfechos secundários foram: o teste de caminhada de seis minutos (TC6), o questionário
Falls Risk Awareness Questionnaire (FRAQ) e o Timed Up (#38) Go Test (TUG). As comparações foram verificados pelo test t Student pareado (nível de significância
de 5%).

RESULTADOS

As idosas com OA de joelho em ambos os grupos:GIC e GID mostraram redução da dor e edema (p=o,oo1), bem como a melhora da funcionalidade do joelho pós-
intervenção (p=0,006), com alto tamanho de efeito, em relação as idosas do GC. Houve também aumento do equilíbrio (TUG, p=0,012) e da percepção do risco de
quedas (FRAQ, p=0,013) nos grupos de intervenção de idosas com OA de joelho (GIC e GID) quando comparado pré e pós-intervenção e em relação ao GC. As idosas
do GIC mostraram um aumento significativo na distância percorrida e do número de voltas caminhadas (TC6, p=0,41) em relação ao GID e GC.

CONCLUSOES
O treino de resistência muscular, equilíbrio e marcha com calçado flexível e sem salto quando comparados a condição descalça promoveu diminuição da dor,
aumento da funcionalidade e da caminhada, bem como do equilíbrio corporal e da percepção de quedas nas idosas com OA de joelho.

REFERENCIAS 1.Kloppenburg M, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2020;28(3):242(#38)#8208;248. 2.Dantas LO, et al. Braz J Phys Ther. 2021; 25(2):135-146.
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TITULO Efeito terapêutico do treino de força, equilíbrio e marcha com calçado flexível e sem salto em idosas com osteoartrite de joelho: ensaio clínico randomizado

INTRODUCAO

A osteoartrite (OA) é a afecção mais frequente do sistema musculoesquelético, o que contribui para incapacidade funcional de aproximadamente 15% da população
mundial. O estresse mecânico é uma das principais causas de seu surgimento e progressão da OA, principalmente em articulações expostas à constante
sobrecarga, como o joelho. Recentes estudos demonstraram que o uso de um calçado flexível e sem salto proporcionou redução de sobrecarga articular dos joelhos
de idosas com OA.

OBJETIVOS
Investigar o efeito terapêutico do treino de resistência muscular de membros inferiores, equilíbrio e marcha com uso do calçado flexível e sem salto em relação a
condição descalça sobre os aspectos clínicos, funcionais e biomecânicos de idosas com OA de joelho.

METODOLOGIA

Foi conduzido um ensaio clínico controlado, randomizado e com avaliador cego, no qual dezesseis pacientes idosas com OA de joelho foram alocadas
aleatoriamente em dois grupos de intervenção com treino de resistência muscular, equilíbrio e marcha: com calçado flexível e sem salto (GIC, n=8) e na condição
descalça (GID, n=8). As idosas controle receberam a intervenção na condição descalça (GC, n=11). A intervenção foi composta por um programa de exercícios para
treino de resistência muscular dos membros inferiores, do equilíbrio reativo e proativo e da marcha com foco no apoio dos pés. O CIC realizou a intervenção com o
uso de um calçado flexível e sem salto da marca Moleca®. O programa de intervenção teve duração de dois meses consecutivos, por duas vezes na semana, com
duração de 45 minutos. Os desfechos primários foram: dor pela Escala Visual Analógica e funcionalidade pelos questionários: WOMAC (Western Ontario and
MacMaster Universities Osteoarthritis) e Algo-Funcional de Lequesne. Os desfechos secundários foram: o teste de caminhada de seis minutos (TC6), o questionário
Falls Risk Awareness Questionnaire (FRAQ) e o Timed Up (#38) Go Test (TUG). As comparações foram verificados pelo test t Student pareado (nível de significância
de 5%).

RESULTADOS

As idosas com OA de joelho em ambos os grupos:GIC e GID mostraram redução da dor e edema (p=o,oo1), bem como a melhora da funcionalidade do joelho pós-
intervenção (p=0,006), com alto tamanho de efeito, em relação as idosas do GC. Houve também aumento do equilíbrio (TUG, p=0,012) e da percepção do risco de
quedas (FRAQ, p=0,013) nos grupos de intervenção de idosas com OA de joelho (GIC e GID) quando comparado pré e pós-intervenção e em relação ao GC. As idosas
do GIC mostraram um aumento significativo na distância percorrida e do número de voltas caminhadas (TC6, p=0,41) em relação ao GID e GC.

CONCLUSOES
O treino de resistência muscular, equilíbrio e marcha com calçado flexível e sem salto quando comparados a condição descalça promoveu diminuição da dor,
aumento da funcionalidade e da caminhada, bem como do equilíbrio corporal e da percepção de quedas nas idosas com OA de joelho.

REFERENCIAS 1.Kloppenburg M, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2020;28(3):242(#38)#8208;248. 2.Dantas LO, et al. Braz J Phys Ther. 2021; 25(2):135-146.
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TITULO A ORATÓRIA COMO RECURSO DIDÁTICO ESSENCIAL NAS AULAS DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO

INTRODUCAO
A pesquisa vinculada à linha Ensino de Filosofia: metodologias de ensino, currículo e questões didáticas tem por objetivo verificar em que medida a oratória pode ser
utilizada como recurso metodológico e didático nas aulas de filosofia.

OBJETIVOS
Refletir sobre a importância da utilização da oratória, enquanto recurso didático pelo professor de Filosofia para que o aluno possa desenvolver as competências do
pensamento crítico, argumentativo e autônomo postas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e pela BNCC.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa teórica e exploratória, de revisão bibliográfica, que segue métodos tipicamente filosóficos de análise de conceitos e de teorias, tendo como
referencial teórico especialistas nos temas da oratória e do ensino de filosofia. Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho divide-se em dois tópicos. No
primeiro, fez-se uma breve revisão do tema da oratória, tendo como referência: Anderson (2016); Parelman e Olbrechts-Tyteca (2005); Polito (2018). No segundo
tópico examinou-se a relação entre ensino de filosofia e a oratória como um recurso didático chave para desenvolver nos alunos as competências postas pelas DCNs
e BNCC.

RESULTADOS

No primeiro tópico, analisou-se a concepção de oratória defendida por Anderson (2016), corroborada por Olbrechts-Tyteca (2005), segundo a qual a oratória é
composta por três elementos-chave: 1) A ideia; 2) a identificação com a ideia; e a técnica. 1) A ideia é a essência do que se pretende transmitir. 2) A identificação
com a ideia é central para a oratória, pois uma ideia sem o lastro afetivo deixa os ouvidos fechados para a ideia que está sendo transmitida. 3) A técnica é essencial
para que o orador possa transmitir suas ideias, para que o público seja afetado. No segundo tópico, analisou-se a importância da oratória como recurso didático para
os professores de filosofia desenvolverem nos alunos as competências do pensamento inovador, crítico, argumentativo e independente, postas pelas políticas
educacionais. As Diretrizes Curriculares Nacionais das Licenciaturas em Filosofia (2001) colocam para o licenciado a seguinte tarefa: “despertar os jovens para a
reflexa(#38)#771;o filoso(#38)#769;fica, bem como transmitir aos alunos do Ensino Me(#38)#769;dio o legado da tradic(#38)#807;a(#38)#771;o e o gosto pelo
pensamento inovador, cri(#38)#769;tico e independente (DCN, 2001, p. 3).

CONCLUSOES
Entende-se que a utilização da oratória, em sua concepção profunda, é um instrumento metodológico e didático valioso a ser utilizado pelo professor de filosofia
com o objetivo de fazer com que o aluno do ensino médio tenha a filosofia como uma disciplina relevante e prazerosa, além de desenvolver as competências postas
pelas políticas educacionais.

REFERENCIAS

ANDERSON, Chris. TED Talks: o guia oficial do TED para falar em público. [Tradução de Donaldson Garschagem e Renata Guerra]. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2016.
FAVARETTO, C. F. Sobre o Ensino de Filosofia. Revista da Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 19, n.01, p. 97-102, 1993. KOHAN, Walter
Omar (Org.). Ensino de filosofia: perspectivas. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. PARELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova
retórica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
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TITULO Aspectos de dor, funcionalidade e equilíbrio de idosas com Osteoartrite de Joelho após diagnóstico da COVID-19

INTRODUCAO

A osteoartrite (OA) é a afecção mais frequente do sistema musculoesquelético, o que contribui para incapacidade funcional de aproximadamente 15% da população
mundial, em especial nas idosas. Recentes estudos demonstraram que o diagnóstico da COVID-19 em idosos resultam em pior capacidade funcional aumentando o
risco de quedas, bem como a rigidez e sobrecarga articular dos joelhos, devido o aumento da sarcopenia (1,2), porém pouco se compreende essas mudanças do
sistema musculoesquelético em idosas com OA de joelho, visto ser esta a articulação mais acometida entre os idosos.

OBJETIVOS Investigar a estratégia motora-funcional de idosas com OA de joelho com e sem diagnóstico clínico da COVID-19.

METODOLOGIA

Estudo transversal, no qual 30 idosas com OA de joelho graus 2 ou 3 foram alocadas para o grupo de idosas com OA de joelho após diagnóstico clínico da COVID-19
(GCO, n=15) ou para o grupo de idosas com OA de joelho sem diagnóstico de COVID-19 (GS, n=15). A confirmação da COVID-19 foi diagnosticado pelo exame
laboratorial (testes biologia molecular ou sorologia) ou diagnóstico de imagem (tomografia computadorizada). As variáveis clínicas e motoras-funcionais avaliadas
foram: a intensidade da dor verificado pela Escala Visual Analógica e a funcionalidade motora pelos questionários: WOMAC (Western Ontario and MacMaster
Universities Osteoarthritis) e questionário algo-funcional de Lequesne, bem como o risco de quedas pelo questionário Falls Risk Awareness Questionnaire-FRAQ-
Brasil. Análise Estatística: Foram realizados teste t Student, medidas independentes, considerando um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

As idosas com OA de joelho do grupo GCO apresentaram piora na dor (p=0,002) e na funcionalidade pelo WOMAC (p=0,007) e questionário Algo-funcional de
Lequesne (p=0,001) quando comparado as idosas com OA de joelho sem diagnóstico da COVID-19 (GS). Além disso, as idosas com OA de joelho que tiveram
diagnóstico da COVID-19 (GCO) mostraram uma redução significativa na percepção do risco de quedas (FRAQ-Brasil, p=0,001) quando comparado as idosas com OA
de joelho sem diagnóstico de COVID-19 (GS).

CONCLUSOES
O desempenho funcional das idosas com OA de joelho, que tiveram diagnóstico clínico da COVID-19, mostrou-se menor, com maior intensidade de dor e pior
percepção do risco de quedas em relação as idosas com OA de joelho que não tiveram o diagnóstico da COVID-19, devendo ser uma prioridade a assistência clínica
dessas idosas para minimizar os efeitos da COVID-19, além dos próprios efeitos deletérios da OA de joelho.

REFERENCIAS
1.Kloppenburg M, Berenbaum F. Osteoarthritis year in review 2019: epidemiology and therapy. Osteoarthritis Cartilage. 2020;28(3):242(#38)#8208;248. 2.Dantas LO,
Salvini TF, McAlindon TE. Knee osteoarthritis: key treatments and implications for physical therapy. Braz J Phys Ther. 2021; 25(2):135-146.
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TITULO Aspectos de dor, funcionalidade e equilíbrio de idosas com Osteoartrite de Joelho após diagnóstico da COVID-19

INTRODUCAO

A osteoartrite (OA) é a afecção mais frequente do sistema musculoesquelético, o que contribui para incapacidade funcional de aproximadamente 15% da população
mundial, em especial nas idosas. Recentes estudos demonstraram que o diagnóstico da COVID-19 em idosos resultam em pior capacidade funcional aumentando o
risco de quedas, bem como a rigidez e sobrecarga articular dos joelhos, devido o aumento da sarcopenia (1,2), porém pouco se compreende essas mudanças do
sistema musculoesquelético em idosas com OA de joelho, visto ser esta a articulação mais acometida entre os idosos.

OBJETIVOS Investigar a estratégia motora-funcional de idosas com OA de joelho com e sem diagnóstico clínico da COVID-19.

METODOLOGIA

Estudo transversal, no qual 30 idosas com OA de joelho graus 2 ou 3 foram alocadas para o grupo de idosas com OA de joelho após diagnóstico clínico da COVID-19
(GCO, n=15) ou para o grupo de idosas com OA de joelho sem diagnóstico de COVID-19 (GS, n=15). A confirmação da COVID-19 foi diagnosticado pelo exame
laboratorial (testes biologia molecular ou sorologia) ou diagnóstico de imagem (tomografia computadorizada). As variáveis clínicas e motoras-funcionais avaliadas
foram: a intensidade da dor verificado pela Escala Visual Analógica e a funcionalidade motora pelos questionários: WOMAC (Western Ontario and MacMaster
Universities Osteoarthritis) e questionário algo-funcional de Lequesne, bem como o risco de quedas pelo questionário Falls Risk Awareness Questionnaire-FRAQ-
Brasil. Análise Estatística: Foram realizados teste t Student, medidas independentes, considerando um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

As idosas com OA de joelho do grupo GCO apresentaram piora na dor (p=0,002) e na funcionalidade pelo WOMAC (p=0,007) e questionário Algo-funcional de
Lequesne (p=0,001) quando comparado as idosas com OA de joelho sem diagnóstico da COVID-19 (GS). Além disso, as idosas com OA de joelho que tiveram
diagnóstico da COVID-19 (GCO) mostraram uma redução significativa na percepção do risco de quedas (FRAQ-Brasil, p=0,001) quando comparado as idosas com OA
de joelho sem diagnóstico de COVID-19 (GS).

CONCLUSOES
O desempenho funcional das idosas com OA de joelho, que tiveram diagnóstico clínico da COVID-19, mostrou-se menor, com maior intensidade de dor e pior
percepção do risco de quedas em relação as idosas com OA de joelho que não tiveram o diagnóstico da COVID-19, devendo ser uma prioridade a assistência clínica
dessas idosas para minimizar os efeitos da COVID-19, além dos próprios efeitos deletérios da OA de joelho.

REFERENCIAS
1.Kloppenburg M, Berenbaum F. Osteoarthritis year in review 2019: epidemiology and therapy. Osteoarthritis Cartilage. 2020;28(3):242(#38)#8208;248. 2.Dantas LO,
Salvini TF, McAlindon TE. Knee osteoarthritis: key treatments and implications for physical therapy. Braz J Phys Ther. 2021; 25(2):135-146.
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TITULO Benefícios e riscos da terapia de reposição hormonal no climatério

INTRODUCAO

O climatério representa a passagem da fase reprodutiva para uma fase não reprodutiva no sexo feminino, e ocorre pelo esgotamento dos folículos ovarianos e uma
diminuição progressiva da secreção dos hormônios femininos, como estrógeno e progesterona. Sendo assim, a queda dos hormônios ovarianos provoca mudanças
fisiológicas marcantes na mulher climatérica, e uma forma de minimizar essas transformações e melhorar a qualidade e os sintomas da menopausa é pelo uso da
terapia de reposição hormonal (TRH). Contudo, evidências questionam se os efeitos nocivos da TRH excedem seus benefícios sobre os sintomas climatéricos.

OBJETIVOS Avaliar os benefícios e os riscos do uso da TRH em pacientes com diagnóstico de fase climatérica.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa de literatura a respeito dos benefícios e riscos da TRH em pacientes no climatério ou menopausa. Foram usadas as bases de
dados PUBMED, LILACS e ACERVO MAIS, utilizando os descritores “Menopause”, “Climacteric”, “Hormone Replacement Therapy” e “Health Benefits” com o filtro
entre os anos 2016-2021.

RESULTADOS

Em suma, foram analisados 119 periódicos resultantes da busca com filtros aplicados nas plataformas, restando em 23 artigos pelos critérios de inclusão e
exclusão. Nesse sentido, observou-se que com aumento na expectativa de vida, em especial no sexo feminino, a busca por melhora das condições em saúde para
mulheres em fase climatérica resulta em avanços na TRH. Sendo assim, a TRH com estrogênio isolado reduz os sintomas vasomotores e geniturinários, além da
perda óssea, fraturas, diabetes mellitus, doença arterial coronariana (DAC) e mortalidade por todas as causas, se iniciada durante a “janela de oportunidade”
representada por mulheres (#60)60 anos de idade e/ou (#60)10 anos desde o início da menopausa. No entanto, evidências sugerem que o uso combinado de acetato
de medroxiprogesterona (MCA) e estrogênio equino conjugado (CEE) aumentou o risco de câncer de mama (RR 1.26, 95% CI 1.00–1.59), tromboembolismo venoso
(TEV) e doença cardiovascular (DCV), enquanto que o uso isolado de CEE diminuiu a incidência de câncer de mama (RR 0.77, 95% CI 0.59–1.01). Nesse sentido, o
início da TRH após 10 ou mais anos da menopausa, ou seja, fora da “janela de oportunidade” parece influenciar nos riscos ao mostrar-se deletério à saúde da
paciente. No caso de mulheres histerectomizadas, é proscrito o uso de progesterona, devendo-se utilizar estrógeno isolado, porém ele é recomendado para prevenir
hiperplasia endometrial e carcinoma em mulheres pós-menopáusicas. Ademais, o uso de gel vaginal de estradiol de baixa dosagem apenas melhora a saúde vaginal
e a função sexual e o uso transdérmico de TRH sugere diminuição dos fenômenos tromboembólicos.

CONCLUSOES
A TRH mostra-se mais eficaz em mulheres (#60)60 anos de idade por ter mais benefícios e poucos riscos, especialmente se a terapia for predominantemente
focada em componentes estrogênicos.. A escolha de iniciar o tratamento com TRH deve ser tomada em conjunto entre o médico e a paciente de forma
individualizada,com o intuito de definir seu custo benefício ajustado pela qualidade de vida da paciente.

REFERENCIAS

Belém GL, et al. Riscos e benefícios da terapia hormonal no climatério. Revista Eletrônica Acervo Saúde [Internet]. 2019 Jan [cited 2021 Oct 1];Saúde:1-7. DOI
tps://doi.org/10.25248/reas.e244.2019. Available from: https://www.amp.org.br/site/arquivos/revistasarquivos/revista-medica-do-parana-volume-79-n-1-janeiro-
junho-2021_1625669497.pdf Manica J, et al. Efeitos das terapias na menopausa : Uma revisão narrativa da literatura. J. Health Biol Sci [Internet]. 2019 Jul 01 [cited
2021 Oct 1];Ci(#38)#136;ncias da Sa£de / Disciplinas das Ci(#38)#136;ncias Biológicas:82-88. DOI 10.12662/2317-3076jhbs.v7i1.2064. Available from:
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/07/1005503/12-2064.pdf Davey DA. Menopausal hormone therapy: a better and safer future. Journal Climacteric [Internet].
2018 Mar 11. [cited 2021 Oct 1];Saúde: 1473-0804. DOI: 10.1080/13697137.2018.1439915v. Available from:
https://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/13697137.2018.1439915 Velentzis LS, Salagame U, Canfell K. Menopausal hormone therapy: a systematic review of
cost-effectiveness evaluations. BMC Health Serv Res. 2017 May 5;17(1):326. doi: 10.1186/s12913-017-2227-y Lobo RA, Pickar JH, Stevenson JC, Mack WJ, Hodis
HN. Back to the future: Hormone replacement therapy as part of a prevention strategy for women at the onset of menopause. Atherosclerosis. 2016 Nov;254:282-
290. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.10.005.
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TITULO Benefícios e riscos da terapia de reposição hormonal no climatério

INTRODUCAO

O climatério representa a passagem da fase reprodutiva para uma fase não reprodutiva no sexo feminino, e ocorre pelo esgotamento dos folículos ovarianos e uma
diminuição progressiva da secreção dos hormônios femininos, como estrógeno e progesterona. Sendo assim, a queda dos hormônios ovarianos provoca mudanças
fisiológicas marcantes na mulher climatérica, e uma forma de minimizar essas transformações e melhorar a qualidade e os sintomas da menopausa é pelo uso da
terapia de reposição hormonal (TRH). Contudo, evidências questionam se os efeitos nocivos da TRH excedem seus benefícios sobre os sintomas climatéricos.

OBJETIVOS Avaliar os benefícios e os riscos do uso da TRH em pacientes com diagnóstico de fase climatérica.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa de literatura a respeito dos benefícios e riscos da TRH em pacientes no climatério ou menopausa. Foram usadas as bases de
dados PUBMED, LILACS e ACERVO MAIS, utilizando os descritores “Menopause”, “Climacteric”, “Hormone Replacement Therapy” e “Health Benefits” com o filtro
entre os anos 2016-2021.

RESULTADOS

Em suma, foram analisados 119 periódicos resultantes da busca com filtros aplicados nas plataformas, restando em 23 artigos pelos critérios de inclusão e
exclusão. Nesse sentido, observou-se que com aumento na expectativa de vida, em especial no sexo feminino, a busca por melhora das condições em saúde para
mulheres em fase climatérica resulta em avanços na TRH. Sendo assim, a TRH com estrogênio isolado reduz os sintomas vasomotores e geniturinários, além da
perda óssea, fraturas, diabetes mellitus, doença arterial coronariana (DAC) e mortalidade por todas as causas, se iniciada durante a “janela de oportunidade”
representada por mulheres (#60)60 anos de idade e/ou (#60)10 anos desde o início da menopausa. No entanto, evidências sugerem que o uso combinado de acetato
de medroxiprogesterona (MCA) e estrogênio equino conjugado (CEE) aumentou o risco de câncer de mama (RR 1.26, 95% CI 1.00–1.59), tromboembolismo venoso
(TEV) e doença cardiovascular (DCV), enquanto que o uso isolado de CEE diminuiu a incidência de câncer de mama (RR 0.77, 95% CI 0.59–1.01). Nesse sentido, o
início da TRH após 10 ou mais anos da menopausa, ou seja, fora da “janela de oportunidade” parece influenciar nos riscos ao mostrar-se deletério à saúde da
paciente. No caso de mulheres histerectomizadas, é proscrito o uso de progesterona, devendo-se utilizar estrógeno isolado, porém ele é recomendado para prevenir
hiperplasia endometrial e carcinoma em mulheres pós-menopáusicas. Ademais, o uso de gel vaginal de estradiol de baixa dosagem apenas melhora a saúde vaginal
e a função sexual e o uso transdérmico de TRH sugere diminuição dos fenômenos tromboembólicos.

CONCLUSOES
A TRH mostra-se mais eficaz em mulheres (#60)60 anos de idade por ter mais benefícios e poucos riscos, especialmente se a terapia for predominantemente
focada em componentes estrogênicos.. A escolha de iniciar o tratamento com TRH deve ser tomada em conjunto entre o médico e a paciente de forma
individualizada,com o intuito de definir seu custo benefício ajustado pela qualidade de vida da paciente.

REFERENCIAS

Belém GL, et al. Riscos e benefícios da terapia hormonal no climatério. Revista Eletrônica Acervo Saúde [Internet]. 2019 Jan [cited 2021 Oct 1];Saúde:1-7. DOI
tps://doi.org/10.25248/reas.e244.2019. Available from: https://www.amp.org.br/site/arquivos/revistasarquivos/revista-medica-do-parana-volume-79-n-1-janeiro-
junho-2021_1625669497.pdf Manica J, et al. Efeitos das terapias na menopausa : Uma revisão narrativa da literatura. J. Health Biol Sci [Internet]. 2019 Jul 01 [cited
2021 Oct 1];Ci(#38)#136;ncias da Sa£de / Disciplinas das Ci(#38)#136;ncias Biológicas:82-88. DOI 10.12662/2317-3076jhbs.v7i1.2064. Available from:
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/07/1005503/12-2064.pdf Davey DA. Menopausal hormone therapy: a better and safer future. Journal Climacteric [Internet].
2018 Mar 11. [cited 2021 Oct 1];Saúde: 1473-0804. DOI: 10.1080/13697137.2018.1439915v. Available from:
https://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/13697137.2018.1439915 Velentzis LS, Salagame U, Canfell K. Menopausal hormone therapy: a systematic review of
cost-effectiveness evaluations. BMC Health Serv Res. 2017 May 5;17(1):326. doi: 10.1186/s12913-017-2227-y Lobo RA, Pickar JH, Stevenson JC, Mack WJ, Hodis
HN. Back to the future: Hormone replacement therapy as part of a prevention strategy for women at the onset of menopause. Atherosclerosis. 2016 Nov;254:282-
290. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.10.005.
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TITULO O desenvolvimento e prevalência de distúrbios psicológicos em estudantes de medicina

INTRODUCAO
O curso de medicina é um dos cursos mais longos dentro da grade curricular de graduações, durando 12 semestres, sendo composto por extenso conteúdo teórico e
prático. Soma-se à isso o medo e da ansiedade associados à possível queda de rendimento levando frequentemente para sintomas de ansiedade e depressão.

OBJETIVOS Descobrir se fatores acadêmicos do curso de medicina poderiam influenciar na saúde mental dos estudantes de medicina.

METODOLOGIA
Foram distribuídos questionários autoaplicáveis via internet a estudantes do curso de medicina por intermédio do google forms. O formulário continha questões
relacionadas à percepção da saúde mental dos estudantes antes e durante a graduação.

RESULTADOS

Foram avaliados 91 voluntários, 61 do gênero feminino e 30 do masculino. A faixa etária variou, mas a vasta maioria foi de adultos de 18-25 anos de idade com 48
respostas. O resultado mais interessante da pesquisa foi que a alta carga de conteúdo programático para estudar foi o fator que mais colaborou para a piora da
saúde mental dos estudantes. Os dados obtidos apontaram que o acompanhamento de saúde mental de estudantes é importante durante o período de graduação
para evitar o surgimento de transtornos mentais que possam afetar o rendimento acadêmico e a vida destes estudantes no geral.

CONCLUSOES
O curso de medicina é considerado difícil ou muito difícil pela maioria dos estudantes devido à alta carga de conteúdo para estudar e isto afeta negativamente a
saúde mental destes estudantes.

REFERENCIAS

Pacheco JP et al. Mental health problems among medical students in Brazil: a systematic review and meta-analysis. Rev. Bras. Psiquiatr. 2017 Dec; 39(4):369-378.
doi: (#60)https://doi.org/10.1590/1516-4446-2017-2223(#62)" Barbosa ML et al. Burnout Prevalence and Associated Factors Among Brazilian Medical Students.
Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2018 Aug 31; 14:188-195. doi: (#60)10.2174/1745017901814010188(#62)" dos Santos LS et al. Qualidade de vida e transtornos
mentais comuns em estudantes de medicina. Cogitare Enferm. 2017 nov; 22(4). doi: (#60)http://dx.doi.org/10.5380/ce.v22i4.52126(#62) iorotti KP, Rossoni RR,
Borges LH, Miranda AE. Transtornos mentais comuns entre os estudantes do curso de medicina: prevalência e fatores associados. J. bras. psiquiatr. 2010; 59(1):17-
23. doi: (#60)https://doi.org/10.1590/S0047-20852010000100003(#62)"
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TITULO O desenvolvimento e prevalência de distúrbios psicológicos em estudantes de medicina

INTRODUCAO
O curso de medicina é um dos cursos mais longos dentro da grade curricular de graduações, durando 12 semestres, sendo composto por extenso conteúdo teórico e
prático. Soma-se à isso o medo e da ansiedade associados à possível queda de rendimento levando frequentemente para sintomas de ansiedade e depressão.

OBJETIVOS Descobrir se fatores acadêmicos do curso de medicina poderiam influenciar na saúde mental dos estudantes de medicina.

METODOLOGIA
Foram distribuídos questionários autoaplicáveis via internet a estudantes do curso de medicina por intermédio do google forms. O formulário continha questões
relacionadas à percepção da saúde mental dos estudantes antes e durante a graduação.

RESULTADOS

Foram avaliados 91 voluntários, 61 do gênero feminino e 30 do masculino. A faixa etária variou, mas a vasta maioria foi de adultos de 18-25 anos de idade com 48
respostas. O resultado mais interessante da pesquisa foi que a alta carga de conteúdo programático para estudar foi o fator que mais colaborou para a piora da
saúde mental dos estudantes. Os dados obtidos apontaram que o acompanhamento de saúde mental de estudantes é importante durante o período de graduação
para evitar o surgimento de transtornos mentais que possam afetar o rendimento acadêmico e a vida destes estudantes no geral.

CONCLUSOES
O curso de medicina é considerado difícil ou muito difícil pela maioria dos estudantes devido à alta carga de conteúdo para estudar e isto afeta negativamente a
saúde mental destes estudantes.

REFERENCIAS

Pacheco JP et al. Mental health problems among medical students in Brazil: a systematic review and meta-analysis. Rev. Bras. Psiquiatr. 2017 Dec; 39(4):369-378.
doi: (#60)https://doi.org/10.1590/1516-4446-2017-2223(#62)" Barbosa ML et al. Burnout Prevalence and Associated Factors Among Brazilian Medical Students.
Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2018 Aug 31; 14:188-195. doi: (#60)10.2174/1745017901814010188(#62)" dos Santos LS et al. Qualidade de vida e transtornos
mentais comuns em estudantes de medicina. Cogitare Enferm. 2017 nov; 22(4). doi: (#60)http://dx.doi.org/10.5380/ce.v22i4.52126(#62) iorotti KP, Rossoni RR,
Borges LH, Miranda AE. Transtornos mentais comuns entre os estudantes do curso de medicina: prevalência e fatores associados. J. bras. psiquiatr. 2010; 59(1):17-
23. doi: (#60)https://doi.org/10.1590/S0047-20852010000100003(#62)"
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TITULO Os Impactos da Pandemia do COVID-19 na Saúde Mental dos Indivíduos

INTRODUCAO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação pandêmica e estado de emergência de saúde pública de interesse internacional,
a infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19 ou doença pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, foram estabelecidas uma série de
recomendações para a população brasileira, como uso de máscaras, o distanciamento social e quarentena. Consequentemente, a saúde mental da população
brasileira foi afetada.

OBJETIVOS
Mensurar o impacto psicológico causado pela pandemia da COVID-19 no Brasil e fornecer à sociedade informações sobre como a pandemia está afetando a
sociedade brasileira, além de fornecer indicativos importantes para um provável aumento da procura por especialistas na área e a necessidade dos cuidados da
saúde mental.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários padronizados autoaplicáveis por intermédio da Internet na plataforma Google Forms. Os formulários continham questões
relacionadas á saúde mental dos voluntários. Os dados foram comparados pelo método estatístico do Chi-quadrado de Pearson e considerados significativos com
nível de 0,05.

RESULTADOS

Participaram desse projeto 255 pessoas das quais 202 eram homens, 52 eram mulheres e 1 pessoa preferiu não responder. A faixa etária da pesquisa abrangeu as
idades de 18 a 67 anos de idade. As respostas do questionário apontam mudanças na saúde mental dos voluntários, uma vez que a maior parte respondeu que
houve uma piora de sua saúde mental, sendo 186 pessoas consideraram que sua saúde mental piorou um pouco ou piorou muito durante a pandemia de COVID-19,
56 pessoas consideraram que sua saúde mental manteve-se como antes e 13 acharam que sua saúde mental melhorou um pouco ou melhorou muito durante a
pandemia. Além disso, através dos testes Chi-quadrado, foram identificadas diferenças entre pessoas que tiveram redução ou não de renda familiar e os gêneros
feminino e masculino, sendo que as pessoas que apresentaram redução de renda familiar e do gênero feminino indicaram terem sido mais afetadas mentalmente do
que os que não tiveram redução de renda e as pessoas do gênero masculino. (p(#60)0,05).

CONCLUSOES
As mulheres demonstraram maior diminuição de sua saúde mental e também as pessoas que tiveram queda da renda familiar, mostrando que o impacto econômico
da pandemia também prejudicou a saúde da população.

REFERENCIAS

"DUARTE M, SANTO M, LIMA C, GIORDANI J, TRENTINI C. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciênc. saúde coletiva
25 (9) 28 Ago 2020 Set 2020. Disponivel em: (#60) https://scielosp.org/article/csc/2020.v25n9/3401-3411/ (#62) Acesso em: 12 de fevereiro de 2021 GOVERNO
FEDERAL. Coronavírus Brasil. Disponível em: (#60)https://covid.saude.gov.br/ (#62) Acesso em: 12 de fevereiro de 2021 A. MATTEDI, M. et al. Epidemia e
contenção: cenários emergentes do pós-Covid-19. Estudos Avançados, v. 34, n. 99, p. 283–302, ago. 2020.
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TITULO Os Impactos da Pandemia do COVID-19 na Saúde Mental dos Indivíduos

INTRODUCAO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação pandêmica e estado de emergência de saúde pública de interesse internacional,
a infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19 ou doença pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, foram estabelecidas uma série de
recomendações para a população brasileira, como uso de máscaras, o distanciamento social e quarentena. Consequentemente, a saúde mental da população
brasileira foi afetada.

OBJETIVOS
Mensurar o impacto psicológico causado pela pandemia da COVID-19 no Brasil e fornecer à sociedade informações sobre como a pandemia está afetando a
sociedade brasileira, além de fornecer indicativos importantes para um provável aumento da procura por especialistas na área e a necessidade dos cuidados da
saúde mental.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários padronizados autoaplicáveis por intermédio da Internet na plataforma Google Forms. Os formulários continham questões
relacionadas á saúde mental dos voluntários. Os dados foram comparados pelo método estatístico do Chi-quadrado de Pearson e considerados significativos com
nível de 0,05.

RESULTADOS

Participaram desse projeto 255 pessoas das quais 202 eram homens, 52 eram mulheres e 1 pessoa preferiu não responder. A faixa etária da pesquisa abrangeu as
idades de 18 a 67 anos de idade. As respostas do questionário apontam mudanças na saúde mental dos voluntários, uma vez que a maior parte respondeu que
houve uma piora de sua saúde mental, sendo 186 pessoas consideraram que sua saúde mental piorou um pouco ou piorou muito durante a pandemia de COVID-19,
56 pessoas consideraram que sua saúde mental manteve-se como antes e 13 acharam que sua saúde mental melhorou um pouco ou melhorou muito durante a
pandemia. Além disso, através dos testes Chi-quadrado, foram identificadas diferenças entre pessoas que tiveram redução ou não de renda familiar e os gêneros
feminino e masculino, sendo que as pessoas que apresentaram redução de renda familiar e do gênero feminino indicaram terem sido mais afetadas mentalmente do
que os que não tiveram redução de renda e as pessoas do gênero masculino. (p(#60)0,05).

CONCLUSOES
As mulheres demonstraram maior diminuição de sua saúde mental e também as pessoas que tiveram queda da renda familiar, mostrando que o impacto econômico
da pandemia também prejudicou a saúde da população.

REFERENCIAS

"DUARTE M, SANTO M, LIMA C, GIORDANI J, TRENTINI C. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciênc. saúde coletiva
25 (9) 28 Ago 2020 Set 2020. Disponivel em: (#60) https://scielosp.org/article/csc/2020.v25n9/3401-3411/ (#62) Acesso em: 12 de fevereiro de 2021 GOVERNO
FEDERAL. Coronavírus Brasil. Disponível em: (#60)https://covid.saude.gov.br/ (#62) Acesso em: 12 de fevereiro de 2021 A. MATTEDI, M. et al. Epidemia e
contenção: cenários emergentes do pós-Covid-19. Estudos Avançados, v. 34, n. 99, p. 283–302, ago. 2020.
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TITULO Os Impactos da Pandemia do COVID-19 na Saúde Mental dos Indivíduos

INTRODUCAO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação pandêmica e estado de emergência de saúde pública de interesse internacional,
a infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19 ou doença pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, foram estabelecidas uma série de
recomendações para a população brasileira, como uso de máscaras, o distanciamento social e quarentena. Consequentemente, a saúde mental da população
brasileira foi afetada.

OBJETIVOS
Mensurar o impacto psicológico causado pela pandemia da COVID-19 no Brasil e fornecer à sociedade informações sobre como a pandemia está afetando a
sociedade brasileira, além de fornecer indicativos importantes para um provável aumento da procura por especialistas na área e a necessidade dos cuidados da
saúde mental.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários padronizados autoaplicáveis por intermédio da Internet na plataforma Google Forms. Os formulários continham questões
relacionadas á saúde mental dos voluntários. Os dados foram comparados pelo método estatístico do Chi-quadrado de Pearson e considerados significativos com
nível de 0,05.

RESULTADOS

Participaram desse projeto 255 pessoas das quais 202 eram homens, 52 eram mulheres e 1 pessoa preferiu não responder. A faixa etária da pesquisa abrangeu as
idades de 18 a 67 anos de idade. As respostas do questionário apontam mudanças na saúde mental dos voluntários, uma vez que a maior parte respondeu que
houve uma piora de sua saúde mental, sendo 186 pessoas consideraram que sua saúde mental piorou um pouco ou piorou muito durante a pandemia de COVID-19,
56 pessoas consideraram que sua saúde mental manteve-se como antes e 13 acharam que sua saúde mental melhorou um pouco ou melhorou muito durante a
pandemia. Além disso, através dos testes Chi-quadrado, foram identificadas diferenças entre pessoas que tiveram redução ou não de renda familiar e os gêneros
feminino e masculino, sendo que as pessoas que apresentaram redução de renda familiar e do gênero feminino indicaram terem sido mais afetadas mentalmente do
que os que não tiveram redução de renda e as pessoas do gênero masculino. (p(#60)0,05).

CONCLUSOES
As mulheres demonstraram maior diminuição de sua saúde mental e também as pessoas que tiveram queda da renda familiar, mostrando que o impacto econômico
da pandemia também prejudicou a saúde da população.

REFERENCIAS

"DUARTE M, SANTO M, LIMA C, GIORDANI J, TRENTINI C. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciênc. saúde coletiva
25 (9) 28 Ago 2020 Set 2020. Disponivel em: (#60) https://scielosp.org/article/csc/2020.v25n9/3401-3411/ (#62) Acesso em: 12 de fevereiro de 2021 GOVERNO
FEDERAL. Coronavírus Brasil. Disponível em: (#60)https://covid.saude.gov.br/ (#62) Acesso em: 12 de fevereiro de 2021 A. MATTEDI, M. et al. Epidemia e
contenção: cenários emergentes do pós-Covid-19. Estudos Avançados, v. 34, n. 99, p. 283–302, ago. 2020.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO Os Impactos da Pandemia do COVID-19 na Saúde Mental dos Indivíduos

INTRODUCAO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação pandêmica e estado de emergência de saúde pública de interesse internacional,
a infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19 ou doença pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, foram estabelecidas uma série de
recomendações para a população brasileira, como uso de máscaras, o distanciamento social e quarentena. Consequentemente, a saúde mental da população
brasileira foi afetada.

OBJETIVOS
Mensurar o impacto psicológico causado pela pandemia da COVID-19 no Brasil e fornecer à sociedade informações sobre como a pandemia está afetando a
sociedade brasileira, além de fornecer indicativos importantes para um provável aumento da procura por especialistas na área e a necessidade dos cuidados da
saúde mental.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários padronizados autoaplicáveis por intermédio da Internet na plataforma Google Forms. Os formulários continham questões
relacionadas á saúde mental dos voluntários. Os dados foram comparados pelo método estatístico do Chi-quadrado de Pearson e considerados significativos com
nível de 0,05.

RESULTADOS

Participaram desse projeto 255 pessoas das quais 202 eram homens, 52 eram mulheres e 1 pessoa preferiu não responder. A faixa etária da pesquisa abrangeu as
idades de 18 a 67 anos de idade. As respostas do questionário apontam mudanças na saúde mental dos voluntários, uma vez que a maior parte respondeu que
houve uma piora de sua saúde mental, sendo 186 pessoas consideraram que sua saúde mental piorou um pouco ou piorou muito durante a pandemia de COVID-19,
56 pessoas consideraram que sua saúde mental manteve-se como antes e 13 acharam que sua saúde mental melhorou um pouco ou melhorou muito durante a
pandemia. Além disso, através dos testes Chi-quadrado, foram identificadas diferenças entre pessoas que tiveram redução ou não de renda familiar e os gêneros
feminino e masculino, sendo que as pessoas que apresentaram redução de renda familiar e do gênero feminino indicaram terem sido mais afetadas mentalmente do
que os que não tiveram redução de renda e as pessoas do gênero masculino. (p(#60)0,05).

CONCLUSOES
As mulheres demonstraram maior diminuição de sua saúde mental e também as pessoas que tiveram queda da renda familiar, mostrando que o impacto econômico
da pandemia também prejudicou a saúde da população.

REFERENCIAS

"DUARTE M, SANTO M, LIMA C, GIORDANI J, TRENTINI C. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciênc. saúde coletiva
25 (9) 28 Ago 2020 Set 2020. Disponivel em: (#60) https://scielosp.org/article/csc/2020.v25n9/3401-3411/ (#62) Acesso em: 12 de fevereiro de 2021 GOVERNO
FEDERAL. Coronavírus Brasil. Disponível em: (#60)https://covid.saude.gov.br/ (#62) Acesso em: 12 de fevereiro de 2021 A. MATTEDI, M. et al. Epidemia e
contenção: cenários emergentes do pós-Covid-19. Estudos Avançados, v. 34, n. 99, p. 283–302, ago. 2020.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO Os Impactos da Pandemia do COVID-19 na Saúde Mental dos Indivíduos

INTRODUCAO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação pandêmica e estado de emergência de saúde pública de interesse internacional,
a infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19 ou doença pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, foram estabelecidas uma série de
recomendações para a população brasileira, como uso de máscaras, o distanciamento social e quarentena. Consequentemente, a saúde mental da população
brasileira foi afetada.

OBJETIVOS
Mensurar o impacto psicológico causado pela pandemia da COVID-19 no Brasil e fornecer à sociedade informações sobre como a pandemia está afetando a
sociedade brasileira, além de fornecer indicativos importantes para um provável aumento da procura por especialistas na área e a necessidade dos cuidados da
saúde mental.

METODOLOGIA
Foram distribuídos formulários padronizados autoaplicáveis por intermédio da Internet na plataforma Google Forms. Os formulários continham questões
relacionadas á saúde mental dos voluntários. Os dados foram comparados pelo método estatístico do Chi-quadrado de Pearson e considerados significativos com
nível de 0,05.

RESULTADOS

Participaram desse projeto 255 pessoas das quais 202 eram homens, 52 eram mulheres e 1 pessoa preferiu não responder. A faixa etária da pesquisa abrangeu as
idades de 18 a 67 anos de idade. As respostas do questionário apontam mudanças na saúde mental dos voluntários, uma vez que a maior parte respondeu que
houve uma piora de sua saúde mental, sendo 186 pessoas consideraram que sua saúde mental piorou um pouco ou piorou muito durante a pandemia de COVID-19,
56 pessoas consideraram que sua saúde mental manteve-se como antes e 13 acharam que sua saúde mental melhorou um pouco ou melhorou muito durante a
pandemia. Além disso, através dos testes Chi-quadrado, foram identificadas diferenças entre pessoas que tiveram redução ou não de renda familiar e os gêneros
feminino e masculino, sendo que as pessoas que apresentaram redução de renda familiar e do gênero feminino indicaram terem sido mais afetadas mentalmente do
que os que não tiveram redução de renda e as pessoas do gênero masculino. (p(#60)0,05).

CONCLUSOES
As mulheres demonstraram maior diminuição de sua saúde mental e também as pessoas que tiveram queda da renda familiar, mostrando que o impacto econômico
da pandemia também prejudicou a saúde da população.

REFERENCIAS

"DUARTE M, SANTO M, LIMA C, GIORDANI J, TRENTINI C. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciênc. saúde coletiva
25 (9) 28 Ago 2020 Set 2020. Disponivel em: (#60) https://scielosp.org/article/csc/2020.v25n9/3401-3411/ (#62) Acesso em: 12 de fevereiro de 2021 GOVERNO
FEDERAL. Coronavírus Brasil. Disponível em: (#60)https://covid.saude.gov.br/ (#62) Acesso em: 12 de fevereiro de 2021 A. MATTEDI, M. et al. Epidemia e
contenção: cenários emergentes do pós-Covid-19. Estudos Avançados, v. 34, n. 99, p. 283–302, ago. 2020.
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Ana Paula Ribeiro

TITULO Efeito do exercício terapêutico sobre o equilíbrio e marcha com feedback visual em idosas com osteoartrite de joelho: ensaio clínico randomizado

INTRODUCAO

A osteoartrite (OA) é a afecção crônico-degenerativa mais frequente nos idosos, o que contribui para incapacidade funcional importante. A perda funcional, as
alterações da marcha e a redução do controle do equilíbrio são as principais causas de progressão da OA, principalmente do joelho (1,2). Recentes estudos
demonstraram que o treino de marcha e do equilíbrio são benéficos para ganho de funcionalidade e equilíbrio em idosas sem doença crônica do sistema
musculoesquelético, em especial com feedback visual.

OBJETIVOS
Verificar o efeito terapêutico de um programa de treino de resistência muscular em membros inferiores, de equilíbrio e marcha associado ao feedback visual sobre
os aspectos clínicos, funcionais e biomecânicos de idosas com e sem OA de joelho.

METODOLOGIA

Foi conduzido um ensaio clínico controlado, randomizado e com avaliador cego, no qual 19 idosas foram recrutadas, sendo 8 idosas com OA de joelho graus 2 ou 3
randomizadas e alocadas para o grupo de intervenção (GOA, n=8) e para o grupo controle, sem a doença (GC, n=11). A intervenção foi um programa de exercícios
para treino de equilíbrio estático com resistência muscular de membros inferiores, treino de equilíbrio reativo e proativo e treino de marcha com feedback visual do
apoio dos pés em diferentes direções. Os desfechos primários foram: a intensidade da dor pela Escala Visual Analógica, o domínio de dor e a funcionalidade pelos
questionários: WOMAC (Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis) e Algo-funcional de Lequesne. Os desfechos secundários foram: o teste de
caminhada de seis minutos, o questionário Falls Risk Awareness Questionnaire-FRAQ-Brasil e o desempenho físico pelo Timed Up (#38) Go Test (TUG). Análise
Estatística: As comparações, pré e após intervenção, foram por meio do test t Student pareado, considerando um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

A intervenção foi efetiva para melhora da dor e edema, bem como o aumento da funcionalidade nas idosas com OA de joelho pré e pós intervenção e em relação ao
controle (p=0,001). O equilíbrio dinâmico (TUG) e a percepção do risco de quedas (FRAQ) aumentaram pré e pós intervenção para ambos os grupos de idosas (GOA e
GC, p=0,0012), em especial ao FRAQ que também se manteve maior após intervenção em relação ao GC (p=0,001). O TC6 não houve mudanças pré e pós
intervenção e em relação ao GC.

CONCLUSOES
O protocolo de treino de resistência muscular, treino de equilíbrio reativo e pró-ativo e marcha com feedback visual foi efetivo, no período de 2 meses consecutivos,
para reduzir a dor, aumentar a funcionalidade dos joelhos, melhorar o equilíbrio e a percepção de quedas das idosas com OA de joelho.

REFERENCIAS 1. Dantas LO, et al. Braz J Phys Ther. 2021; 25(2):135-146. doi: 10.1016/j.bjpt.2020.08.004. 2. Xie Y, et al. BMC Musculoskelet Disord. 2018; 15;19(1):147.
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Ana Paula Ribeiro

TITULO Efeito do exercício terapêutico sobre o equilíbrio e marcha com feedback visual em idosas com osteoartrite de joelho: ensaio clínico randomizado

INTRODUCAO

A osteoartrite (OA) é a afecção crônico-degenerativa mais frequente nos idosos, o que contribui para incapacidade funcional importante. A perda funcional, as
alterações da marcha e a redução do controle do equilíbrio são as principais causas de progressão da OA, principalmente do joelho (1,2). Recentes estudos
demonstraram que o treino de marcha e do equilíbrio são benéficos para ganho de funcionalidade e equilíbrio em idosas sem doença crônica do sistema
musculoesquelético, em especial com feedback visual.

OBJETIVOS
Verificar o efeito terapêutico de um programa de treino de resistência muscular em membros inferiores, de equilíbrio e marcha associado ao feedback visual sobre
os aspectos clínicos, funcionais e biomecânicos de idosas com e sem OA de joelho.

METODOLOGIA

Foi conduzido um ensaio clínico controlado, randomizado e com avaliador cego, no qual 19 idosas foram recrutadas, sendo 8 idosas com OA de joelho graus 2 ou 3
randomizadas e alocadas para o grupo de intervenção (GOA, n=8) e para o grupo controle, sem a doença (GC, n=11). A intervenção foi um programa de exercícios
para treino de equilíbrio estático com resistência muscular de membros inferiores, treino de equilíbrio reativo e proativo e treino de marcha com feedback visual do
apoio dos pés em diferentes direções. Os desfechos primários foram: a intensidade da dor pela Escala Visual Analógica, o domínio de dor e a funcionalidade pelos
questionários: WOMAC (Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis) e Algo-funcional de Lequesne. Os desfechos secundários foram: o teste de
caminhada de seis minutos, o questionário Falls Risk Awareness Questionnaire-FRAQ-Brasil e o desempenho físico pelo Timed Up (#38) Go Test (TUG). Análise
Estatística: As comparações, pré e após intervenção, foram por meio do test t Student pareado, considerando um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

A intervenção foi efetiva para melhora da dor e edema, bem como o aumento da funcionalidade nas idosas com OA de joelho pré e pós intervenção e em relação ao
controle (p=0,001). O equilíbrio dinâmico (TUG) e a percepção do risco de quedas (FRAQ) aumentaram pré e pós intervenção para ambos os grupos de idosas (GOA e
GC, p=0,0012), em especial ao FRAQ que também se manteve maior após intervenção em relação ao GC (p=0,001). O TC6 não houve mudanças pré e pós
intervenção e em relação ao GC.

CONCLUSOES
O protocolo de treino de resistência muscular, treino de equilíbrio reativo e pró-ativo e marcha com feedback visual foi efetivo, no período de 2 meses consecutivos,
para reduzir a dor, aumentar a funcionalidade dos joelhos, melhorar o equilíbrio e a percepção de quedas das idosas com OA de joelho.

REFERENCIAS 1. Dantas LO, et al. Braz J Phys Ther. 2021; 25(2):135-146. doi: 10.1016/j.bjpt.2020.08.004. 2. Xie Y, et al. BMC Musculoskelet Disord. 2018; 15;19(1):147.
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Teresinha Luiza Martins

TITULO
PERFIL DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA EM STAPHILOCOCCUS SPP E ESCHERICHIA COLI PRESENTES EM CULTURA E ANTIBIOGRAMA DE URINA EM CÃES EM
LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO

INTRODUCAO

o uso inadequado de antibacterianos em infecções do trato urinário inferior (ITU) contribui para o aparecimento e seleção de bactérias resistentes a esses fármacos.
Este trabalho visa pesquisar quais são os antibacterianos com maiores prevalências em relação à resposta de resistência de bactérias das espécies Staphilococcus
spp e Escherichia coli presente em antibiograma de urina de cães suspeitos de ITU, haja vista que as espécies de bactérias citadas são as mais comumente
relatadas na literatura veterinária.

OBJETIVOS
Identificar o perfil de resistência em Staphilococcus spp e Escherichia coli encontrados em amostras de culturas e antibiogramas de urina em cães em um
laboratório de diagnostico veterinário, demonstrando quais antibacterianos tiveram resposta considerada resistente

METODOLOGIA
Foram analisados de exames de cultura e antibiograma da urina de cães do laboratório PROVET no período de 2019-2020. Nos exames serão analisados os dados
que obtiveram resultados “RESISTENTES” a um ou mais antimicrobianos com relação a Escherichia Coli e a Staphilococcus spp, já que são as bactérias mais
prevalentes nos achados de cistite bacteriana em cães.

RESULTADOS

Foram avaliados até este momento, 330 exames com identificação de E. coli na cultura, sendo que destes 258, ou seja 78,19%, exibiram um ou mais resultados de
resistência a antibacterianos, sendo que os mais prevalentes nos exames foram ampicilina 190 (73,64%), Cefalexina 185 (71,70%, Ampicilina-Sulbactam 137
(53,10%), Enrofloxacino 127 (49,22%), Cefocevina 123 (47,67%), Ciprofloxacino 117 (45,35%), Doxiciclina 112 (43,41%), Marbofloxacino 113 (43,80%), Norfloxacino
101 (39,14%), Trimetoprim-Sulfa 93 (36,04%), Levofloxacino 75 (29,07%), Ceftriaxona 56 (21,7%), amoxacilina-clavulanato 51 (19,76%), Gentamicina 49 (18,2%) entre
outros. Foram avaliados até este momento, 95 exames com identificação de Staphylococcus spp na cultura, sendo que destes 89, ou seja 93,69%, exibiram um ou
mais resultados de resistência a antibacterianos, sendo que os mais prevalentes nos exames foram ampicilina 82 (92,13%), Trimetoprim-Sulfa 63 (70,78%),
Enrofloxacino 52 (58,42%), Marbofloxacino 50 (56,18%), Ciprofloxacino 46 (51,68%), Norfloxacino 33 (37,07%), Gentamicina 37(41,57%), Doxiciclina 29 (32,58%),
Levofloxacino 28 (31,467%), Cefalexina 23 (25,84%), Cefovecina 21 (23,59%) entre outros.

CONCLUSOES
Os resultados apresentados até o momento sugerem que há uma grande prevalência de E. coli resistente pelo menos à ampicilina e cefalexina, e de Staphylococcus
spp pelo menos à ampicilina e Trimetoprim-sulfa.

REFERENCIAS
BYRON, J. K. Urinary Tract Infection. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice,2018. JERICÓ, M. M.; NETO, J. P.; KOGIKA, M. M. Tratado de
Medicina Interna de Cães e Gatos. São Paulo: Gen Roca, 2015, p. 2394, 2 v. QUINN, P. J. et al. Microbiologia veterinária essencial. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.
196 p.
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Determinação de parâmetros para controle de qualidade de Cataia (Drymis brasiliensis)

INTRODUCAO

Drimys brasiliensis(#38)#8239;Miers (Winteraceae) conhecida no Brasil como casca d’anta ou cataia é uma espécie nativa da floresta da Mata Atlântica. A espécie
está presente em vários estados do Brasil: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A cataia serve
para diversos fins como obtenção de madeira, uso em paisagismo, e fins medicinais. As folhas são obtidas por extrativismo a partir de espécies nativas. Na
medicina popular infusões de cascas e folhas são utilizadas para tratamento de infecções de vias urinárias e da garganta, também é preparada na forma de cachaça.
A literatura mostra evidências de ação antifúngica, antibacteriana e antinociceptiva. Devido a ser uma planta de uso tradicional e por apresentar evidências
científicas de suas propriedades farmacológicas as folhas de cataia tem potencial para serem utilizadas em produtos fitoterápicos. Para assegurar a eficácia deste
tipo de produtos é necessário ter uma especificação que permita o controle de qualidade e resultados reprodutíveis.

OBJETIVOS Propor uma especificação que permita realizar o controle de qualidade das folhas de Drymis brasiliensis (Winteraceae)

METODOLOGIA

Folhas de Drymis brasiliensis foram coletadas no Campus I da UNISA na cidade de São Paulo. Foram realizados ensaios para avaliar a identidade, pureza e
composição química. Os ensaios para avaliar a identidade e pureza foram: descrição macroscópica e microscópica, perfil cromatográfico por cromatografia em
camada delgada, teor de umidade e teor de cinzas totais. A prospecção fitoquímica foi realizada para avaliar os principais metabólitos presentes na droga e o teor
de flavonóides totais foi avaliado por espectrofotometria após reação com cloreto de alumínio utilizando quercetina como substância marcadora.

RESULTADOS

A cataia é utilizada preferencialmente pela população da região de Cananéia para preparação de cachaça e infusões utilizadas no tratamento de afecções da
garganta. A padronização da droga vegetal permite desenvolver produtos seguros e eficazes. Existem poucos dados sobre controle de qualidade, padronização de
extratos e ensaios de pré-formulação para a droga vegetal. Assim, a descrição macroscópica e microscópica das folhas foi realizada, a triagem fitoquímica mostrou
presença de flavonóides, óleo essencial, taninos e alcalóides. O teor de umidade foi de 14% e as cinzas totais de 1,4%. O teor de óleo essencial foi de 4%. O perfil
cromatográfico obtido mostrou 5 manchas e permite a identificação da droga. O teor de flavonoides totais expressos como quercetina foi de 1,5mg/mL. Com estes
dados foi preparada uma monografia e especificação para o controle de qualidade.

CONCLUSOES Os resultados obtidos permitiram ter uma especificação no laboratório para futuros trabalhos no desenvolvimento de fitoterápicos com cataia.

REFERENCIAS
Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira [Internet]. 6th ed. ANVISA, editor. Vol. 1, 6° edição. ANVISA; 2019. 874 p. 29. SIMÕES, C.M.O.,
Schenkel, E.P., Mello, J.C.P., Mentz, L.A., Petrovick, P.R., Farmacognosia: do produto natural ao medicamento. Porto alegre: Artmed, 2017
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TITULO Desempenho funcional e percepção de quedas de idosas com e sem osteoartrite de joelho durante a pandemia do COVID-19

INTRODUCAO

A população idosa vem crescendo de forma exponencial, atingindo números a cada ano mais expressivos com uma taxa de 3,26% ao ano, tornando-se um fenômeno
global A osteoartrite (OA) de joelho é a afecção crônico-degenerativa mais frequente nos idosos, o que contribui grandemente para a sua incapacidade funcional. A
perda funcional, as alterações da marcha e a redução do controle do equilíbrio são as principais causas de progressão da doença, principalmente do joelho (1,2).
Recentes estudos demonstraram que os exercícios físicos foram drasticamente reduzidos nos idosos durante a pandemia, em especial nas idosas com OA de
joelho, porém, até o momento não se compreende os aspectos de função e equilíbrio das idosas com OA de joelho após o período de isolamento social vivenciado
durante a pandemia do COVID-19.

OBJETIVOS Verificar os aspectos funcionais e a percepção de quedas de idosas com e sem osteoartrite de joelho durante a pandemia da COVID-19

METODOLOGIA

Estudo transversal, no qual 104 idosas, entre 60-80 anos, foram recrutadas e alocadas em dois grupos: o grupo de idosas com OA de joelho (GOA, n=55) e o grupo de
idosas controle, sem a doença (GC, n=49). As variáveis funcionais avaliadas foram: a funcionalidade motora pelos questionários: WOMAC (Western Ontario and
MacMaster Universities Osteoarthritis) e questionário algo-funcional de Lequesne, bem como o risco de quedas pelo questionário Falls Risk Awareness
Questionnaire-FRAQ-Brasil. Estatística: Os efeitos de grupo (GOA e GC), foram calculados por meio de teste t Student, medidas independentes, considerando um
nível de significância de 5%.

RESULTADOS
As idosas com OA de joelho (GOA) apresentaram pior funcionalidade pelo WOMAC (49,2 ± 21,0, p=0,002) e questionário Algo-funcional de Lesquesne (10,7 ± 4,0,
p=0,011) quando comparado as idosas controle (GC, WOMAC=7,0 ±12,0 e Lequesne=3,6±4,3). Outro achado importante, foi que a percepção do risco de quedas não
se mostrou diferente entre os grupos (GOA= 19,2±4,2 e GC=19,8±3,1, p=0,415).

CONCLUSOES
As idosas com OA de joelho mostraram menor funcionalidade em relação aos idosas controle após o período de isolamento social durante a pandemia da COVIDA-
19, mas não alteraram a percepção do risco de quedas. As limitações funcionais devem ser uma prioridade na assistência clínica das idosas com OA de joelho para
minimizar os efeitos deletérios que o período de isolamento social proporcionou na funcionalidade do joelho com OA durante a pandemia da COVID-19.

REFERENCIAS
1. Kraus VB, Blanco FJ, Englund M, Karsdal MA, Lohmander LS. Call for standardized definitions of osteoarthritis and risk stratification for clinical trials and clinical
use. Osteoarthr Cartil. 2015;23(8):1233-1241. doi:10.1016/j.joca.2015.03.036 2. Kotti M, Duffell LD, Faisal AA, McGregor AH. Detecting knee osteoarthritis and its
discriminating parameters using random forests. Med Eng Phys. 2017;43:19-29. doi:10.1016/j.medengphy.2017.02.004
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TITULO Desempenho funcional e percepção de quedas de idosas com e sem osteoartrite de joelho durante a pandemia do COVID-19

INTRODUCAO

A população idosa vem crescendo de forma exponencial, atingindo números a cada ano mais expressivos com uma taxa de 3,26% ao ano, tornando-se um fenômeno
global A osteoartrite (OA) de joelho é a afecção crônico-degenerativa mais frequente nos idosos, o que contribui grandemente para a sua incapacidade funcional. A
perda funcional, as alterações da marcha e a redução do controle do equilíbrio são as principais causas de progressão da doença, principalmente do joelho (1,2).
Recentes estudos demonstraram que os exercícios físicos foram drasticamente reduzidos nos idosos durante a pandemia, em especial nas idosas com OA de
joelho, porém, até o momento não se compreende os aspectos de função e equilíbrio das idosas com OA de joelho após o período de isolamento social vivenciado
durante a pandemia do COVID-19.

OBJETIVOS Verificar os aspectos funcionais e a percepção de quedas de idosas com e sem osteoartrite de joelho durante a pandemia da COVID-19

METODOLOGIA

Estudo transversal, no qual 104 idosas, entre 60-80 anos, foram recrutadas e alocadas em dois grupos: o grupo de idosas com OA de joelho (GOA, n=55) e o grupo de
idosas controle, sem a doença (GC, n=49). As variáveis funcionais avaliadas foram: a funcionalidade motora pelos questionários: WOMAC (Western Ontario and
MacMaster Universities Osteoarthritis) e questionário algo-funcional de Lequesne, bem como o risco de quedas pelo questionário Falls Risk Awareness
Questionnaire-FRAQ-Brasil. Estatística: Os efeitos de grupo (GOA e GC), foram calculados por meio de teste t Student, medidas independentes, considerando um
nível de significância de 5%.

RESULTADOS
As idosas com OA de joelho (GOA) apresentaram pior funcionalidade pelo WOMAC (49,2 ± 21,0, p=0,002) e questionário Algo-funcional de Lesquesne (10,7 ± 4,0,
p=0,011) quando comparado as idosas controle (GC, WOMAC=7,0 ±12,0 e Lequesne=3,6±4,3). Outro achado importante, foi que a percepção do risco de quedas não
se mostrou diferente entre os grupos (GOA= 19,2±4,2 e GC=19,8±3,1, p=0,415).

CONCLUSOES
As idosas com OA de joelho mostraram menor funcionalidade em relação aos idosas controle após o período de isolamento social durante a pandemia da COVIDA-
19, mas não alteraram a percepção do risco de quedas. As limitações funcionais devem ser uma prioridade na assistência clínica das idosas com OA de joelho para
minimizar os efeitos deletérios que o período de isolamento social proporcionou na funcionalidade do joelho com OA durante a pandemia da COVID-19.

REFERENCIAS
1. Kraus VB, Blanco FJ, Englund M, Karsdal MA, Lohmander LS. Call for standardized definitions of osteoarthritis and risk stratification for clinical trials and clinical
use. Osteoarthr Cartil. 2015;23(8):1233-1241. doi:10.1016/j.joca.2015.03.036 2. Kotti M, Duffell LD, Faisal AA, McGregor AH. Detecting knee osteoarthritis and its
discriminating parameters using random forests. Med Eng Phys. 2017;43:19-29. doi:10.1016/j.medengphy.2017.02.004
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TITULO O USO NÃO RECOMENDADO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA ANFETAMINA POR GRADUANDOS

INTRODUCAO

Derivados de anfetamina, como a ritalina são estimulantes do sistema nervoso central. O medicamento é indicado para tratamento de transtornos de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno hipercinético e narcolepsia. Com o uso desse medicamento o foco, a atenção e a concentração são favorecidos, motivo
pelo qual muitos graduandos, principalmente estudantes de cursos árduos que exigem longos períodos de estudo como Medicina, se arriscam fazendo uso contínuo
da droga. Muitos estudantes desconhecem ou negligenciam os efeitos colaterais do remédio. O uso do medicamento a longo prazo acarreta dependência química e
psicológica. Além disso podem ocorrer inúmeros efeitos colaterais.

OBJETIVOS
Verificar a frequencia do uso desnecessário, excessivo e indiscriminado dos derivados da anfetamina pelos graduandos, como tentativa de melhorar a concentração
e o desempenho.

METODOLOGIA
Os dados foram coletados através de um questionário padronizado auto-aplicável disponibilizado pela internet. A amostragem foi feita por conveniência. O
questionário trazia questões sobre o uso de substâncias para melhorar o desempenho acadêmico. A identificação do voluntário não foi solicitada.

RESULTADOS

Foram obtidas 176 respostas sendo 65% sexo feminino e 35% sexo masculino as faixas de idade foram: 18 a 21 anos (71,4%), 22 a 24 anos (13,1%), 26 a 27 anos
(5,1%) e 28 ou mais anos (3,4%). Os cursos mais prevalentes no questionário foram: medicina (49,2%), direito e ciências humanas (30,2%) e engenharias e ciências
exatas (12,8%). 80,4% dos entrevistados disseram fazer uso de medicação para melhora do desempenho acadêmico, embora apenas 51,6% dos entrevistados tenha
se informado a respeito dos efeitos colaterais dos medicamentos. O uso desnecessário de drogas derivadas de anfetamina pode provocar efeitos colaterais
prejudiciais à saúde dos graduandos, além de falsas perspectivas de resultados satisfatórios nas provas e nos estudos.

CONCLUSOES

É possível concluir com a pesquisa que é necessária uma maior conscientização da população acadêmica a respeito dos riscos do uso da medicação sem o
acompanhamento médico e sem informações sobre os efeitos colaterais dela. Também é importante ressaltar que 49,2% dos alunos que responderam o
questionário são do curso de medicina, por isso justifica-se atenção redobrada aos cuidados de saúde mental desses em específico, por meio de campanhas de
conscientização.

REFERENCIAS

ANFETAMINAS e drogas derivadas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 108, p. p.545-572, dez. 2013. BATISTELA, Silmara.
Efeitos da administração aguda de diferentes doses do metilfenidato sobre a cognição de jovens saudáveis. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola
Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2011. USO DE ENTORPECENTES. Lei nº Art.16 Lei n. 6.368/1976, de 21 de outubro de
1976. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências. [S. l.], 1976.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O USO NÃO RECOMENDADO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA ANFETAMINA POR GRADUANDOS

INTRODUCAO

Derivados de anfetamina, como a ritalina são estimulantes do sistema nervoso central. O medicamento é indicado para tratamento de transtornos de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno hipercinético e narcolepsia. Com o uso desse medicamento o foco, a atenção e a concentração são favorecidos, motivo
pelo qual muitos graduandos, principalmente estudantes de cursos árduos que exigem longos períodos de estudo como Medicina, se arriscam fazendo uso contínuo
da droga. Muitos estudantes desconhecem ou negligenciam os efeitos colaterais do remédio. O uso do medicamento a longo prazo acarreta dependência química e
psicológica. Além disso podem ocorrer inúmeros efeitos colaterais.

OBJETIVOS
Verificar a frequencia do uso desnecessário, excessivo e indiscriminado dos derivados da anfetamina pelos graduandos, como tentativa de melhorar a concentração
e o desempenho.

METODOLOGIA
Os dados foram coletados através de um questionário padronizado auto-aplicável disponibilizado pela internet. A amostragem foi feita por conveniência. O
questionário trazia questões sobre o uso de substâncias para melhorar o desempenho acadêmico. A identificação do voluntário não foi solicitada.

RESULTADOS

Foram obtidas 176 respostas sendo 65% sexo feminino e 35% sexo masculino as faixas de idade foram: 18 a 21 anos (71,4%), 22 a 24 anos (13,1%), 26 a 27 anos
(5,1%) e 28 ou mais anos (3,4%). Os cursos mais prevalentes no questionário foram: medicina (49,2%), direito e ciências humanas (30,2%) e engenharias e ciências
exatas (12,8%). 80,4% dos entrevistados disseram fazer uso de medicação para melhora do desempenho acadêmico, embora apenas 51,6% dos entrevistados tenha
se informado a respeito dos efeitos colaterais dos medicamentos. O uso desnecessário de drogas derivadas de anfetamina pode provocar efeitos colaterais
prejudiciais à saúde dos graduandos, além de falsas perspectivas de resultados satisfatórios nas provas e nos estudos.

CONCLUSOES

É possível concluir com a pesquisa que é necessária uma maior conscientização da população acadêmica a respeito dos riscos do uso da medicação sem o
acompanhamento médico e sem informações sobre os efeitos colaterais dela. Também é importante ressaltar que 49,2% dos alunos que responderam o
questionário são do curso de medicina, por isso justifica-se atenção redobrada aos cuidados de saúde mental desses em específico, por meio de campanhas de
conscientização.

REFERENCIAS

ANFETAMINAS e drogas derivadas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 108, p. p.545-572, dez. 2013. BATISTELA, Silmara.
Efeitos da administração aguda de diferentes doses do metilfenidato sobre a cognição de jovens saudáveis. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola
Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2011. USO DE ENTORPECENTES. Lei nº Art.16 Lei n. 6.368/1976, de 21 de outubro de
1976. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências. [S. l.], 1976.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O USO NÃO RECOMENDADO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA ANFETAMINA POR GRADUANDOS

INTRODUCAO

Derivados de anfetamina, como a ritalina são estimulantes do sistema nervoso central. O medicamento é indicado para tratamento de transtornos de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno hipercinético e narcolepsia. Com o uso desse medicamento o foco, a atenção e a concentração são favorecidos, motivo
pelo qual muitos graduandos, principalmente estudantes de cursos árduos que exigem longos períodos de estudo como Medicina, se arriscam fazendo uso contínuo
da droga. Muitos estudantes desconhecem ou negligenciam os efeitos colaterais do remédio. O uso do medicamento a longo prazo acarreta dependência química e
psicológica. Além disso podem ocorrer inúmeros efeitos colaterais.

OBJETIVOS
Verificar a frequencia do uso desnecessário, excessivo e indiscriminado dos derivados da anfetamina pelos graduandos, como tentativa de melhorar a concentração
e o desempenho.

METODOLOGIA
Os dados foram coletados através de um questionário padronizado auto-aplicável disponibilizado pela internet. A amostragem foi feita por conveniência. O
questionário trazia questões sobre o uso de substâncias para melhorar o desempenho acadêmico. A identificação do voluntário não foi solicitada.

RESULTADOS

Foram obtidas 176 respostas sendo 65% sexo feminino e 35% sexo masculino as faixas de idade foram: 18 a 21 anos (71,4%), 22 a 24 anos (13,1%), 26 a 27 anos
(5,1%) e 28 ou mais anos (3,4%). Os cursos mais prevalentes no questionário foram: medicina (49,2%), direito e ciências humanas (30,2%) e engenharias e ciências
exatas (12,8%). 80,4% dos entrevistados disseram fazer uso de medicação para melhora do desempenho acadêmico, embora apenas 51,6% dos entrevistados tenha
se informado a respeito dos efeitos colaterais dos medicamentos. O uso desnecessário de drogas derivadas de anfetamina pode provocar efeitos colaterais
prejudiciais à saúde dos graduandos, além de falsas perspectivas de resultados satisfatórios nas provas e nos estudos.

CONCLUSOES

É possível concluir com a pesquisa que é necessária uma maior conscientização da população acadêmica a respeito dos riscos do uso da medicação sem o
acompanhamento médico e sem informações sobre os efeitos colaterais dela. Também é importante ressaltar que 49,2% dos alunos que responderam o
questionário são do curso de medicina, por isso justifica-se atenção redobrada aos cuidados de saúde mental desses em específico, por meio de campanhas de
conscientização.

REFERENCIAS

ANFETAMINAS e drogas derivadas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 108, p. p.545-572, dez. 2013. BATISTELA, Silmara.
Efeitos da administração aguda de diferentes doses do metilfenidato sobre a cognição de jovens saudáveis. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola
Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2011. USO DE ENTORPECENTES. Lei nº Art.16 Lei n. 6.368/1976, de 21 de outubro de
1976. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências. [S. l.], 1976.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O USO NÃO RECOMENDADO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA ANFETAMINA POR GRADUANDOS

INTRODUCAO

Derivados de anfetamina, como a ritalina são estimulantes do sistema nervoso central. O medicamento é indicado para tratamento de transtornos de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno hipercinético e narcolepsia. Com o uso desse medicamento o foco, a atenção e a concentração são favorecidos, motivo
pelo qual muitos graduandos, principalmente estudantes de cursos árduos que exigem longos períodos de estudo como Medicina, se arriscam fazendo uso contínuo
da droga. Muitos estudantes desconhecem ou negligenciam os efeitos colaterais do remédio. O uso do medicamento a longo prazo acarreta dependência química e
psicológica. Além disso podem ocorrer inúmeros efeitos colaterais.

OBJETIVOS
Verificar a frequencia do uso desnecessário, excessivo e indiscriminado dos derivados da anfetamina pelos graduandos, como tentativa de melhorar a concentração
e o desempenho.

METODOLOGIA
Os dados foram coletados através de um questionário padronizado auto-aplicável disponibilizado pela internet. A amostragem foi feita por conveniência. O
questionário trazia questões sobre o uso de substâncias para melhorar o desempenho acadêmico. A identificação do voluntário não foi solicitada.

RESULTADOS

Foram obtidas 176 respostas sendo 65% sexo feminino e 35% sexo masculino as faixas de idade foram: 18 a 21 anos (71,4%), 22 a 24 anos (13,1%), 26 a 27 anos
(5,1%) e 28 ou mais anos (3,4%). Os cursos mais prevalentes no questionário foram: medicina (49,2%), direito e ciências humanas (30,2%) e engenharias e ciências
exatas (12,8%). 80,4% dos entrevistados disseram fazer uso de medicação para melhora do desempenho acadêmico, embora apenas 51,6% dos entrevistados tenha
se informado a respeito dos efeitos colaterais dos medicamentos. O uso desnecessário de drogas derivadas de anfetamina pode provocar efeitos colaterais
prejudiciais à saúde dos graduandos, além de falsas perspectivas de resultados satisfatórios nas provas e nos estudos.

CONCLUSOES

É possível concluir com a pesquisa que é necessária uma maior conscientização da população acadêmica a respeito dos riscos do uso da medicação sem o
acompanhamento médico e sem informações sobre os efeitos colaterais dela. Também é importante ressaltar que 49,2% dos alunos que responderam o
questionário são do curso de medicina, por isso justifica-se atenção redobrada aos cuidados de saúde mental desses em específico, por meio de campanhas de
conscientização.

REFERENCIAS

ANFETAMINAS e drogas derivadas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 108, p. p.545-572, dez. 2013. BATISTELA, Silmara.
Efeitos da administração aguda de diferentes doses do metilfenidato sobre a cognição de jovens saudáveis. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola
Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2011. USO DE ENTORPECENTES. Lei nº Art.16 Lei n. 6.368/1976, de 21 de outubro de
1976. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências. [S. l.], 1976.
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Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO O USO NÃO RECOMENDADO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA ANFETAMINA POR GRADUANDOS

INTRODUCAO

Derivados de anfetamina, como a ritalina são estimulantes do sistema nervoso central. O medicamento é indicado para tratamento de transtornos de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno hipercinético e narcolepsia. Com o uso desse medicamento o foco, a atenção e a concentração são favorecidos, motivo
pelo qual muitos graduandos, principalmente estudantes de cursos árduos que exigem longos períodos de estudo como Medicina, se arriscam fazendo uso contínuo
da droga. Muitos estudantes desconhecem ou negligenciam os efeitos colaterais do remédio. O uso do medicamento a longo prazo acarreta dependência química e
psicológica. Além disso podem ocorrer inúmeros efeitos colaterais.

OBJETIVOS
Verificar a frequencia do uso desnecessário, excessivo e indiscriminado dos derivados da anfetamina pelos graduandos, como tentativa de melhorar a concentração
e o desempenho.

METODOLOGIA
Os dados foram coletados através de um questionário padronizado auto-aplicável disponibilizado pela internet. A amostragem foi feita por conveniência. O
questionário trazia questões sobre o uso de substâncias para melhorar o desempenho acadêmico. A identificação do voluntário não foi solicitada.

RESULTADOS

Foram obtidas 176 respostas sendo 65% sexo feminino e 35% sexo masculino as faixas de idade foram: 18 a 21 anos (71,4%), 22 a 24 anos (13,1%), 26 a 27 anos
(5,1%) e 28 ou mais anos (3,4%). Os cursos mais prevalentes no questionário foram: medicina (49,2%), direito e ciências humanas (30,2%) e engenharias e ciências
exatas (12,8%). 80,4% dos entrevistados disseram fazer uso de medicação para melhora do desempenho acadêmico, embora apenas 51,6% dos entrevistados tenha
se informado a respeito dos efeitos colaterais dos medicamentos. O uso desnecessário de drogas derivadas de anfetamina pode provocar efeitos colaterais
prejudiciais à saúde dos graduandos, além de falsas perspectivas de resultados satisfatórios nas provas e nos estudos.

CONCLUSOES

É possível concluir com a pesquisa que é necessária uma maior conscientização da população acadêmica a respeito dos riscos do uso da medicação sem o
acompanhamento médico e sem informações sobre os efeitos colaterais dela. Também é importante ressaltar que 49,2% dos alunos que responderam o
questionário são do curso de medicina, por isso justifica-se atenção redobrada aos cuidados de saúde mental desses em específico, por meio de campanhas de
conscientização.

REFERENCIAS

ANFETAMINAS e drogas derivadas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 108, p. p.545-572, dez. 2013. BATISTELA, Silmara.
Efeitos da administração aguda de diferentes doses do metilfenidato sobre a cognição de jovens saudáveis. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola
Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2011. USO DE ENTORPECENTES. Lei nº Art.16 Lei n. 6.368/1976, de 21 de outubro de
1976. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências. [S. l.], 1976.
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TITULO O USO NÃO RECOMENDADO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA ANFETAMINA POR GRADUANDOS

INTRODUCAO

Derivados de anfetamina, como a ritalina são estimulantes do sistema nervoso central. O medicamento é indicado para tratamento de transtornos de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno hipercinético e narcolepsia. Com o uso desse medicamento o foco, a atenção e a concentração são favorecidos, motivo
pelo qual muitos graduandos, principalmente estudantes de cursos árduos que exigem longos períodos de estudo como Medicina, se arriscam fazendo uso contínuo
da droga. Muitos estudantes desconhecem ou negligenciam os efeitos colaterais do remédio. O uso do medicamento a longo prazo acarreta dependência química e
psicológica. Além disso podem ocorrer inúmeros efeitos colaterais.

OBJETIVOS
Verificar a frequencia do uso desnecessário, excessivo e indiscriminado dos derivados da anfetamina pelos graduandos, como tentativa de melhorar a concentração
e o desempenho.

METODOLOGIA
Os dados foram coletados através de um questionário padronizado auto-aplicável disponibilizado pela internet. A amostragem foi feita por conveniência. O
questionário trazia questões sobre o uso de substâncias para melhorar o desempenho acadêmico. A identificação do voluntário não foi solicitada.

RESULTADOS

Foram obtidas 176 respostas sendo 65% sexo feminino e 35% sexo masculino as faixas de idade foram: 18 a 21 anos (71,4%), 22 a 24 anos (13,1%), 26 a 27 anos
(5,1%) e 28 ou mais anos (3,4%). Os cursos mais prevalentes no questionário foram: medicina (49,2%), direito e ciências humanas (30,2%) e engenharias e ciências
exatas (12,8%). 80,4% dos entrevistados disseram fazer uso de medicação para melhora do desempenho acadêmico, embora apenas 51,6% dos entrevistados tenha
se informado a respeito dos efeitos colaterais dos medicamentos. O uso desnecessário de drogas derivadas de anfetamina pode provocar efeitos colaterais
prejudiciais à saúde dos graduandos, além de falsas perspectivas de resultados satisfatórios nas provas e nos estudos.

CONCLUSOES

É possível concluir com a pesquisa que é necessária uma maior conscientização da população acadêmica a respeito dos riscos do uso da medicação sem o
acompanhamento médico e sem informações sobre os efeitos colaterais dela. Também é importante ressaltar que 49,2% dos alunos que responderam o
questionário são do curso de medicina, por isso justifica-se atenção redobrada aos cuidados de saúde mental desses em específico, por meio de campanhas de
conscientização.

REFERENCIAS

ANFETAMINAS e drogas derivadas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 108, p. p.545-572, dez. 2013. BATISTELA, Silmara.
Efeitos da administração aguda de diferentes doses do metilfenidato sobre a cognição de jovens saudáveis. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola
Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2011. USO DE ENTORPECENTES. Lei nº Art.16 Lei n. 6.368/1976, de 21 de outubro de
1976. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências. [S. l.], 1976.
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TITULO O USO NÃO RECOMENDADO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA ANFETAMINA POR GRADUANDOS

INTRODUCAO

Derivados de anfetamina, como a ritalina são estimulantes do sistema nervoso central. O medicamento é indicado para tratamento de transtornos de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno hipercinético e narcolepsia. Com o uso desse medicamento o foco, a atenção e a concentração são favorecidos, motivo
pelo qual muitos graduandos, principalmente estudantes de cursos árduos que exigem longos períodos de estudo como Medicina, se arriscam fazendo uso contínuo
da droga. Muitos estudantes desconhecem ou negligenciam os efeitos colaterais do remédio. O uso do medicamento a longo prazo acarreta dependência química e
psicológica. Além disso podem ocorrer inúmeros efeitos colaterais.

OBJETIVOS
Verificar a frequencia do uso desnecessário, excessivo e indiscriminado dos derivados da anfetamina pelos graduandos, como tentativa de melhorar a concentração
e o desempenho.

METODOLOGIA
Os dados foram coletados através de um questionário padronizado auto-aplicável disponibilizado pela internet. A amostragem foi feita por conveniência. O
questionário trazia questões sobre o uso de substâncias para melhorar o desempenho acadêmico. A identificação do voluntário não foi solicitada.

RESULTADOS

Foram obtidas 176 respostas sendo 65% sexo feminino e 35% sexo masculino as faixas de idade foram: 18 a 21 anos (71,4%), 22 a 24 anos (13,1%), 26 a 27 anos
(5,1%) e 28 ou mais anos (3,4%). Os cursos mais prevalentes no questionário foram: medicina (49,2%), direito e ciências humanas (30,2%) e engenharias e ciências
exatas (12,8%). 80,4% dos entrevistados disseram fazer uso de medicação para melhora do desempenho acadêmico, embora apenas 51,6% dos entrevistados tenha
se informado a respeito dos efeitos colaterais dos medicamentos. O uso desnecessário de drogas derivadas de anfetamina pode provocar efeitos colaterais
prejudiciais à saúde dos graduandos, além de falsas perspectivas de resultados satisfatórios nas provas e nos estudos.

CONCLUSOES

É possível concluir com a pesquisa que é necessária uma maior conscientização da população acadêmica a respeito dos riscos do uso da medicação sem o
acompanhamento médico e sem informações sobre os efeitos colaterais dela. Também é importante ressaltar que 49,2% dos alunos que responderam o
questionário são do curso de medicina, por isso justifica-se atenção redobrada aos cuidados de saúde mental desses em específico, por meio de campanhas de
conscientização.

REFERENCIAS

ANFETAMINAS e drogas derivadas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 108, p. p.545-572, dez. 2013. BATISTELA, Silmara.
Efeitos da administração aguda de diferentes doses do metilfenidato sobre a cognição de jovens saudáveis. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola
Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2011. USO DE ENTORPECENTES. Lei nº Art.16 Lei n. 6.368/1976, de 21 de outubro de
1976. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências. [S. l.], 1976.
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TITULO O USO NÃO RECOMENDADO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA ANFETAMINA POR GRADUANDOS

INTRODUCAO

Derivados de anfetamina, como a ritalina são estimulantes do sistema nervoso central. O medicamento é indicado para tratamento de transtornos de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno hipercinético e narcolepsia. Com o uso desse medicamento o foco, a atenção e a concentração são favorecidos, motivo
pelo qual muitos graduandos, principalmente estudantes de cursos árduos que exigem longos períodos de estudo como Medicina, se arriscam fazendo uso contínuo
da droga. Muitos estudantes desconhecem ou negligenciam os efeitos colaterais do remédio. O uso do medicamento a longo prazo acarreta dependência química e
psicológica. Além disso podem ocorrer inúmeros efeitos colaterais.

OBJETIVOS
Verificar a frequencia do uso desnecessário, excessivo e indiscriminado dos derivados da anfetamina pelos graduandos, como tentativa de melhorar a concentração
e o desempenho.

METODOLOGIA
Os dados foram coletados através de um questionário padronizado auto-aplicável disponibilizado pela internet. A amostragem foi feita por conveniência. O
questionário trazia questões sobre o uso de substâncias para melhorar o desempenho acadêmico. A identificação do voluntário não foi solicitada.

RESULTADOS

Foram obtidas 176 respostas sendo 65% sexo feminino e 35% sexo masculino as faixas de idade foram: 18 a 21 anos (71,4%), 22 a 24 anos (13,1%), 26 a 27 anos
(5,1%) e 28 ou mais anos (3,4%). Os cursos mais prevalentes no questionário foram: medicina (49,2%), direito e ciências humanas (30,2%) e engenharias e ciências
exatas (12,8%). 80,4% dos entrevistados disseram fazer uso de medicação para melhora do desempenho acadêmico, embora apenas 51,6% dos entrevistados tenha
se informado a respeito dos efeitos colaterais dos medicamentos. O uso desnecessário de drogas derivadas de anfetamina pode provocar efeitos colaterais
prejudiciais à saúde dos graduandos, além de falsas perspectivas de resultados satisfatórios nas provas e nos estudos.

CONCLUSOES

É possível concluir com a pesquisa que é necessária uma maior conscientização da população acadêmica a respeito dos riscos do uso da medicação sem o
acompanhamento médico e sem informações sobre os efeitos colaterais dela. Também é importante ressaltar que 49,2% dos alunos que responderam o
questionário são do curso de medicina, por isso justifica-se atenção redobrada aos cuidados de saúde mental desses em específico, por meio de campanhas de
conscientização.

REFERENCIAS

ANFETAMINAS e drogas derivadas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 108, p. p.545-572, dez. 2013. BATISTELA, Silmara.
Efeitos da administração aguda de diferentes doses do metilfenidato sobre a cognição de jovens saudáveis. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola
Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2011. USO DE ENTORPECENTES. Lei nº Art.16 Lei n. 6.368/1976, de 21 de outubro de
1976. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica, e dá outras providências. [S. l.], 1976.
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TITULO Efeito do colete ortopédico sobre o desempenho da marcha e do equilíbrio corporal em adolescentes com Escoliose idiopática

INTRODUCAO

A Escoliose Idiopática vem sendo uma alteração da coluna vertebral prevalente no adolescente, sendo caracterizada por uma deformidade tridimensional da coluna,
os quais podem resultar em mudanças no padrão postural e dos movimentos da cadeia cinética inferior (1,2). Geralmente, os profissionais de saúde envolvidos no
seu tratamento se preocupam com a progressão da curvatura e seus sintomas álgicos. Atualmente, pesquisas vêm ressaltando a efetividade do tratamento
conservador com o colete ortopédico para controle e estabilidade da curvatura escoliótica. Porém, até o momento observa-se uma escassez de estudos sobre a
afetividade do colete para melhora de parâmetros clínicos e biomecânicos direcionado ao controle postural e a carga plantar durante o andar.

OBJETIVOS
Verificar a Influência do tratamento ortopédico conservador com colete ortopédico sobre os aspectos de dor, funcionalidade, distribuição da carga plantar durante a
marcha e equilíbrio corporal de adolescentes com escoliose idiopática.

METODOLOGIA

Participaram do estudo 50 adolescentes com Escoliose Idiopática do Instituto REAB – Instituto Científico Especializado em Reabilitação Campinas/SP. O processo
de avaliação será dividido da seguinte forma: etapa 1, avaliação inicial, onde ocorrerá a triagem dos adolescentes; etapa 2, onde serão avaliadas a dor na coluna por
meio de uma Escala Visual Analógica-EVA, mensuração do ângulo de Cobb utilizando radiografias panorâmicas da coluna vertebral em incidências póstero-anterior e
laterais e a funcionalidade da coluna por meio do questionário Roland Morris (FPI); etapa 3, serão realizados as avaliações do equilíbrio estático e da pressão plantar
dos pés durante a marcha por meio da plataforma de pressão. Análise Estatística: As vairáveis, pré e após intervenção, foram verificados por meio do test t Student
pareado, considerando um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

As pacientes com EIA apresentaram melhoras significativa de correção da curvatura escoliótica principal, com uma redução do ângulo de Cobb de 12 graus quando
comparado pre e pós o uso de 24h do colete ortopédico Chêneau, além do aumento significativo do equilíbrio médio-lateral e a redução de sobrecarga plantar sobre o
calcanhar durante a marcha, mostrando uma ação mecânica aguda efetiva do colete sobre a coluna vertebral, e parâmetros biomecânicos do equilíbrio e marcha
com tamanho de efeito entre moderado a alto.

CONCLUSOES
A intervenção com uso do colete ortopédico Chêneau por 24 horas diária, em adolescentes com escoliose idiopática mostrou-se efetivo para correção da curvatura
escoliótica, melhora do equilíbrio corporal médio-lateral e redução da carga plantar sobre a região do retropé (calcanhar) durante a marcha, mostrando-se com uma
ação mecânica sobre a coluna vertebral efetiva a curto prazo.

REFERENCIAS
1.Lu KW, Lu TW, Lee WC, Ho YT, Huang TC, Wang JH, Wang TM. Altered balance control in thoracic adolescent idiopathic scoliosis during obstructed gait. PLoS One.
2020, 6;15(2):e0228752. 2.Hawary RE, Zaaroor-Regev D, Floman Y, Lonner BS, Alkhalife YI, Betz RR. Brace treatment in adolescent idiopathic scoliosis: risk factors
for failure-a literature review. Spine J. 2019;19(12):1917-1925.
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TITULO REPERCUSSÕES DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL MATERNA  

INTRODUCAO

Conforme a pandemia de COVID-19 avança, observa-se além dos efeitos infectocontagiosos diretos à ação de SARS-CoV-2, aumento de problemas de saúde mental
na população em geral, com desenvolvimento de ansiedade, depressão, distúrbios do sono, frustração e transtornos relacionados ao estresse. Por isso, é plausível
que mulheres grávidas sejam ainda mais vulneráveis (#38)#8203;(#38)#8203;a transtornos de saúde mental em virtude das mudanças fisiológicas e hormonais
inerentes à gravidez e efeitos deletérios causados pela pandemia de SARS-CoV-2.

OBJETIVOS Avaliar o impacto dos efeitos diretos e indiretos da pandemia de COVID-19 na saúde mental materna..

METODOLOGIA
Revisão narrativa da literatura realizada através da busca de artigos científicos na base de dados PubMed, por meio dos seguintes descritores “Maternal Mental
Health” e “COVID-19” publicados no período de 2020 e 2021.

RESULTADOS

A partir dos artigos analisados, pode-se notar que estudos demonstram que durante a pandemia de COVID-19 fatores diretos como: maior percepção de
vulnerabilidade pela possibilidade de contaminação do recém-nascido e de familiares devido à gestação, durante o parto ou pós-parto, além dos riscos de parto
prematuro, ruptura prematura de membranas e mortalidade neonatal, que podem aumentar a ansiedade e agravar a saúde mental materna; e os efeitos indiretos
como precarização ou suspensão dos serviços de assistência pré-natal, limitação de recursos de cuidados à gravidez, risco de abortamento inseguro, dificuldade de
diagnóstico e suporte à condições de saúde mental, aumento de casos de violência doméstica, estresse, ansiedade, depressão e depressão pós-parto. Além disso,
estudos sugerem que os fatores de estresse psicológico, quando elevados na gestação, podem tornar as vias inflamatórias aumentadas e trazer riscos à saúde
materna a curto e longo prazo, além de prejudicar o desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico de seus filhos.

CONCLUSOES
O impacto da pandemia de COVID-19 na gravidez ainda precisa ser determinado, tanto em eventos psicológicos quanto fisiológicos, sobre os efeitos da COVID-19
durante o crescimento e o desenvolvimento fetal, na saúde neonatal e materna. No entanto, sugere-se relação entre a ocorrência da pandemia do novo coronavírus e
o aumento da pressão sobre a saúde mental materna no pré-natal e puerpério.

REFERENCIAS

BELLOS, I.; PANDITA, A.; PANZA, R. Maternal and perinatal outcomes in pregnant women infected by SARS-CoV-2: A meta-analysis. European journal of obstetrics,
gynecology, and reproductive biology.v. 256, 194–204. 2021 DASHRAATH, P.; WONG, J.L.J.; LIM, M.X.K.; LIM, L.M.; LI, S.; BISWAS, A.; CHOOLANI, M.; MATTAR, C.;
SU, L.L. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology. v. 222(6), 521–531. 2020 SHIDHAYE, R.;
MADHIVANAN, P.; SHIDHAYW, P.; KRUPP, K. An Integrated Approach to Improve Maternal Mental Health and Well-Being During the COVID-19 Crisis. Frontiers in
Psychiatry. v. 11: 598746. 2021
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TITULO
CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E PREVALÊNCIA DE PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) SUBTIPOS 16 E 18 EM MULHERES ATENDIDAS DA ZONA SUL DE
SÃO PAULO.

INTRODUCAO
O papilomavírus (PV) pertence a um grupo heterogêneo de vírus de DNA e sua relevância na medicina se dá pelo fato de o papilomavírus humano (HPV) ser um
agente que predispõe à perda de estabilidade e integridade genômica, razão pela qual tem sido associado a vários tipos de câncer, entre eles o câncer de colo
uterino.

OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a prevalência de HPV 16 e 18 em mulheres que realizam exame preventivo de câncer de colo de útero de rotina em
hospital universitário da zona sul de São Paulo.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa. O projeto tem aprovação em comitê de ética e pesquisa sob parecer número 4.237.294 e
está em andamento. Os dados são coletados no ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Escola Wladmir Arruda. As voluntárias são mulheres maiores
de 18 anos atendidas no ambulatório de ginecologia HEWA. São coletadas informações sociodemográficas por meio de um questionário e amostras de raspado
cérvico vaginal que são armazenadas em meio líquido. As amostras são encaminhadas para o laboratório de pesquisa da UNISA onde são conduzidas as etapas
experimentais de extração de DNA das amostras para amplificação por PCR em Tempo Real com primers complementares ao HPV 16 e ao HPV 18, para averiguação
da presença do genoma viral

RESULTADOS

Os resultados são parciais e apresentaram 103 mulheres com média de idade de 44,85 anos. A maioria das mulheres são casadas e de baixa renda familiar. Os
antecedentes ginecológicos oferecem dados significativos que refletem diretamente na transmissão do HPV, como a utilização de métodos contraceptivos que a
maioria relata não utilizar nenhum método (65,2%). Foi observado a prevalência de 10,22% de HPV subtipo 16 nas mulheres em estudo e de 2,38% de prevalência de
HPV subtipo 18, resultados estes que sugerem a importância do diagnóstico molecular e o rastreio de câncer de colo uterino seja realizado com maior periodicidade
nos casos da presença do HPV 16 e HPV 18 em amostras cervicais.

CONCLUSOES
A prevalência dos tipos 16 e 18 do HPV encontradas até o momento estão de acordo com taxas de prevalência registradas na literatura, sendo o tipo 16 do HPV o
tipo mais prevalente entre os HPVs de alto risco.

REFERENCIAS

ALFARO, A.; JUÁREZ-TORRES, E.; MEDINA-MARTÍNEZ, I.; MATEOS- GUERRERO, N.; BAUTISTA-HUERTA, M.; ROMÁN-BASSAURE, E. et al. Different Association of
Human Papillomavirus 16 Variants with Early and Late Presentation of Cervical Cancer. PLoS One. 2016. BIRYUKOV, J.; MEYERS, C. Papillomavirus infectious
pathways: A comparison of systems. Viruses, v. 7, n. 8, p. 4303–4325, 2015. CHEN, A.A.; GHEIT, T.; FRANCESCHI, S.; TOMMASINO, M.; CLIFFORD, G.M.; IARC HPV
VARIANT STUDY GROUP. Human Papillomavirus 18 Genetic Variation and Cervical Cancer Risk Worldwide. Journal of Virology, v. 89, n. 20, p. 10680– 10687, 2015.
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TITULO
CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E PREVALÊNCIA DE PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) SUBTIPOS 16 E 18 EM MULHERES ATENDIDAS DA ZONA SUL DE
SÃO PAULO.

INTRODUCAO
O papilomavírus (PV) pertence a um grupo heterogêneo de vírus de DNA e sua relevância na medicina se dá pelo fato de o papilomavírus humano (HPV) ser um
agente que predispõe à perda de estabilidade e integridade genômica, razão pela qual tem sido associado a vários tipos de câncer, entre eles o câncer de colo
uterino.

OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a prevalência de HPV 16 e 18 em mulheres que realizam exame preventivo de câncer de colo de útero de rotina em
hospital universitário da zona sul de São Paulo.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa. O projeto tem aprovação em comitê de ética e pesquisa sob parecer número 4.237.294 e
está em andamento. Os dados são coletados no ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Escola Wladmir Arruda. As voluntárias são mulheres maiores
de 18 anos atendidas no ambulatório de ginecologia HEWA. São coletadas informações sociodemográficas por meio de um questionário e amostras de raspado
cérvico vaginal que são armazenadas em meio líquido. As amostras são encaminhadas para o laboratório de pesquisa da UNISA onde são conduzidas as etapas
experimentais de extração de DNA das amostras para amplificação por PCR em Tempo Real com primers complementares ao HPV 16 e ao HPV 18, para averiguação
da presença do genoma viral

RESULTADOS

Os resultados são parciais e apresentaram 103 mulheres com média de idade de 44,85 anos. A maioria das mulheres são casadas e de baixa renda familiar. Os
antecedentes ginecológicos oferecem dados significativos que refletem diretamente na transmissão do HPV, como a utilização de métodos contraceptivos que a
maioria relata não utilizar nenhum método (65,2%). Foi observado a prevalência de 10,22% de HPV subtipo 16 nas mulheres em estudo e de 2,38% de prevalência de
HPV subtipo 18, resultados estes que sugerem a importância do diagnóstico molecular e o rastreio de câncer de colo uterino seja realizado com maior periodicidade
nos casos da presença do HPV 16 e HPV 18 em amostras cervicais.

CONCLUSOES
A prevalência dos tipos 16 e 18 do HPV encontradas até o momento estão de acordo com taxas de prevalência registradas na literatura, sendo o tipo 16 do HPV o
tipo mais prevalente entre os HPVs de alto risco.

REFERENCIAS

ALFARO, A.; JUÁREZ-TORRES, E.; MEDINA-MARTÍNEZ, I.; MATEOS- GUERRERO, N.; BAUTISTA-HUERTA, M.; ROMÁN-BASSAURE, E. et al. Different Association of
Human Papillomavirus 16 Variants with Early and Late Presentation of Cervical Cancer. PLoS One. 2016. BIRYUKOV, J.; MEYERS, C. Papillomavirus infectious
pathways: A comparison of systems. Viruses, v. 7, n. 8, p. 4303–4325, 2015. CHEN, A.A.; GHEIT, T.; FRANCESCHI, S.; TOMMASINO, M.; CLIFFORD, G.M.; IARC HPV
VARIANT STUDY GROUP. Human Papillomavirus 18 Genetic Variation and Cervical Cancer Risk Worldwide. Journal of Virology, v. 89, n. 20, p. 10680– 10687, 2015.
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TITULO
CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E PREVALÊNCIA DE PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) SUBTIPOS 16 E 18 EM MULHERES ATENDIDAS DA ZONA SUL DE
SÃO PAULO.

INTRODUCAO
O papilomavírus (PV) pertence a um grupo heterogêneo de vírus de DNA e sua relevância na medicina se dá pelo fato de o papilomavírus humano (HPV) ser um
agente que predispõe à perda de estabilidade e integridade genômica, razão pela qual tem sido associado a vários tipos de câncer, entre eles o câncer de colo
uterino.

OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a prevalência de HPV 16 e 18 em mulheres que realizam exame preventivo de câncer de colo de útero de rotina em
hospital universitário da zona sul de São Paulo.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa. O projeto tem aprovação em comitê de ética e pesquisa sob parecer número 4.237.294 e
está em andamento. Os dados são coletados no ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Escola Wladmir Arruda. As voluntárias são mulheres maiores
de 18 anos atendidas no ambulatório de ginecologia HEWA. São coletadas informações sociodemográficas por meio de um questionário e amostras de raspado
cérvico vaginal que são armazenadas em meio líquido. As amostras são encaminhadas para o laboratório de pesquisa da UNISA onde são conduzidas as etapas
experimentais de extração de DNA das amostras para amplificação por PCR em Tempo Real com primers complementares ao HPV 16 e ao HPV 18, para averiguação
da presença do genoma viral

RESULTADOS

Os resultados são parciais e apresentaram 103 mulheres com média de idade de 44,85 anos. A maioria das mulheres são casadas e de baixa renda familiar. Os
antecedentes ginecológicos oferecem dados significativos que refletem diretamente na transmissão do HPV, como a utilização de métodos contraceptivos que a
maioria relata não utilizar nenhum método (65,2%). Foi observado a prevalência de 10,22% de HPV subtipo 16 nas mulheres em estudo e de 2,38% de prevalência de
HPV subtipo 18, resultados estes que sugerem a importância do diagnóstico molecular e o rastreio de câncer de colo uterino seja realizado com maior periodicidade
nos casos da presença do HPV 16 e HPV 18 em amostras cervicais.

CONCLUSOES
A prevalência dos tipos 16 e 18 do HPV encontradas até o momento estão de acordo com taxas de prevalência registradas na literatura, sendo o tipo 16 do HPV o
tipo mais prevalente entre os HPVs de alto risco.

REFERENCIAS

ALFARO, A.; JUÁREZ-TORRES, E.; MEDINA-MARTÍNEZ, I.; MATEOS- GUERRERO, N.; BAUTISTA-HUERTA, M.; ROMÁN-BASSAURE, E. et al. Different Association of
Human Papillomavirus 16 Variants with Early and Late Presentation of Cervical Cancer. PLoS One. 2016. BIRYUKOV, J.; MEYERS, C. Papillomavirus infectious
pathways: A comparison of systems. Viruses, v. 7, n. 8, p. 4303–4325, 2015. CHEN, A.A.; GHEIT, T.; FRANCESCHI, S.; TOMMASINO, M.; CLIFFORD, G.M.; IARC HPV
VARIANT STUDY GROUP. Human Papillomavirus 18 Genetic Variation and Cervical Cancer Risk Worldwide. Journal of Virology, v. 89, n. 20, p. 10680– 10687, 2015.
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TITULO RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS NA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA

INTRODUCAO

O genoma humano é composto por 3,2 bilhões de pares de bases, onde os quais, os retrovírus endógenos humanos (HERVs) correspondem aproximadamente 8% do
nosso material genético. Os HERVs contêm um seguimento de DNA com origem retroviral que vieram a ser adquiridas no decorrer dos últimos 100 milhões de anos,
por interatividades de retrovírus exógenos agora extintos com células germinativas de nossos ancestrais, ocasionando a transmissão vertical de HERV ao longo da
sua descendência. Alguns dos procedimentos fisiológicos e doenças em humanos, são de certa forma motivados por determinados HERVs. Acredita-se que a
expressão dos HERVs pode estar associada a um fator inflamatório sistêmico, e sua expressão tem sido envolvida com uma série de outras doenças inflamatórias,
como, por exemplo, o diabetes. Sendo assim, outras doenças com caráter inflamatórios, precisam ser estudadas para nossa melhor compreensão sobre a doença,
em particular a insuficiência venosa crônica (IVC). A etiologia para a insuficiência venosa crônica, ainda permanece desconhecida, trata-se de uma enfermidade
comum, com letalidade baixa, expõe um certo grau de morbidade. O papel dos HERVs em possíveis doenças inflamatórias têm sido estudadas consideravelmente.
Sendo assim, a IVC fornece modelo interessante para observar o perfil de expressão de HERV e possíveis comorbidades inflamatórias observadas na doença.

OBJETIVOS Investigar se os HERVs possam estar relacionados com doenças inflamatórias, com ênfase na IVC.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de propriedade exploratória, sendo utilizados artigos científicos depositados nos bancos de dados Pubmed, Scielo e Google
acadêmico, com palavras chave Insuficiência venosa crônica, HERV e inflamação.

RESULTADOS

Acredita-se que a expressão dos HERVs pode estar associada a um fator inflamatório sistêmico, e sua expressão tem sido envolvida com uma série de outras
doenças inflamatórias, como, por exemplo, cerca de 78% dos pacientes com IVC também apresentam quadros de diabetes. Interessantemente, camundongos que
apresentam o tipo 1 do diabetes exibem expressão dos HERVs em ilhotas pancreáticas, além da expressão dos antígenos gag e env. Adicionalmente, um estudo
prévio descreveu que os HERVs podem induzir resposta inflamatória contra as células beta do pâncreas.

CONCLUSOES
Espera-se que os HERVs, em teoria, não apresentem uma relação direta com a etiologia da doença, espera-se que as condições inflamatórias dispostas pela IVC
possam resultar em um efeito favorável para expressão dos HERVs. Sendo assim, a IVC fornece modelo para observar o perfil de expressão de HERV e possíveis
comorbidades inflamatórias na condição da doença.

REFERENCIAS

Henrique Gil França L, Tavares V. Insuficiência venosa crônica. Uma atualização Chronic venous insufficiency. An update. Vol. 2, J Vasc Br. 2003. Levet S, Charvet B,
Bertin A, Deschaumes A, Perron H, Hober D. Human Endogenous Retroviruses and Type 1 Diabetes. Curr Diab Rep [Internet]. 2019 Dec 1 [cited 2021 Aug 18];19(12).
Available from: /pmc/articles/PMC6872510 Cordaux R, Batzer MA. The impact of retrotransposons on human genome evolution [Internet]. Vol. 10, Nature Reviews
Genetics. NIH Public Access; 2009 [cited 2021 Apr 19]. p. 691–703. Available from: /pmc/articles/PMC2884099/
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TITULO RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS NA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA

INTRODUCAO

O genoma humano é composto por 3,2 bilhões de pares de bases, onde os quais, os retrovírus endógenos humanos (HERVs) correspondem aproximadamente 8% do
nosso material genético. Os HERVs contêm um seguimento de DNA com origem retroviral que vieram a ser adquiridas no decorrer dos últimos 100 milhões de anos,
por interatividades de retrovírus exógenos agora extintos com células germinativas de nossos ancestrais, ocasionando a transmissão vertical de HERV ao longo da
sua descendência. Alguns dos procedimentos fisiológicos e doenças em humanos, são de certa forma motivados por determinados HERVs. Acredita-se que a
expressão dos HERVs pode estar associada a um fator inflamatório sistêmico, e sua expressão tem sido envolvida com uma série de outras doenças inflamatórias,
como, por exemplo, o diabetes. Sendo assim, outras doenças com caráter inflamatórios, precisam ser estudadas para nossa melhor compreensão sobre a doença,
em particular a insuficiência venosa crônica (IVC). A etiologia para a insuficiência venosa crônica, ainda permanece desconhecida, trata-se de uma enfermidade
comum, com letalidade baixa, expõe um certo grau de morbidade. O papel dos HERVs em possíveis doenças inflamatórias têm sido estudadas consideravelmente.
Sendo assim, a IVC fornece modelo interessante para observar o perfil de expressão de HERV e possíveis comorbidades inflamatórias observadas na doença.

OBJETIVOS Investigar se os HERVs possam estar relacionados com doenças inflamatórias, com ênfase na IVC.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de propriedade exploratória, sendo utilizados artigos científicos depositados nos bancos de dados Pubmed, Scielo e Google
acadêmico, com palavras chave Insuficiência venosa crônica, HERV e inflamação.

RESULTADOS

Acredita-se que a expressão dos HERVs pode estar associada a um fator inflamatório sistêmico, e sua expressão tem sido envolvida com uma série de outras
doenças inflamatórias, como, por exemplo, cerca de 78% dos pacientes com IVC também apresentam quadros de diabetes. Interessantemente, camundongos que
apresentam o tipo 1 do diabetes exibem expressão dos HERVs em ilhotas pancreáticas, além da expressão dos antígenos gag e env. Adicionalmente, um estudo
prévio descreveu que os HERVs podem induzir resposta inflamatória contra as células beta do pâncreas.

CONCLUSOES
Espera-se que os HERVs, em teoria, não apresentem uma relação direta com a etiologia da doença, espera-se que as condições inflamatórias dispostas pela IVC
possam resultar em um efeito favorável para expressão dos HERVs. Sendo assim, a IVC fornece modelo para observar o perfil de expressão de HERV e possíveis
comorbidades inflamatórias na condição da doença.

REFERENCIAS

Henrique Gil França L, Tavares V. Insuficiência venosa crônica. Uma atualização Chronic venous insufficiency. An update. Vol. 2, J Vasc Br. 2003. Levet S, Charvet B,
Bertin A, Deschaumes A, Perron H, Hober D. Human Endogenous Retroviruses and Type 1 Diabetes. Curr Diab Rep [Internet]. 2019 Dec 1 [cited 2021 Aug 18];19(12).
Available from: /pmc/articles/PMC6872510 Cordaux R, Batzer MA. The impact of retrotransposons on human genome evolution [Internet]. Vol. 10, Nature Reviews
Genetics. NIH Public Access; 2009 [cited 2021 Apr 19]. p. 691–703. Available from: /pmc/articles/PMC2884099/
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TITULO RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS NA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA

INTRODUCAO

O genoma humano é composto por 3,2 bilhões de pares de bases, onde os quais, os retrovírus endógenos humanos (HERVs) correspondem aproximadamente 8% do
nosso material genético. Os HERVs contêm um seguimento de DNA com origem retroviral que vieram a ser adquiridas no decorrer dos últimos 100 milhões de anos,
por interatividades de retrovírus exógenos agora extintos com células germinativas de nossos ancestrais, ocasionando a transmissão vertical de HERV ao longo da
sua descendência. Alguns dos procedimentos fisiológicos e doenças em humanos, são de certa forma motivados por determinados HERVs. Acredita-se que a
expressão dos HERVs pode estar associada a um fator inflamatório sistêmico, e sua expressão tem sido envolvida com uma série de outras doenças inflamatórias,
como, por exemplo, o diabetes. Sendo assim, outras doenças com caráter inflamatórios, precisam ser estudadas para nossa melhor compreensão sobre a doença,
em particular a insuficiência venosa crônica (IVC). A etiologia para a insuficiência venosa crônica, ainda permanece desconhecida, trata-se de uma enfermidade
comum, com letalidade baixa, expõe um certo grau de morbidade. O papel dos HERVs em possíveis doenças inflamatórias têm sido estudadas consideravelmente.
Sendo assim, a IVC fornece modelo interessante para observar o perfil de expressão de HERV e possíveis comorbidades inflamatórias observadas na doença.

OBJETIVOS Investigar se os HERVs possam estar relacionados com doenças inflamatórias, com ênfase na IVC.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de propriedade exploratória, sendo utilizados artigos científicos depositados nos bancos de dados Pubmed, Scielo e Google
acadêmico, com palavras chave Insuficiência venosa crônica, HERV e inflamação.

RESULTADOS

Acredita-se que a expressão dos HERVs pode estar associada a um fator inflamatório sistêmico, e sua expressão tem sido envolvida com uma série de outras
doenças inflamatórias, como, por exemplo, cerca de 78% dos pacientes com IVC também apresentam quadros de diabetes. Interessantemente, camundongos que
apresentam o tipo 1 do diabetes exibem expressão dos HERVs em ilhotas pancreáticas, além da expressão dos antígenos gag e env. Adicionalmente, um estudo
prévio descreveu que os HERVs podem induzir resposta inflamatória contra as células beta do pâncreas.

CONCLUSOES
Espera-se que os HERVs, em teoria, não apresentem uma relação direta com a etiologia da doença, espera-se que as condições inflamatórias dispostas pela IVC
possam resultar em um efeito favorável para expressão dos HERVs. Sendo assim, a IVC fornece modelo para observar o perfil de expressão de HERV e possíveis
comorbidades inflamatórias na condição da doença.

REFERENCIAS

Henrique Gil França L, Tavares V. Insuficiência venosa crônica. Uma atualização Chronic venous insufficiency. An update. Vol. 2, J Vasc Br. 2003. Levet S, Charvet B,
Bertin A, Deschaumes A, Perron H, Hober D. Human Endogenous Retroviruses and Type 1 Diabetes. Curr Diab Rep [Internet]. 2019 Dec 1 [cited 2021 Aug 18];19(12).
Available from: /pmc/articles/PMC6872510 Cordaux R, Batzer MA. The impact of retrotransposons on human genome evolution [Internet]. Vol. 10, Nature Reviews
Genetics. NIH Public Access; 2009 [cited 2021 Apr 19]. p. 691–703. Available from: /pmc/articles/PMC2884099/
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TITULO RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS NA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA

INTRODUCAO

O genoma humano é composto por 3,2 bilhões de pares de bases, onde os quais, os retrovírus endógenos humanos (HERVs) correspondem aproximadamente 8% do
nosso material genético. Os HERVs contêm um seguimento de DNA com origem retroviral que vieram a ser adquiridas no decorrer dos últimos 100 milhões de anos,
por interatividades de retrovírus exógenos agora extintos com células germinativas de nossos ancestrais, ocasionando a transmissão vertical de HERV ao longo da
sua descendência. Alguns dos procedimentos fisiológicos e doenças em humanos, são de certa forma motivados por determinados HERVs. Acredita-se que a
expressão dos HERVs pode estar associada a um fator inflamatório sistêmico, e sua expressão tem sido envolvida com uma série de outras doenças inflamatórias,
como, por exemplo, o diabetes. Sendo assim, outras doenças com caráter inflamatórios, precisam ser estudadas para nossa melhor compreensão sobre a doença,
em particular a insuficiência venosa crônica (IVC). A etiologia para a insuficiência venosa crônica, ainda permanece desconhecida, trata-se de uma enfermidade
comum, com letalidade baixa, expõe um certo grau de morbidade. O papel dos HERVs em possíveis doenças inflamatórias têm sido estudadas consideravelmente.
Sendo assim, a IVC fornece modelo interessante para observar o perfil de expressão de HERV e possíveis comorbidades inflamatórias observadas na doença.

OBJETIVOS Investigar se os HERVs possam estar relacionados com doenças inflamatórias, com ênfase na IVC.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de propriedade exploratória, sendo utilizados artigos científicos depositados nos bancos de dados Pubmed, Scielo e Google
acadêmico, com palavras chave Insuficiência venosa crônica, HERV e inflamação.

RESULTADOS

Acredita-se que a expressão dos HERVs pode estar associada a um fator inflamatório sistêmico, e sua expressão tem sido envolvida com uma série de outras
doenças inflamatórias, como, por exemplo, cerca de 78% dos pacientes com IVC também apresentam quadros de diabetes. Interessantemente, camundongos que
apresentam o tipo 1 do diabetes exibem expressão dos HERVs em ilhotas pancreáticas, além da expressão dos antígenos gag e env. Adicionalmente, um estudo
prévio descreveu que os HERVs podem induzir resposta inflamatória contra as células beta do pâncreas.

CONCLUSOES
Espera-se que os HERVs, em teoria, não apresentem uma relação direta com a etiologia da doença, espera-se que as condições inflamatórias dispostas pela IVC
possam resultar em um efeito favorável para expressão dos HERVs. Sendo assim, a IVC fornece modelo para observar o perfil de expressão de HERV e possíveis
comorbidades inflamatórias na condição da doença.

REFERENCIAS

Henrique Gil França L, Tavares V. Insuficiência venosa crônica. Uma atualização Chronic venous insufficiency. An update. Vol. 2, J Vasc Br. 2003. Levet S, Charvet B,
Bertin A, Deschaumes A, Perron H, Hober D. Human Endogenous Retroviruses and Type 1 Diabetes. Curr Diab Rep [Internet]. 2019 Dec 1 [cited 2021 Aug 18];19(12).
Available from: /pmc/articles/PMC6872510 Cordaux R, Batzer MA. The impact of retrotransposons on human genome evolution [Internet]. Vol. 10, Nature Reviews
Genetics. NIH Public Access; 2009 [cited 2021 Apr 19]. p. 691–703. Available from: /pmc/articles/PMC2884099/
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TITULO RETROVÍRUS ENDÓGENOS HUMANOS NA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA

INTRODUCAO

O genoma humano é composto por 3,2 bilhões de pares de bases, onde os quais, os retrovírus endógenos humanos (HERVs) correspondem aproximadamente 8% do
nosso material genético. Os HERVs contêm um seguimento de DNA com origem retroviral que vieram a ser adquiridas no decorrer dos últimos 100 milhões de anos,
por interatividades de retrovírus exógenos agora extintos com células germinativas de nossos ancestrais, ocasionando a transmissão vertical de HERV ao longo da
sua descendência. Alguns dos procedimentos fisiológicos e doenças em humanos, são de certa forma motivados por determinados HERVs. Acredita-se que a
expressão dos HERVs pode estar associada a um fator inflamatório sistêmico, e sua expressão tem sido envolvida com uma série de outras doenças inflamatórias,
como, por exemplo, o diabetes. Sendo assim, outras doenças com caráter inflamatórios, precisam ser estudadas para nossa melhor compreensão sobre a doença,
em particular a insuficiência venosa crônica (IVC). A etiologia para a insuficiência venosa crônica, ainda permanece desconhecida, trata-se de uma enfermidade
comum, com letalidade baixa, expõe um certo grau de morbidade. O papel dos HERVs em possíveis doenças inflamatórias têm sido estudadas consideravelmente.
Sendo assim, a IVC fornece modelo interessante para observar o perfil de expressão de HERV e possíveis comorbidades inflamatórias observadas na doença.

OBJETIVOS Investigar se os HERVs possam estar relacionados com doenças inflamatórias, com ênfase na IVC.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de propriedade exploratória, sendo utilizados artigos científicos depositados nos bancos de dados Pubmed, Scielo e Google
acadêmico, com palavras chave Insuficiência venosa crônica, HERV e inflamação.

RESULTADOS

Acredita-se que a expressão dos HERVs pode estar associada a um fator inflamatório sistêmico, e sua expressão tem sido envolvida com uma série de outras
doenças inflamatórias, como, por exemplo, cerca de 78% dos pacientes com IVC também apresentam quadros de diabetes. Interessantemente, camundongos que
apresentam o tipo 1 do diabetes exibem expressão dos HERVs em ilhotas pancreáticas, além da expressão dos antígenos gag e env. Adicionalmente, um estudo
prévio descreveu que os HERVs podem induzir resposta inflamatória contra as células beta do pâncreas.

CONCLUSOES
Espera-se que os HERVs, em teoria, não apresentem uma relação direta com a etiologia da doença, espera-se que as condições inflamatórias dispostas pela IVC
possam resultar em um efeito favorável para expressão dos HERVs. Sendo assim, a IVC fornece modelo para observar o perfil de expressão de HERV e possíveis
comorbidades inflamatórias na condição da doença.

REFERENCIAS

Henrique Gil França L, Tavares V. Insuficiência venosa crônica. Uma atualização Chronic venous insufficiency. An update. Vol. 2, J Vasc Br. 2003. Levet S, Charvet B,
Bertin A, Deschaumes A, Perron H, Hober D. Human Endogenous Retroviruses and Type 1 Diabetes. Curr Diab Rep [Internet]. 2019 Dec 1 [cited 2021 Aug 18];19(12).
Available from: /pmc/articles/PMC6872510 Cordaux R, Batzer MA. The impact of retrotransposons on human genome evolution [Internet]. Vol. 10, Nature Reviews
Genetics. NIH Public Access; 2009 [cited 2021 Apr 19]. p. 691–703. Available from: /pmc/articles/PMC2884099/

Página 1217



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12898 Ciências da Saúde 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4185510 - NATHALIA LIMA SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO Avanço das Políticas Públicas de Saúde Brasileiras para a população LGBTQIA+

INTRODUCAO

O percurso histórico da sociedade brasileira é marcado pelo modo conservador que rotula e marginaliza aqueles que fogem ao padrão heterocisnormativo. No
contexto da saúde, a população LGBTQIA+ encontra barreiras que dificultam o processo de cuidado e afasta-os dos serviços de saúde, aumentando as
vulnerabilidades desse grupo à diferentes problemas de saúde1. Nesse contexto, torna-se relevante investigar o percurso histórico das políticas públicas de saúde
para essa população com vistas a assegurar os princípios do Sistema Único de Saúde, bem como inclusão em ações que atendam às suas heterogêneas
necessidades.

OBJETIVOS Analisar a evolução das políticas públicas de saúde brasileiras acerca da população LGBTQIA+.

METODOLOGIA
Estudo retrospectivo que analisou as políticas de saúde e os planos nacionais para prevenção, promoção de saúde e da cidadania para a população LGBTQIA+,
publicados pelo Ministério da Saúde a parir de 2000.

RESULTADOS

Os aspectos voltados à saúde da população LGBTQIA+ ganharam maior ênfase entre as pautas do Ministério da Saúde a partir da década de 80 com a epidemia de
HIV/Aids que assolou o mundo e, nessa época, os governantes adotaram estratégias para a contenção do vírus. A partir de 2001, com a influência e pressão do
movimento GLS (gays, lésbicas e simpatizantes) foi criado o Conselho Nacional de Combate à Discriminação vinculado ao Ministério da Justiça, um dos pilares para
o desenvolvimento do programa “Brasil sem Homofobia” (BSH) em 2004. Este programa previa um plano de atuação em várias esferas sociais para garantir a
cidadania e direitos humanos básicos como educação, lazer e saúde para a população GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros). O Comitê Técnico de Saúde
GLBT criado em 2006 fez críticas quanto a centralização de intervenções cirúrgicas para a transição de gênero reforçando, desta forma, a visão patológica desse
processo. Passados quatro anos da criação do BSH, ocorreu em Brasília a I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais com o tema
“Direitos humanos e políticas públicas: o caminho para garantir a cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT)” que deu origem ao Plano
Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais” (PNDCDH-LGBT) e ao Programa Nacional de
Direitos Humanos 3 (PNDH-3) ambos em 2009. Em 2011 aconteceu a 2 Conferência Nacional LGBT e tardiamente, em 2013, a Política Nacional de Saúde Integral
LGBT. Em 2013, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n. 859 que ampliava e redefinia o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS), atualizado
pela Portaria 2803 na qual amplia o acesso de travestis ao processo e estabelece a hormonização a partir dos 18 anos e cirurgias de redesignação sexual a partir
dos 21 anos.

CONCLUSOES
Mesmo considerando oatraso para a criação de uma política pública de saúde específica para apopulação LGBTQIA+ é possível perceber que nos últimos 20 anos o
país avançou em leis mas ainda marcha a favor da exclusão o deixa a mercê da sorte às necessidades desta população.

REFERENCIAS

Ciasca SV, Hercowitz A, Lopes Junior A. Saúde LGBTQIA+: práticas de cuidado transdisciplinar. 1 ed. Santana de Parnaíba – SP: Manole, 2021. Melo IR, Amorim TH,
Garcia RB, Polejack L, Seidl EMF. O direito à saúde da população LGBT: desafios contemporâneos no contexto do sistema único de saúde. Rev. Psicol. Saúde. 2020;
12( 3 ): 63-78. doi: 10.20435/pssa.vi.1047. Brasil. Ministério da Saúde. Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da
Cidadania Homossexual “Brasil sem homofobia”. Brasília, 2004 __________.Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais. Brasília, 2013
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TITULO Capacitação de alunos de medicina na avaliação ultrassonográfica de estruturas cardiopulmonares

INTRODUCAO

A doenc(#38)#807;a cardiovascular apresenta elevada prevale(#38)#770;ncia, morbidade e letalidade, tornando-se na u(#38)#769;ltima de(#38)#769;cada a maior
causa de morte em todo o mundo. Por conta disso, faz-se necessa(#38)#769;rio o domi(#38)#769;nio dos conhecimentos ba(#38)#769;sicos de anatomia e
fisiologia cardiovascular, por parte dos me(#38)#769;dicos. Um me(#38)#769;todo de diagno(#38)#769;stico por imagem que ganhou grande
importa(#38)#770;ncia com o passar do tempo e que auxilia na compreensa(#38)#771;o cli(#38)#769;nica e(#38)#769; a ultrassonografia (USG). Ale(#38)#769;m
de possuir grande potencial de ensino de anatomia transversal, aspectos da fisiologia e fisiopatologia, a USG facilita a compreensa(#38)#771;o do
diagno(#38)#769;stico para alunos de medicina, que adquirem a capacidade de visualizar os o(#38)#769;rga(#38)#771;os e sistemas em tempo real e formular
perspectivas tridimensionais acerca da anatomia normal e anormal, em especial a(#38)#768; beira leito e em servic(#38)#807;os de emerge(#38)#770;ncia, para
melhor atuac(#38)#807;a(#38)#771;o cli(#38)#769;nica no paciente.

OBJETIVOS
Comparar e analisar a curva de aprendizado dos alunos antes e apo(#38)#769;s treinamento teo(#38)#769;rico e pra(#38)#769;tico com ultrassonografia no
atendimento de pacientes cardiolo(#38)#769;gicos em unidade de emerge(#38)#770;ncia cardiolo(#38)#769;gica.

METODOLOGIA

O protocolo de estudo consiste de um treinamento teo(#38)#769;rico-pra(#38)#769;tico com aulas de aspectos fi(#38)#769;sicos da ultrassonografia e do Doppler,
anatomia cardiopulmonar ultrassonogra(#38)#769;fica e reconhecimento de determinados padro(#38)#771;es patolo(#38)#769;gicos. Os instrumentos para coleta
de dados sera(#38)#771;o um questiona(#38)#769;rio sobre os aspectos ultrassonogra(#38)#769;ficos da anatomia cardiopulmonar, em
situac(#38)#807;o(#38)#771;es fisiolo(#38)#769;gicas e patolo(#38)#769;gicas, que sera(#38)#769; aplicado antes e depois do treinamento teo(#38)#769;rico para
um N de 19 alunos para ana(#38)#769;lise da curva de aprendizado e um "checklist", a partir do qual os estes sera(#38)#771;o avaliados por um profissional da
a(#38)#769;rea no treinamento pra(#38)#769;tico.

RESULTADOS
Foi realizada a aula teórica sobre princípios básicos da ultrassonografia cardiopulmonar com aplicação de questionário pré e pós-aula No pré-teste obtivemos uma
média de 5 acertos e 6 erros, o que indica cerca de 45% de acertos. No pós-teste obtivemos uma média de 9 acertos e 2 erros, o que ultrapassou os 80% de acertos,
mostrando melhora significativa após o treinamento teórico.

CONCLUSOES
Após a aula teórica o nível de conhecimento sobre ultrassonografia cardiopulmonar aumentou 35% entre os alunos, que relataram uma melhor compreensão sobre
anatomia e fisiopatologia das estruturas cardiopulmonares.

REFERENCIAS
1. Picano E, Scali MC, Ciampi Q, Lichtenstein D. Lung Ultrasound for the Cardiologist. JACC Cardiovasc Imaging. 2018 Nov;11(11):1692-1705. doi:
10.1016/j.jcmg.2018.06.023. PMID: 30409330. 2. Muniz, R. T., Mesquita, E. T., Souza Junior, C. V., (#38) Martins, W. D. A. (2018). Ultrassom Pulmonar em Pacientes
com Insuficie(#38)#770;ncia Cardi(#38)#769;aca-Revisa(#38)#771;o Sistema(#38)#769;tica. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 110(6), 577-584.
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TITULO Capacitação de alunos de medicina na avaliação ultrassonográfica de estruturas cardiopulmonares

INTRODUCAO

A doenc(#38)#807;a cardiovascular apresenta elevada prevale(#38)#770;ncia, morbidade e letalidade, tornando-se na u(#38)#769;ltima de(#38)#769;cada a maior
causa de morte em todo o mundo. Por conta disso, faz-se necessa(#38)#769;rio o domi(#38)#769;nio dos conhecimentos ba(#38)#769;sicos de anatomia e
fisiologia cardiovascular, por parte dos me(#38)#769;dicos. Um me(#38)#769;todo de diagno(#38)#769;stico por imagem que ganhou grande
importa(#38)#770;ncia com o passar do tempo e que auxilia na compreensa(#38)#771;o cli(#38)#769;nica e(#38)#769; a ultrassonografia (USG). Ale(#38)#769;m
de possuir grande potencial de ensino de anatomia transversal, aspectos da fisiologia e fisiopatologia, a USG facilita a compreensa(#38)#771;o do
diagno(#38)#769;stico para alunos de medicina, que adquirem a capacidade de visualizar os o(#38)#769;rga(#38)#771;os e sistemas em tempo real e formular
perspectivas tridimensionais acerca da anatomia normal e anormal, em especial a(#38)#768; beira leito e em servic(#38)#807;os de emerge(#38)#770;ncia, para
melhor atuac(#38)#807;a(#38)#771;o cli(#38)#769;nica no paciente.

OBJETIVOS
Comparar e analisar a curva de aprendizado dos alunos antes e apo(#38)#769;s treinamento teo(#38)#769;rico e pra(#38)#769;tico com ultrassonografia no
atendimento de pacientes cardiolo(#38)#769;gicos em unidade de emerge(#38)#770;ncia cardiolo(#38)#769;gica.

METODOLOGIA

O protocolo de estudo consiste de um treinamento teo(#38)#769;rico-pra(#38)#769;tico com aulas de aspectos fi(#38)#769;sicos da ultrassonografia e do Doppler,
anatomia cardiopulmonar ultrassonogra(#38)#769;fica e reconhecimento de determinados padro(#38)#771;es patolo(#38)#769;gicos. Os instrumentos para coleta
de dados sera(#38)#771;o um questiona(#38)#769;rio sobre os aspectos ultrassonogra(#38)#769;ficos da anatomia cardiopulmonar, em
situac(#38)#807;o(#38)#771;es fisiolo(#38)#769;gicas e patolo(#38)#769;gicas, que sera(#38)#769; aplicado antes e depois do treinamento teo(#38)#769;rico para
um N de 19 alunos para ana(#38)#769;lise da curva de aprendizado e um "checklist", a partir do qual os estes sera(#38)#771;o avaliados por um profissional da
a(#38)#769;rea no treinamento pra(#38)#769;tico.

RESULTADOS
Foi realizada a aula teórica sobre princípios básicos da ultrassonografia cardiopulmonar com aplicação de questionário pré e pós-aula No pré-teste obtivemos uma
média de 5 acertos e 6 erros, o que indica cerca de 45% de acertos. No pós-teste obtivemos uma média de 9 acertos e 2 erros, o que ultrapassou os 80% de acertos,
mostrando melhora significativa após o treinamento teórico.

CONCLUSOES
Após a aula teórica o nível de conhecimento sobre ultrassonografia cardiopulmonar aumentou 35% entre os alunos, que relataram uma melhor compreensão sobre
anatomia e fisiopatologia das estruturas cardiopulmonares.

REFERENCIAS
1. Picano E, Scali MC, Ciampi Q, Lichtenstein D. Lung Ultrasound for the Cardiologist. JACC Cardiovasc Imaging. 2018 Nov;11(11):1692-1705. doi:
10.1016/j.jcmg.2018.06.023. PMID: 30409330. 2. Muniz, R. T., Mesquita, E. T., Souza Junior, C. V., (#38) Martins, W. D. A. (2018). Ultrassom Pulmonar em Pacientes
com Insuficie(#38)#770;ncia Cardi(#38)#769;aca-Revisa(#38)#771;o Sistema(#38)#769;tica. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 110(6), 577-584.
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TITULO IDOSOS IMUNIZADOS COM CORONAVAC APRESENTAM BAIXA IMUNOGENICIDADE DA RESPOSTA IMUNE NA MUCOSA DAS VIAS AÉREAS

INTRODUCAO
É amplamente aceito que a imunossenescência, um fenômeno caracterizado pelo declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial
das vias aéreas, associadas ao envelhecimento, leva a população idosa a apresentar maior taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2. Além de
impactar negativamente nas respostas imunes contra patógenos, em especial os vírus respiratórios, a imunessenescência também diminui a resposta à vacinação.

OBJETIVOS Avaliar a imunogenicidade da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvimento com a participação de um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina, para avaliação da imunogenicidade, determinada pela
modulação dos níveis de IgA, IgM e IgG secretoras especificas para antígenos do SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS
Com relação aos dados obtidos na avaliação da resposta de mucosa oral, foi possível observar que 8 (15,5%), 6 (11,5%) e 3 (5,5%) voluntários apresentaram níveis
detectáveis de IgA secretora (IgAs), IgM secretora (IgMs) e IgG secretora (IgGs) para antígenos do SARS-CoV-2 antes da vacinação, respectivamente. Após a
vacinação, foi evidenciado que 5 (9,5%) e 1 (1,5%) dos voluntários apresentaram níveis detectáveis de IgAs e IgGs, respectivamente.

CONCLUSOES
Os dados obtidos neste estudo nos permitem sugerir que: 1) alguns voluntários supostamente eram assintomáticos para a COVID-19 e que esta infecção induziu
uma resposta imune; 2) além de que a vacina CoronaVac apresenta baixa imunogenicidade sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas de idosos.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO IDOSOS IMUNIZADOS COM CORONAVAC APRESENTAM BAIXA IMUNOGENICIDADE DA RESPOSTA IMUNE NA MUCOSA DAS VIAS AÉREAS

INTRODUCAO
É amplamente aceito que a imunossenescência, um fenômeno caracterizado pelo declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial
das vias aéreas, associadas ao envelhecimento, leva a população idosa a apresentar maior taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2. Além de
impactar negativamente nas respostas imunes contra patógenos, em especial os vírus respiratórios, a imunessenescência também diminui a resposta à vacinação.

OBJETIVOS Avaliar a imunogenicidade da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvimento com a participação de um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina, para avaliação da imunogenicidade, determinada pela
modulação dos níveis de IgA, IgM e IgG secretoras especificas para antígenos do SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS
Com relação aos dados obtidos na avaliação da resposta de mucosa oral, foi possível observar que 8 (15,5%), 6 (11,5%) e 3 (5,5%) voluntários apresentaram níveis
detectáveis de IgA secretora (IgAs), IgM secretora (IgMs) e IgG secretora (IgGs) para antígenos do SARS-CoV-2 antes da vacinação, respectivamente. Após a
vacinação, foi evidenciado que 5 (9,5%) e 1 (1,5%) dos voluntários apresentaram níveis detectáveis de IgAs e IgGs, respectivamente.

CONCLUSOES
Os dados obtidos neste estudo nos permitem sugerir que: 1) alguns voluntários supostamente eram assintomáticos para a COVID-19 e que esta infecção induziu
uma resposta imune; 2) além de que a vacina CoronaVac apresenta baixa imunogenicidade sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas de idosos.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO IDOSOS IMUNIZADOS COM CORONAVAC APRESENTAM BAIXA IMUNOGENICIDADE DA RESPOSTA IMUNE NA MUCOSA DAS VIAS AÉREAS

INTRODUCAO
É amplamente aceito que a imunossenescência, um fenômeno caracterizado pelo declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial
das vias aéreas, associadas ao envelhecimento, leva a população idosa a apresentar maior taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2. Além de
impactar negativamente nas respostas imunes contra patógenos, em especial os vírus respiratórios, a imunessenescência também diminui a resposta à vacinação.

OBJETIVOS Avaliar a imunogenicidade da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvimento com a participação de um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina, para avaliação da imunogenicidade, determinada pela
modulação dos níveis de IgA, IgM e IgG secretoras especificas para antígenos do SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS
Com relação aos dados obtidos na avaliação da resposta de mucosa oral, foi possível observar que 8 (15,5%), 6 (11,5%) e 3 (5,5%) voluntários apresentaram níveis
detectáveis de IgA secretora (IgAs), IgM secretora (IgMs) e IgG secretora (IgGs) para antígenos do SARS-CoV-2 antes da vacinação, respectivamente. Após a
vacinação, foi evidenciado que 5 (9,5%) e 1 (1,5%) dos voluntários apresentaram níveis detectáveis de IgAs e IgGs, respectivamente.

CONCLUSOES
Os dados obtidos neste estudo nos permitem sugerir que: 1) alguns voluntários supostamente eram assintomáticos para a COVID-19 e que esta infecção induziu
uma resposta imune; 2) além de que a vacina CoronaVac apresenta baixa imunogenicidade sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas de idosos.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO IDOSOS IMUNIZADOS COM CORONAVAC APRESENTAM BAIXA IMUNOGENICIDADE DA RESPOSTA IMUNE NA MUCOSA DAS VIAS AÉREAS

INTRODUCAO
É amplamente aceito que a imunossenescência, um fenômeno caracterizado pelo declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial
das vias aéreas, associadas ao envelhecimento, leva a população idosa a apresentar maior taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2. Além de
impactar negativamente nas respostas imunes contra patógenos, em especial os vírus respiratórios, a imunessenescência também diminui a resposta à vacinação.

OBJETIVOS Avaliar a imunogenicidade da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvimento com a participação de um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina, para avaliação da imunogenicidade, determinada pela
modulação dos níveis de IgA, IgM e IgG secretoras especificas para antígenos do SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS
Com relação aos dados obtidos na avaliação da resposta de mucosa oral, foi possível observar que 8 (15,5%), 6 (11,5%) e 3 (5,5%) voluntários apresentaram níveis
detectáveis de IgA secretora (IgAs), IgM secretora (IgMs) e IgG secretora (IgGs) para antígenos do SARS-CoV-2 antes da vacinação, respectivamente. Após a
vacinação, foi evidenciado que 5 (9,5%) e 1 (1,5%) dos voluntários apresentaram níveis detectáveis de IgAs e IgGs, respectivamente.

CONCLUSOES
Os dados obtidos neste estudo nos permitem sugerir que: 1) alguns voluntários supostamente eram assintomáticos para a COVID-19 e que esta infecção induziu
uma resposta imune; 2) além de que a vacina CoronaVac apresenta baixa imunogenicidade sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas de idosos.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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Andre Luis Lacerda Bachi

TITULO IDOSOS IMUNIZADOS COM CORONAVAC APRESENTAM BAIXA IMUNOGENICIDADE DA RESPOSTA IMUNE NA MUCOSA DAS VIAS AÉREAS

INTRODUCAO
É amplamente aceito que a imunossenescência, um fenômeno caracterizado pelo declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial
das vias aéreas, associadas ao envelhecimento, leva a população idosa a apresentar maior taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2. Além de
impactar negativamente nas respostas imunes contra patógenos, em especial os vírus respiratórios, a imunessenescência também diminui a resposta à vacinação.

OBJETIVOS Avaliar a imunogenicidade da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvimento com a participação de um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina, para avaliação da imunogenicidade, determinada pela
modulação dos níveis de IgA, IgM e IgG secretoras especificas para antígenos do SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS
Com relação aos dados obtidos na avaliação da resposta de mucosa oral, foi possível observar que 8 (15,5%), 6 (11,5%) e 3 (5,5%) voluntários apresentaram níveis
detectáveis de IgA secretora (IgAs), IgM secretora (IgMs) e IgG secretora (IgGs) para antígenos do SARS-CoV-2 antes da vacinação, respectivamente. Após a
vacinação, foi evidenciado que 5 (9,5%) e 1 (1,5%) dos voluntários apresentaram níveis detectáveis de IgAs e IgGs, respectivamente.

CONCLUSOES
Os dados obtidos neste estudo nos permitem sugerir que: 1) alguns voluntários supostamente eram assintomáticos para a COVID-19 e que esta infecção induziu
uma resposta imune; 2) além de que a vacina CoronaVac apresenta baixa imunogenicidade sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas de idosos.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO IDOSOS IMUNIZADOS COM CORONAVAC APRESENTAM BAIXA IMUNOGENICIDADE DA RESPOSTA IMUNE NA MUCOSA DAS VIAS AÉREAS

INTRODUCAO
É amplamente aceito que a imunossenescência, um fenômeno caracterizado pelo declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial
das vias aéreas, associadas ao envelhecimento, leva a população idosa a apresentar maior taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2. Além de
impactar negativamente nas respostas imunes contra patógenos, em especial os vírus respiratórios, a imunessenescência também diminui a resposta à vacinação.

OBJETIVOS Avaliar a imunogenicidade da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvimento com a participação de um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina, para avaliação da imunogenicidade, determinada pela
modulação dos níveis de IgA, IgM e IgG secretoras especificas para antígenos do SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS
Com relação aos dados obtidos na avaliação da resposta de mucosa oral, foi possível observar que 8 (15,5%), 6 (11,5%) e 3 (5,5%) voluntários apresentaram níveis
detectáveis de IgA secretora (IgAs), IgM secretora (IgMs) e IgG secretora (IgGs) para antígenos do SARS-CoV-2 antes da vacinação, respectivamente. Após a
vacinação, foi evidenciado que 5 (9,5%) e 1 (1,5%) dos voluntários apresentaram níveis detectáveis de IgAs e IgGs, respectivamente.

CONCLUSOES
Os dados obtidos neste estudo nos permitem sugerir que: 1) alguns voluntários supostamente eram assintomáticos para a COVID-19 e que esta infecção induziu
uma resposta imune; 2) além de que a vacina CoronaVac apresenta baixa imunogenicidade sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas de idosos.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO IDOSOS IMUNIZADOS COM CORONAVAC APRESENTAM BAIXA IMUNOGENICIDADE DA RESPOSTA IMUNE NA MUCOSA DAS VIAS AÉREAS

INTRODUCAO
É amplamente aceito que a imunossenescência, um fenômeno caracterizado pelo declínio acentuado das respostas imunes sistêmicas e das mucosas, em especial
das vias aéreas, associadas ao envelhecimento, leva a população idosa a apresentar maior taxa de infecção, gravidade e letalidade por SARS-CoV-2. Além de
impactar negativamente nas respostas imunes contra patógenos, em especial os vírus respiratórios, a imunessenescência também diminui a resposta à vacinação.

OBJETIVOS Avaliar a imunogenicidade da vacinação com CoronaVac para COVID-19 sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas em indivíduos idosos.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvimento com a participação de um grupo de idosos (n=52), saudáveis, de ambos os sexos, que recebeu a vacina CoronaVac. Amostras de
saliva foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina, para avaliação da imunogenicidade, determinada pela
modulação dos níveis de IgA, IgM e IgG secretoras especificas para antígenos do SARS-CoV-2, através de teste de ELISA.

RESULTADOS
Com relação aos dados obtidos na avaliação da resposta de mucosa oral, foi possível observar que 8 (15,5%), 6 (11,5%) e 3 (5,5%) voluntários apresentaram níveis
detectáveis de IgA secretora (IgAs), IgM secretora (IgMs) e IgG secretora (IgGs) para antígenos do SARS-CoV-2 antes da vacinação, respectivamente. Após a
vacinação, foi evidenciado que 5 (9,5%) e 1 (1,5%) dos voluntários apresentaram níveis detectáveis de IgAs e IgGs, respectivamente.

CONCLUSOES
Os dados obtidos neste estudo nos permitem sugerir que: 1) alguns voluntários supostamente eram assintomáticos para a COVID-19 e que esta infecção induziu
uma resposta imune; 2) além de que a vacina CoronaVac apresenta baixa imunogenicidade sobre a resposta imune na mucosa das vias aéreas de idosos.

REFERENCIAS

1. ARRANZ, E.; O'MAHONY, S.; BARTON, J. R.; FERGUSON, A. Immunosenescence and mucosal immunity: significant effects of old age on secretory IgA
concentrations and intraepithelial lymphocyte counts. Gut, 33, n.7, p. 882-886, Jul 1992. 2. AZKUR, A. K.; AKDIS, M.; AZKUR, D.; SOKOLOWSKA, M. et al. Immune
response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID-19. Allergy, May 2020. 3. BÉNÉ, M. C.; DE CARVALHO, M.; EVEILLARD, M.;
LEBRI, Y. Good IgA bad IgG in SARS-CoV-2 infection? Clin Infect Dis, Apr 2020.
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TITULO Os benefícios do PRP (plasma rico em plaquetas) na estética

INTRODUCAO

O plasma rico em plaquetas (PRP) é um volume de plasma autólogo que possui uma concentração de plaquetas acima dos valores basais. Com o auto fator de
crescimento e regeneração presentes nos alfa-grânulos plaquetários, o PRP possui uma capacidade de crescimento e regeneração acelerada. Na estética o uso do
PRP vem se consagrando por se tratar de um tratamento natural, um produto autólogo, ou seja, as chances de ter alguma alergia ao PRP, são bem baixas, sendo
utilizado no tratamento de rejuvenescimento facial, preenchimento de sulcos, tratamento de olheiras, melhora da qualidade de pele, tratamento de cicatrizes de
acne, entre outros. Também podendo ser associado a outros procedimentos estéticos, qual tem se mostrado bastante satisfatório.

OBJETIVOS Realizar uma revisão bibliográfica, sobre plasma rico em plaquetas (PRP) na estética.

METODOLOGIA
O estudo foi delineado como uma revisão bibliográfica para mapear os métodos de Plasma Rico em Plaquetas – PRP na estética. Onde foram incluídos apenas
artigos que tinha por objetivo o uso do PRP de forma minimamente invasiva. Descartando assim os que não atendiam ao foco principal do tema.

RESULTADOS

As buscas do tema Plasma Rico em Plaquetas – PRP, foi realizada através da plataforma Pubmed, onde foi possível localizar 12.953 artigos, dos quais foram
selecionados 13 e inclusos no estudo 5 pois atendiam os objetivos do estudo. O Plasma Rico em Plaquetas é um é um soro autólogo que consiste no sangue, e
possui como benefício mais de 800 proteínas diferentes no PRP; contribuindo com a regeneração celular acelerada. O PRP é indicado na plástica estética, lesões na
pele, queimaduras, tratamento de rejuvenescimento cutâneo entre outros. Dessa forma, podemos notar os benefícios que o PRP possui, se comprado a outros soros
e até mesmo preenchedores, que sempre precisam de uma nova aplicação após o seu efeito ter passado.

CONCLUSOES
O estudo foi feito com o intuito de abranger os conhecimentos em relação ao soro autólogo - PRP aplicado ou associado a outros tratamentos na estética. Visto se
tratar de uma promessa inovadora na estética. O PRP pode ser indicado para tratamentos clínicos e estéticos de forma minimamente invasiva, pode também atuar
como preenchedores e ser associado a protocolos estéticos. Contudo, ainda se mostra necessário muitos estudos clínicos para a comprovação da eficácia do PRP

REFERENCIAS

1. Emer J. Terapia de pele Lett. Plasma Rico em Plaquetas (PRP): Aplicações Atuais em Dermatologia. Pubmed - setembro de 2019; 24 (5): 1-6. Disponível em:
(#60)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31584784/(#62). 2. Wang JV, Schoenberg E, Saedi N, Ibrahim O. J Clin Aesthet Dermatol. Plasma rico em plaquetas, peptídeos
de colágeno e células-tronco para rejuvenescimento cutâneo. Pubmed - 2020, 1º de janeiro. Disponível em: (#60)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32082473/(#62).
3. Zhang M, Park G, Zhou B, Luo D. J Cosmet Dermatol. Aplicações e eficácia do plasma rico em plaquetas em dermatologia: uma revisão clínica. Pubmed - outubro
de 2018; 17 (5): 660-665. doi:10.1111. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30047234/(#62).
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TITULO Os benefícios do PRP (plasma rico em plaquetas) na estética

INTRODUCAO

O plasma rico em plaquetas (PRP) é um volume de plasma autólogo que possui uma concentração de plaquetas acima dos valores basais. Com o auto fator de
crescimento e regeneração presentes nos alfa-grânulos plaquetários, o PRP possui uma capacidade de crescimento e regeneração acelerada. Na estética o uso do
PRP vem se consagrando por se tratar de um tratamento natural, um produto autólogo, ou seja, as chances de ter alguma alergia ao PRP, são bem baixas, sendo
utilizado no tratamento de rejuvenescimento facial, preenchimento de sulcos, tratamento de olheiras, melhora da qualidade de pele, tratamento de cicatrizes de
acne, entre outros. Também podendo ser associado a outros procedimentos estéticos, qual tem se mostrado bastante satisfatório.

OBJETIVOS Realizar uma revisão bibliográfica, sobre plasma rico em plaquetas (PRP) na estética.

METODOLOGIA
O estudo foi delineado como uma revisão bibliográfica para mapear os métodos de Plasma Rico em Plaquetas – PRP na estética. Onde foram incluídos apenas
artigos que tinha por objetivo o uso do PRP de forma minimamente invasiva. Descartando assim os que não atendiam ao foco principal do tema.

RESULTADOS

As buscas do tema Plasma Rico em Plaquetas – PRP, foi realizada através da plataforma Pubmed, onde foi possível localizar 12.953 artigos, dos quais foram
selecionados 13 e inclusos no estudo 5 pois atendiam os objetivos do estudo. O Plasma Rico em Plaquetas é um é um soro autólogo que consiste no sangue, e
possui como benefício mais de 800 proteínas diferentes no PRP; contribuindo com a regeneração celular acelerada. O PRP é indicado na plástica estética, lesões na
pele, queimaduras, tratamento de rejuvenescimento cutâneo entre outros. Dessa forma, podemos notar os benefícios que o PRP possui, se comprado a outros soros
e até mesmo preenchedores, que sempre precisam de uma nova aplicação após o seu efeito ter passado.

CONCLUSOES
O estudo foi feito com o intuito de abranger os conhecimentos em relação ao soro autólogo - PRP aplicado ou associado a outros tratamentos na estética. Visto se
tratar de uma promessa inovadora na estética. O PRP pode ser indicado para tratamentos clínicos e estéticos de forma minimamente invasiva, pode também atuar
como preenchedores e ser associado a protocolos estéticos. Contudo, ainda se mostra necessário muitos estudos clínicos para a comprovação da eficácia do PRP

REFERENCIAS

1. Emer J. Terapia de pele Lett. Plasma Rico em Plaquetas (PRP): Aplicações Atuais em Dermatologia. Pubmed - setembro de 2019; 24 (5): 1-6. Disponível em:
(#60)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31584784/(#62). 2. Wang JV, Schoenberg E, Saedi N, Ibrahim O. J Clin Aesthet Dermatol. Plasma rico em plaquetas, peptídeos
de colágeno e células-tronco para rejuvenescimento cutâneo. Pubmed - 2020, 1º de janeiro. Disponível em: (#60)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32082473/(#62).
3. Zhang M, Park G, Zhou B, Luo D. J Cosmet Dermatol. Aplicações e eficácia do plasma rico em plaquetas em dermatologia: uma revisão clínica. Pubmed - outubro
de 2018; 17 (5): 660-665. doi:10.1111. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30047234/(#62).
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TITULO MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC OU CHADOX-1 PARA COVID-19

INTRODUCAO

Com base em dados epidemilógicos, a atual pandemia originada pelo SARS-CoV-2 apresenta maior letalidade na população idososa e duas das possíveis causas
associadas a esta infeliz constatação são: a ocorrência da imunosenescência, um fenômeno natural que se traduz como uma redução das atividades imunológicas
ao longo do envelhecimento, e de outro fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se caracteriza por uma reposta inflamatótia sistêmica de baixo grau crônica
associado ao envelhecimento. Embora seja aceito que estes fenômenos podem interferir negativamente não apenas nas respostas imunes sistêmicas a agentes
patogênicos, como os vírus, mas também na redução das respostas de idosos a vacinação, uma modulação controlada da resposta inflamatória favorece a ativação
da resposta imune.

OBJETIVOS Avaliar a modulação da resposta inflamatória sistêmica em indivíduos idosos vacinados com CoronaVac e ChadOx-1 contra a COVID-19.

METODOLOGIA
Neste estudo contamos com a participação de dois grupos de idosos: um que recebeu a vacina CoronaVac (n=52) e outro que recebeu a vacina ChadOx-1
(Astrazeneca/Oxford) contra a COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a adminsitração da segunda dose das vacinas
para avaliação tanto de citocinas pró-inflamatórias como IFN-g e TNF-a, quanto anti-inflamatórias como IL-10 e IL-13, através de análise por multiplex.

RESULTADOS
Com relação aos resultados obtidos no grupo de idosos vacinados com CoronaVac, nenhuma alteração nos níveis sistêmicos dessas citocinas foi verificada. Já,
interessantemente, o grupo de idosos vacinados com a ChadOx-1 mostrou aumento significativo dos níveis sistêmicos das citocinas TNF-a (pró-inflamatória) e IL-13
(anti-inflamatória), enquanto que os níveis de IFN-g e IL-10 permaneceram inalteradas nos tempos avaliados.

CONCLUSOES
Nossos achados nos permitem sugerir que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de ativar uma resposta inflamatório, 2) a vacina ChadOx-1 induziu
uma inflamação sistêmica “controlada” nos idosos participantes do estudo, o que pode levar a melhor ativação da resposta imune frente a vacinação nesta
população.

REFERENCIAS

1. Boban M. Novel coronavirus disease (COVID-19) update on epidemiology, pathogenicity, clinical course and treatments. Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13868.
doi: 10.1111/ijcp.13868. Epub 2020 Dec 6. 2. Li LQ, Huang T, Wang YQ, Wang ZP, Liang Y, Huang TB, et al. COVID-19 patients' clinical characteristics, discharge rate,
and fatality rate of meta-analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity,
infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic infections. Aging (Albany NY). 2020;12(8):6492-510.
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TITULO MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC OU CHADOX-1 PARA COVID-19

INTRODUCAO

Com base em dados epidemilógicos, a atual pandemia originada pelo SARS-CoV-2 apresenta maior letalidade na população idososa e duas das possíveis causas
associadas a esta infeliz constatação são: a ocorrência da imunosenescência, um fenômeno natural que se traduz como uma redução das atividades imunológicas
ao longo do envelhecimento, e de outro fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se caracteriza por uma reposta inflamatótia sistêmica de baixo grau crônica
associado ao envelhecimento. Embora seja aceito que estes fenômenos podem interferir negativamente não apenas nas respostas imunes sistêmicas a agentes
patogênicos, como os vírus, mas também na redução das respostas de idosos a vacinação, uma modulação controlada da resposta inflamatória favorece a ativação
da resposta imune.

OBJETIVOS Avaliar a modulação da resposta inflamatória sistêmica em indivíduos idosos vacinados com CoronaVac e ChadOx-1 contra a COVID-19.

METODOLOGIA
Neste estudo contamos com a participação de dois grupos de idosos: um que recebeu a vacina CoronaVac (n=52) e outro que recebeu a vacina ChadOx-1
(Astrazeneca/Oxford) contra a COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a adminsitração da segunda dose das vacinas
para avaliação tanto de citocinas pró-inflamatórias como IFN-g e TNF-a, quanto anti-inflamatórias como IL-10 e IL-13, através de análise por multiplex.

RESULTADOS
Com relação aos resultados obtidos no grupo de idosos vacinados com CoronaVac, nenhuma alteração nos níveis sistêmicos dessas citocinas foi verificada. Já,
interessantemente, o grupo de idosos vacinados com a ChadOx-1 mostrou aumento significativo dos níveis sistêmicos das citocinas TNF-a (pró-inflamatória) e IL-13
(anti-inflamatória), enquanto que os níveis de IFN-g e IL-10 permaneceram inalteradas nos tempos avaliados.

CONCLUSOES
Nossos achados nos permitem sugerir que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de ativar uma resposta inflamatório, 2) a vacina ChadOx-1 induziu
uma inflamação sistêmica “controlada” nos idosos participantes do estudo, o que pode levar a melhor ativação da resposta imune frente a vacinação nesta
população.

REFERENCIAS

1. Boban M. Novel coronavirus disease (COVID-19) update on epidemiology, pathogenicity, clinical course and treatments. Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13868.
doi: 10.1111/ijcp.13868. Epub 2020 Dec 6. 2. Li LQ, Huang T, Wang YQ, Wang ZP, Liang Y, Huang TB, et al. COVID-19 patients' clinical characteristics, discharge rate,
and fatality rate of meta-analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity,
infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic infections. Aging (Albany NY). 2020;12(8):6492-510.
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TITULO MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC OU CHADOX-1 PARA COVID-19

INTRODUCAO

Com base em dados epidemilógicos, a atual pandemia originada pelo SARS-CoV-2 apresenta maior letalidade na população idososa e duas das possíveis causas
associadas a esta infeliz constatação são: a ocorrência da imunosenescência, um fenômeno natural que se traduz como uma redução das atividades imunológicas
ao longo do envelhecimento, e de outro fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se caracteriza por uma reposta inflamatótia sistêmica de baixo grau crônica
associado ao envelhecimento. Embora seja aceito que estes fenômenos podem interferir negativamente não apenas nas respostas imunes sistêmicas a agentes
patogênicos, como os vírus, mas também na redução das respostas de idosos a vacinação, uma modulação controlada da resposta inflamatória favorece a ativação
da resposta imune.

OBJETIVOS Avaliar a modulação da resposta inflamatória sistêmica em indivíduos idosos vacinados com CoronaVac e ChadOx-1 contra a COVID-19.

METODOLOGIA
Neste estudo contamos com a participação de dois grupos de idosos: um que recebeu a vacina CoronaVac (n=52) e outro que recebeu a vacina ChadOx-1
(Astrazeneca/Oxford) contra a COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a adminsitração da segunda dose das vacinas
para avaliação tanto de citocinas pró-inflamatórias como IFN-g e TNF-a, quanto anti-inflamatórias como IL-10 e IL-13, através de análise por multiplex.

RESULTADOS
Com relação aos resultados obtidos no grupo de idosos vacinados com CoronaVac, nenhuma alteração nos níveis sistêmicos dessas citocinas foi verificada. Já,
interessantemente, o grupo de idosos vacinados com a ChadOx-1 mostrou aumento significativo dos níveis sistêmicos das citocinas TNF-a (pró-inflamatória) e IL-13
(anti-inflamatória), enquanto que os níveis de IFN-g e IL-10 permaneceram inalteradas nos tempos avaliados.

CONCLUSOES
Nossos achados nos permitem sugerir que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de ativar uma resposta inflamatório, 2) a vacina ChadOx-1 induziu
uma inflamação sistêmica “controlada” nos idosos participantes do estudo, o que pode levar a melhor ativação da resposta imune frente a vacinação nesta
população.

REFERENCIAS

1. Boban M. Novel coronavirus disease (COVID-19) update on epidemiology, pathogenicity, clinical course and treatments. Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13868.
doi: 10.1111/ijcp.13868. Epub 2020 Dec 6. 2. Li LQ, Huang T, Wang YQ, Wang ZP, Liang Y, Huang TB, et al. COVID-19 patients' clinical characteristics, discharge rate,
and fatality rate of meta-analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity,
infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic infections. Aging (Albany NY). 2020;12(8):6492-510.
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TITULO MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC OU CHADOX-1 PARA COVID-19

INTRODUCAO

Com base em dados epidemilógicos, a atual pandemia originada pelo SARS-CoV-2 apresenta maior letalidade na população idososa e duas das possíveis causas
associadas a esta infeliz constatação são: a ocorrência da imunosenescência, um fenômeno natural que se traduz como uma redução das atividades imunológicas
ao longo do envelhecimento, e de outro fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se caracteriza por uma reposta inflamatótia sistêmica de baixo grau crônica
associado ao envelhecimento. Embora seja aceito que estes fenômenos podem interferir negativamente não apenas nas respostas imunes sistêmicas a agentes
patogênicos, como os vírus, mas também na redução das respostas de idosos a vacinação, uma modulação controlada da resposta inflamatória favorece a ativação
da resposta imune.

OBJETIVOS Avaliar a modulação da resposta inflamatória sistêmica em indivíduos idosos vacinados com CoronaVac e ChadOx-1 contra a COVID-19.

METODOLOGIA
Neste estudo contamos com a participação de dois grupos de idosos: um que recebeu a vacina CoronaVac (n=52) e outro que recebeu a vacina ChadOx-1
(Astrazeneca/Oxford) contra a COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a adminsitração da segunda dose das vacinas
para avaliação tanto de citocinas pró-inflamatórias como IFN-g e TNF-a, quanto anti-inflamatórias como IL-10 e IL-13, através de análise por multiplex.

RESULTADOS
Com relação aos resultados obtidos no grupo de idosos vacinados com CoronaVac, nenhuma alteração nos níveis sistêmicos dessas citocinas foi verificada. Já,
interessantemente, o grupo de idosos vacinados com a ChadOx-1 mostrou aumento significativo dos níveis sistêmicos das citocinas TNF-a (pró-inflamatória) e IL-13
(anti-inflamatória), enquanto que os níveis de IFN-g e IL-10 permaneceram inalteradas nos tempos avaliados.

CONCLUSOES
Nossos achados nos permitem sugerir que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de ativar uma resposta inflamatório, 2) a vacina ChadOx-1 induziu
uma inflamação sistêmica “controlada” nos idosos participantes do estudo, o que pode levar a melhor ativação da resposta imune frente a vacinação nesta
população.

REFERENCIAS

1. Boban M. Novel coronavirus disease (COVID-19) update on epidemiology, pathogenicity, clinical course and treatments. Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13868.
doi: 10.1111/ijcp.13868. Epub 2020 Dec 6. 2. Li LQ, Huang T, Wang YQ, Wang ZP, Liang Y, Huang TB, et al. COVID-19 patients' clinical characteristics, discharge rate,
and fatality rate of meta-analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity,
infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic infections. Aging (Albany NY). 2020;12(8):6492-510.
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TITULO MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC OU CHADOX-1 PARA COVID-19

INTRODUCAO

Com base em dados epidemilógicos, a atual pandemia originada pelo SARS-CoV-2 apresenta maior letalidade na população idososa e duas das possíveis causas
associadas a esta infeliz constatação são: a ocorrência da imunosenescência, um fenômeno natural que se traduz como uma redução das atividades imunológicas
ao longo do envelhecimento, e de outro fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se caracteriza por uma reposta inflamatótia sistêmica de baixo grau crônica
associado ao envelhecimento. Embora seja aceito que estes fenômenos podem interferir negativamente não apenas nas respostas imunes sistêmicas a agentes
patogênicos, como os vírus, mas também na redução das respostas de idosos a vacinação, uma modulação controlada da resposta inflamatória favorece a ativação
da resposta imune.

OBJETIVOS Avaliar a modulação da resposta inflamatória sistêmica em indivíduos idosos vacinados com CoronaVac e ChadOx-1 contra a COVID-19.

METODOLOGIA
Neste estudo contamos com a participação de dois grupos de idosos: um que recebeu a vacina CoronaVac (n=52) e outro que recebeu a vacina ChadOx-1
(Astrazeneca/Oxford) contra a COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a adminsitração da segunda dose das vacinas
para avaliação tanto de citocinas pró-inflamatórias como IFN-g e TNF-a, quanto anti-inflamatórias como IL-10 e IL-13, através de análise por multiplex.

RESULTADOS
Com relação aos resultados obtidos no grupo de idosos vacinados com CoronaVac, nenhuma alteração nos níveis sistêmicos dessas citocinas foi verificada. Já,
interessantemente, o grupo de idosos vacinados com a ChadOx-1 mostrou aumento significativo dos níveis sistêmicos das citocinas TNF-a (pró-inflamatória) e IL-13
(anti-inflamatória), enquanto que os níveis de IFN-g e IL-10 permaneceram inalteradas nos tempos avaliados.

CONCLUSOES
Nossos achados nos permitem sugerir que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de ativar uma resposta inflamatório, 2) a vacina ChadOx-1 induziu
uma inflamação sistêmica “controlada” nos idosos participantes do estudo, o que pode levar a melhor ativação da resposta imune frente a vacinação nesta
população.

REFERENCIAS

1. Boban M. Novel coronavirus disease (COVID-19) update on epidemiology, pathogenicity, clinical course and treatments. Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13868.
doi: 10.1111/ijcp.13868. Epub 2020 Dec 6. 2. Li LQ, Huang T, Wang YQ, Wang ZP, Liang Y, Huang TB, et al. COVID-19 patients' clinical characteristics, discharge rate,
and fatality rate of meta-analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity,
infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic infections. Aging (Albany NY). 2020;12(8):6492-510.
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TITULO MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC OU CHADOX-1 PARA COVID-19

INTRODUCAO

Com base em dados epidemilógicos, a atual pandemia originada pelo SARS-CoV-2 apresenta maior letalidade na população idososa e duas das possíveis causas
associadas a esta infeliz constatação são: a ocorrência da imunosenescência, um fenômeno natural que se traduz como uma redução das atividades imunológicas
ao longo do envelhecimento, e de outro fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se caracteriza por uma reposta inflamatótia sistêmica de baixo grau crônica
associado ao envelhecimento. Embora seja aceito que estes fenômenos podem interferir negativamente não apenas nas respostas imunes sistêmicas a agentes
patogênicos, como os vírus, mas também na redução das respostas de idosos a vacinação, uma modulação controlada da resposta inflamatória favorece a ativação
da resposta imune.

OBJETIVOS Avaliar a modulação da resposta inflamatória sistêmica em indivíduos idosos vacinados com CoronaVac e ChadOx-1 contra a COVID-19.

METODOLOGIA
Neste estudo contamos com a participação de dois grupos de idosos: um que recebeu a vacina CoronaVac (n=52) e outro que recebeu a vacina ChadOx-1
(Astrazeneca/Oxford) contra a COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a adminsitração da segunda dose das vacinas
para avaliação tanto de citocinas pró-inflamatórias como IFN-g e TNF-a, quanto anti-inflamatórias como IL-10 e IL-13, através de análise por multiplex.

RESULTADOS
Com relação aos resultados obtidos no grupo de idosos vacinados com CoronaVac, nenhuma alteração nos níveis sistêmicos dessas citocinas foi verificada. Já,
interessantemente, o grupo de idosos vacinados com a ChadOx-1 mostrou aumento significativo dos níveis sistêmicos das citocinas TNF-a (pró-inflamatória) e IL-13
(anti-inflamatória), enquanto que os níveis de IFN-g e IL-10 permaneceram inalteradas nos tempos avaliados.

CONCLUSOES
Nossos achados nos permitem sugerir que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de ativar uma resposta inflamatório, 2) a vacina ChadOx-1 induziu
uma inflamação sistêmica “controlada” nos idosos participantes do estudo, o que pode levar a melhor ativação da resposta imune frente a vacinação nesta
população.

REFERENCIAS

1. Boban M. Novel coronavirus disease (COVID-19) update on epidemiology, pathogenicity, clinical course and treatments. Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13868.
doi: 10.1111/ijcp.13868. Epub 2020 Dec 6. 2. Li LQ, Huang T, Wang YQ, Wang ZP, Liang Y, Huang TB, et al. COVID-19 patients' clinical characteristics, discharge rate,
and fatality rate of meta-analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity,
infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic infections. Aging (Albany NY). 2020;12(8):6492-510.
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TITULO MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC OU CHADOX-1 PARA COVID-19

INTRODUCAO

Com base em dados epidemilógicos, a atual pandemia originada pelo SARS-CoV-2 apresenta maior letalidade na população idososa e duas das possíveis causas
associadas a esta infeliz constatação são: a ocorrência da imunosenescência, um fenômeno natural que se traduz como uma redução das atividades imunológicas
ao longo do envelhecimento, e de outro fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se caracteriza por uma reposta inflamatótia sistêmica de baixo grau crônica
associado ao envelhecimento. Embora seja aceito que estes fenômenos podem interferir negativamente não apenas nas respostas imunes sistêmicas a agentes
patogênicos, como os vírus, mas também na redução das respostas de idosos a vacinação, uma modulação controlada da resposta inflamatória favorece a ativação
da resposta imune.

OBJETIVOS Avaliar a modulação da resposta inflamatória sistêmica em indivíduos idosos vacinados com CoronaVac e ChadOx-1 contra a COVID-19.

METODOLOGIA
Neste estudo contamos com a participação de dois grupos de idosos: um que recebeu a vacina CoronaVac (n=52) e outro que recebeu a vacina ChadOx-1
(Astrazeneca/Oxford) contra a COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a adminsitração da segunda dose das vacinas
para avaliação tanto de citocinas pró-inflamatórias como IFN-g e TNF-a, quanto anti-inflamatórias como IL-10 e IL-13, através de análise por multiplex.

RESULTADOS
Com relação aos resultados obtidos no grupo de idosos vacinados com CoronaVac, nenhuma alteração nos níveis sistêmicos dessas citocinas foi verificada. Já,
interessantemente, o grupo de idosos vacinados com a ChadOx-1 mostrou aumento significativo dos níveis sistêmicos das citocinas TNF-a (pró-inflamatória) e IL-13
(anti-inflamatória), enquanto que os níveis de IFN-g e IL-10 permaneceram inalteradas nos tempos avaliados.

CONCLUSOES
Nossos achados nos permitem sugerir que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de ativar uma resposta inflamatório, 2) a vacina ChadOx-1 induziu
uma inflamação sistêmica “controlada” nos idosos participantes do estudo, o que pode levar a melhor ativação da resposta imune frente a vacinação nesta
população.

REFERENCIAS

1. Boban M. Novel coronavirus disease (COVID-19) update on epidemiology, pathogenicity, clinical course and treatments. Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13868.
doi: 10.1111/ijcp.13868. Epub 2020 Dec 6. 2. Li LQ, Huang T, Wang YQ, Wang ZP, Liang Y, Huang TB, et al. COVID-19 patients' clinical characteristics, discharge rate,
and fatality rate of meta-analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity,
infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic infections. Aging (Albany NY). 2020;12(8):6492-510.
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TITULO MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC OU CHADOX-1 PARA COVID-19

INTRODUCAO

Com base em dados epidemilógicos, a atual pandemia originada pelo SARS-CoV-2 apresenta maior letalidade na população idososa e duas das possíveis causas
associadas a esta infeliz constatação são: a ocorrência da imunosenescência, um fenômeno natural que se traduz como uma redução das atividades imunológicas
ao longo do envelhecimento, e de outro fenômeno conhecido como “inflammaging”, que se caracteriza por uma reposta inflamatótia sistêmica de baixo grau crônica
associado ao envelhecimento. Embora seja aceito que estes fenômenos podem interferir negativamente não apenas nas respostas imunes sistêmicas a agentes
patogênicos, como os vírus, mas também na redução das respostas de idosos a vacinação, uma modulação controlada da resposta inflamatória favorece a ativação
da resposta imune.

OBJETIVOS Avaliar a modulação da resposta inflamatória sistêmica em indivíduos idosos vacinados com CoronaVac e ChadOx-1 contra a COVID-19.

METODOLOGIA
Neste estudo contamos com a participação de dois grupos de idosos: um que recebeu a vacina CoronaVac (n=52) e outro que recebeu a vacina ChadOx-1
(Astrazeneca/Oxford) contra a COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas em dois momentos: antes e 30 dias após a adminsitração da segunda dose das vacinas
para avaliação tanto de citocinas pró-inflamatórias como IFN-g e TNF-a, quanto anti-inflamatórias como IL-10 e IL-13, através de análise por multiplex.

RESULTADOS
Com relação aos resultados obtidos no grupo de idosos vacinados com CoronaVac, nenhuma alteração nos níveis sistêmicos dessas citocinas foi verificada. Já,
interessantemente, o grupo de idosos vacinados com a ChadOx-1 mostrou aumento significativo dos níveis sistêmicos das citocinas TNF-a (pró-inflamatória) e IL-13
(anti-inflamatória), enquanto que os níveis de IFN-g e IL-10 permaneceram inalteradas nos tempos avaliados.

CONCLUSOES
Nossos achados nos permitem sugerir que: 1) enquanto a vacina CoronaVac não se mostrou capaz de ativar uma resposta inflamatório, 2) a vacina ChadOx-1 induziu
uma inflamação sistêmica “controlada” nos idosos participantes do estudo, o que pode levar a melhor ativação da resposta imune frente a vacinação nesta
população.

REFERENCIAS

1. Boban M. Novel coronavirus disease (COVID-19) update on epidemiology, pathogenicity, clinical course and treatments. Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13868.
doi: 10.1111/ijcp.13868. Epub 2020 Dec 6. 2. Li LQ, Huang T, Wang YQ, Wang ZP, Liang Y, Huang TB, et al. COVID-19 patients' clinical characteristics, discharge rate,
and fatality rate of meta-analysis. J Med Virol. 2020;92(6):577-83. 3. Zhavoronkov A. Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity,
infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic infections. Aging (Albany NY). 2020;12(8):6492-510.
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Nelci Vieira de Lima

TITULO Literacia e letramento: Diferenças epistemológicas ou ideológicas?

INTRODUCAO

Muito se tem discutido, ao decorrer dos anos, sobre Alfabetização e Letramento. O conceito de Letramento, apresentado pela Profa. Magda Soares foi amplamente
discutido no meio acadêmico e contemplado em políticas públicas educacionais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Por Letramento compreende-
se as práticas sociais de uso da língua. Atualmente, no entanto, a Política Nacional da Alfabetização (PNA) apresenta o conceito de Literacia que, a priori, defendido
como um conceito com base epistemológica diferente do Letramento. Neste estudo, elegemos, então, duas questões norteadoras: Em que medida o conceito de
literacia na PNA (2021) se difere do conceito de Letramento, de Magda Soares? As diferenças entre os conceitos de Literacia, na PNA (2021) e Letramento
(SOARES, 2003) são de base epistemológica ou ideológica?

OBJETIVOS
Compreender as bases epistemológicas dos conceitos Letramento e Literacia, buscando perceber se são, de fato, conceitos distintos ou se estão sendo
diferenciados por meio de critérios ideológicos.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa e bibliográfica, realizada por meio do estabelecimento de critérios de análise que delinearam a PNA e a obra Letramentos: Um tema em três
gêneros, de Magda Soares (2003) a fim de compreender as bases epistemológicas dos conceitos de Literacia e Letramento, além, de investigar um possível viés
ideológico resultante de uma dicotomia terminológica.

RESULTADOS

Ao analisarmos minuciosamente as estratégias propostas na PNA, cuja orientação teórica está nos estudos cognitivos da linguagem, percebemos a intenção do
documento em facilitar a Alfabetização desde a “primeira infância” a fim de diminuir o analfabetismo no país. Literacia, assim, na PNA tem, sobretudo, um
tratamento enviesado pelas ciências cognitivas. Em contrapartida, ao analisarmos o Letramento, que é definido através de Magda Soares como uma ferramenta que
trabalha juntamente com a Alfabetização, percebemos o forte cunho social do conceito, considerando o indivíduo dentro do contexto em que está inserido.

CONCLUSOES

Em conclusões preliminares, percebemos que os dois conceitos são similares, uma vez que levam em conta as vivências dos estudantes além muros da escola, ou
seja, suas experiências no mundo da leitura e da escrita. Há, contudo, pontos de distanciamento, no que tange aos estudos cognitivos, base da PNA. Os pontos de
distanciamento se justificam pelos avanços científicos, não necessariamente por ser um conceito novo. Sendo assim, quanto a terminologia, Literacia e Letramento,
compreendemos que trata-se de um novo nome para um conceito já utilizado na educação, o que evidencia uma opção ideológica.

REFERENCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019. Política Nacional de Alfabetização (PNA). Disponível em:
https://alfabetizacao.mec.gov.br/politica-nacional-de-alfabetizacao-2/publicacoes. Acessado em:14 de outubro de 2021. MAINGUENEAU, Dominique. Discurso e
análise do discurso.Tradução de Sírio Possenti, 1º edição, São Paulo: Parábola editorial, 2015. SOARES MAGDA. Letramento: um tema em três gêneros. Belo
Horizonte: Autêntica 2003.
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TITULO O AUMENTO DO HÁBITO DE FUMAR NA PANDEMIA DA COVID-19

INTRODUCAO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação pandêmica e estado de emergência de saúde pública de interesse internacional,
a infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19 ou doença pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, foram estabelecidas uma série de
recomendações para a população brasileira, como uso de máscaras, o distanciamento social e quarentena. Consequentemente, a saúde mental da população
brasileira foi afetada, aumentando os níveis de ansiedade entre a população.

OBJETIVOS
Esse trabalho teve como objetivo observar a relação entre o hábito de fumar e a ansiedade em tempos de pandemia e isolamento social, durante a primeira onde de
COVID19 em 2020.

METODOLOGIA

Foram distribuídos formulários autoaplicáveis padronizados, por intermédio da internet. A amostragem foi feita por conveniência. O formulário conteve questões
relacionadas ao hábito de fumar especialmente durante a pandemia. Após a coleta dos questionários, os dados foram tabelados utilizando o programa Excel para o
Microsoft Windows para análise. Foram analisados utilizando o método estatístico do Chi-quadrado, adotando um nível de significância de 5% utilizando o programa
SPSS.

RESULTADOS

Foram 168 pessoas pesquisadas, 56 homens e 112 mulheres com o maior número de entrevistados entre 18 e 28 anos. Constatamos que 50% dos entrevistados já
fumavam e 7,1% começaram a fumar durante a pandemia por questões de ansiedade agravada pelo isolamento social. O grupo achou importante por mostrar que o
isolamento social afetou psicologicamente as pessoas a ponto de mesmo com uma diminuição de renda durante a pandemia isso não influenciou aos fumantes
pararem ou diminuírem seu hábito de fumar. Outro ponto foi que mesmo com o colapso na saúde, as pessoas não pararam ou diminuíram seu hábito de fumar por
questões de saúde.

CONCLUSOES A ansiedade e os distúrbios psicológicos gerados pela pandemia levaram ao aumento do hábito de fumar durante a pandemia de COVID-19.

REFERENCIAS

"LIMA, ROSSANO CABRAL. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid19 no Brasil: impactos na saúde mental. Physis, Rio de Janeiro , v. 30, n. 2, e300214, 2020
"BEZERRA, Anselmo César Vasconcelos et al . Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 25, supl. 1, p. 2411- 2421, June 2020. "CASTILLO, Ana Regina GL et al . Transtornos de ansiedade. Rev. Bras. Psiquiatr., São Paulo ,
v. 22, supl. 2, p. 20-23, Dec. 2000.
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TITULO O AUMENTO DO HÁBITO DE FUMAR NA PANDEMIA DA COVID-19

INTRODUCAO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação pandêmica e estado de emergência de saúde pública de interesse internacional,
a infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19 ou doença pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, foram estabelecidas uma série de
recomendações para a população brasileira, como uso de máscaras, o distanciamento social e quarentena. Consequentemente, a saúde mental da população
brasileira foi afetada, aumentando os níveis de ansiedade entre a população.

OBJETIVOS
Esse trabalho teve como objetivo observar a relação entre o hábito de fumar e a ansiedade em tempos de pandemia e isolamento social, durante a primeira onde de
COVID19 em 2020.

METODOLOGIA

Foram distribuídos formulários autoaplicáveis padronizados, por intermédio da internet. A amostragem foi feita por conveniência. O formulário conteve questões
relacionadas ao hábito de fumar especialmente durante a pandemia. Após a coleta dos questionários, os dados foram tabelados utilizando o programa Excel para o
Microsoft Windows para análise. Foram analisados utilizando o método estatístico do Chi-quadrado, adotando um nível de significância de 5% utilizando o programa
SPSS.

RESULTADOS

Foram 168 pessoas pesquisadas, 56 homens e 112 mulheres com o maior número de entrevistados entre 18 e 28 anos. Constatamos que 50% dos entrevistados já
fumavam e 7,1% começaram a fumar durante a pandemia por questões de ansiedade agravada pelo isolamento social. O grupo achou importante por mostrar que o
isolamento social afetou psicologicamente as pessoas a ponto de mesmo com uma diminuição de renda durante a pandemia isso não influenciou aos fumantes
pararem ou diminuírem seu hábito de fumar. Outro ponto foi que mesmo com o colapso na saúde, as pessoas não pararam ou diminuíram seu hábito de fumar por
questões de saúde.

CONCLUSOES A ansiedade e os distúrbios psicológicos gerados pela pandemia levaram ao aumento do hábito de fumar durante a pandemia de COVID-19.

REFERENCIAS

"LIMA, ROSSANO CABRAL. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid19 no Brasil: impactos na saúde mental. Physis, Rio de Janeiro , v. 30, n. 2, e300214, 2020
"BEZERRA, Anselmo César Vasconcelos et al . Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 25, supl. 1, p. 2411- 2421, June 2020. "CASTILLO, Ana Regina GL et al . Transtornos de ansiedade. Rev. Bras. Psiquiatr., São Paulo ,
v. 22, supl. 2, p. 20-23, Dec. 2000.
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TITULO O AUMENTO DO HÁBITO DE FUMAR NA PANDEMIA DA COVID-19

INTRODUCAO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação pandêmica e estado de emergência de saúde pública de interesse internacional,
a infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19 ou doença pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, foram estabelecidas uma série de
recomendações para a população brasileira, como uso de máscaras, o distanciamento social e quarentena. Consequentemente, a saúde mental da população
brasileira foi afetada, aumentando os níveis de ansiedade entre a população.

OBJETIVOS
Esse trabalho teve como objetivo observar a relação entre o hábito de fumar e a ansiedade em tempos de pandemia e isolamento social, durante a primeira onde de
COVID19 em 2020.

METODOLOGIA

Foram distribuídos formulários autoaplicáveis padronizados, por intermédio da internet. A amostragem foi feita por conveniência. O formulário conteve questões
relacionadas ao hábito de fumar especialmente durante a pandemia. Após a coleta dos questionários, os dados foram tabelados utilizando o programa Excel para o
Microsoft Windows para análise. Foram analisados utilizando o método estatístico do Chi-quadrado, adotando um nível de significância de 5% utilizando o programa
SPSS.

RESULTADOS

Foram 168 pessoas pesquisadas, 56 homens e 112 mulheres com o maior número de entrevistados entre 18 e 28 anos. Constatamos que 50% dos entrevistados já
fumavam e 7,1% começaram a fumar durante a pandemia por questões de ansiedade agravada pelo isolamento social. O grupo achou importante por mostrar que o
isolamento social afetou psicologicamente as pessoas a ponto de mesmo com uma diminuição de renda durante a pandemia isso não influenciou aos fumantes
pararem ou diminuírem seu hábito de fumar. Outro ponto foi que mesmo com o colapso na saúde, as pessoas não pararam ou diminuíram seu hábito de fumar por
questões de saúde.

CONCLUSOES A ansiedade e os distúrbios psicológicos gerados pela pandemia levaram ao aumento do hábito de fumar durante a pandemia de COVID-19.

REFERENCIAS

"LIMA, ROSSANO CABRAL. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid19 no Brasil: impactos na saúde mental. Physis, Rio de Janeiro , v. 30, n. 2, e300214, 2020
"BEZERRA, Anselmo César Vasconcelos et al . Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 25, supl. 1, p. 2411- 2421, June 2020. "CASTILLO, Ana Regina GL et al . Transtornos de ansiedade. Rev. Bras. Psiquiatr., São Paulo ,
v. 22, supl. 2, p. 20-23, Dec. 2000.
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TITULO O AUMENTO DO HÁBITO DE FUMAR NA PANDEMIA DA COVID-19

INTRODUCAO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação pandêmica e estado de emergência de saúde pública de interesse internacional,
a infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19 ou doença pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, foram estabelecidas uma série de
recomendações para a população brasileira, como uso de máscaras, o distanciamento social e quarentena. Consequentemente, a saúde mental da população
brasileira foi afetada, aumentando os níveis de ansiedade entre a população.

OBJETIVOS
Esse trabalho teve como objetivo observar a relação entre o hábito de fumar e a ansiedade em tempos de pandemia e isolamento social, durante a primeira onde de
COVID19 em 2020.

METODOLOGIA

Foram distribuídos formulários autoaplicáveis padronizados, por intermédio da internet. A amostragem foi feita por conveniência. O formulário conteve questões
relacionadas ao hábito de fumar especialmente durante a pandemia. Após a coleta dos questionários, os dados foram tabelados utilizando o programa Excel para o
Microsoft Windows para análise. Foram analisados utilizando o método estatístico do Chi-quadrado, adotando um nível de significância de 5% utilizando o programa
SPSS.

RESULTADOS

Foram 168 pessoas pesquisadas, 56 homens e 112 mulheres com o maior número de entrevistados entre 18 e 28 anos. Constatamos que 50% dos entrevistados já
fumavam e 7,1% começaram a fumar durante a pandemia por questões de ansiedade agravada pelo isolamento social. O grupo achou importante por mostrar que o
isolamento social afetou psicologicamente as pessoas a ponto de mesmo com uma diminuição de renda durante a pandemia isso não influenciou aos fumantes
pararem ou diminuírem seu hábito de fumar. Outro ponto foi que mesmo com o colapso na saúde, as pessoas não pararam ou diminuíram seu hábito de fumar por
questões de saúde.

CONCLUSOES A ansiedade e os distúrbios psicológicos gerados pela pandemia levaram ao aumento do hábito de fumar durante a pandemia de COVID-19.

REFERENCIAS

"LIMA, ROSSANO CABRAL. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid19 no Brasil: impactos na saúde mental. Physis, Rio de Janeiro , v. 30, n. 2, e300214, 2020
"BEZERRA, Anselmo César Vasconcelos et al . Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 25, supl. 1, p. 2411- 2421, June 2020. "CASTILLO, Ana Regina GL et al . Transtornos de ansiedade. Rev. Bras. Psiquiatr., São Paulo ,
v. 22, supl. 2, p. 20-23, Dec. 2000.
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TITULO O AUMENTO DO HÁBITO DE FUMAR NA PANDEMIA DA COVID-19

INTRODUCAO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação pandêmica e estado de emergência de saúde pública de interesse internacional,
a infecção causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19 ou doença pelo novo coronavírus. Diante desse cenário, foram estabelecidas uma série de
recomendações para a população brasileira, como uso de máscaras, o distanciamento social e quarentena. Consequentemente, a saúde mental da população
brasileira foi afetada, aumentando os níveis de ansiedade entre a população.

OBJETIVOS
Esse trabalho teve como objetivo observar a relação entre o hábito de fumar e a ansiedade em tempos de pandemia e isolamento social, durante a primeira onde de
COVID19 em 2020.

METODOLOGIA

Foram distribuídos formulários autoaplicáveis padronizados, por intermédio da internet. A amostragem foi feita por conveniência. O formulário conteve questões
relacionadas ao hábito de fumar especialmente durante a pandemia. Após a coleta dos questionários, os dados foram tabelados utilizando o programa Excel para o
Microsoft Windows para análise. Foram analisados utilizando o método estatístico do Chi-quadrado, adotando um nível de significância de 5% utilizando o programa
SPSS.

RESULTADOS

Foram 168 pessoas pesquisadas, 56 homens e 112 mulheres com o maior número de entrevistados entre 18 e 28 anos. Constatamos que 50% dos entrevistados já
fumavam e 7,1% começaram a fumar durante a pandemia por questões de ansiedade agravada pelo isolamento social. O grupo achou importante por mostrar que o
isolamento social afetou psicologicamente as pessoas a ponto de mesmo com uma diminuição de renda durante a pandemia isso não influenciou aos fumantes
pararem ou diminuírem seu hábito de fumar. Outro ponto foi que mesmo com o colapso na saúde, as pessoas não pararam ou diminuíram seu hábito de fumar por
questões de saúde.

CONCLUSOES A ansiedade e os distúrbios psicológicos gerados pela pandemia levaram ao aumento do hábito de fumar durante a pandemia de COVID-19.

REFERENCIAS

"LIMA, ROSSANO CABRAL. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid19 no Brasil: impactos na saúde mental. Physis, Rio de Janeiro , v. 30, n. 2, e300214, 2020
"BEZERRA, Anselmo César Vasconcelos et al . Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 25, supl. 1, p. 2411- 2421, June 2020. "CASTILLO, Ana Regina GL et al . Transtornos de ansiedade. Rev. Bras. Psiquiatr., São Paulo ,
v. 22, supl. 2, p. 20-23, Dec. 2000.
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TITULO Violência contra idosos institucionalizados: revisão integrativa da literatura

INTRODUCAO

A Organização Mundial da Saúde define violência contra o idoso qualquer omissão ou ato de abuso físico, psicológico, sexual, financeiro e material, que pode ser
intencional ou involuntário, viole seus direitos enquanto ser humano e reduza sua qualidade de vida. A admissão em uma Instituição de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) pode ser vista de maneira positiva, possibilitando o encontro com novos amigos e a possibidiade de constituir uma nova família. A despeito disto,
muitos idosos institucionalizados sofrem com os efeitos desumanizadores desse processo, atingindo sua qualidade de vida.

OBJETIVOS Identificar na literatura quais os tipos de violência mais frequentes praticados contra idosos institucionalizados.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: Quais os tipos de violência mais frequentes em idosos institucionalizados? O levantamento bibliográfico foi
realizado no Portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na PubMed utilizando os descritores idoso, violência, longa permanência e maus-tratos. Foram inseridos
estudos que abordassem a temática, com texto completo disponível, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, dos últimos cinco anos e excluídos àqueles que
investigaram maus-tratos em idosos vivendo com a família e hospitalizados. As informações foram analisadas e agrupadas por similaridade de conteúdo

RESULTADOS

Foram recuperados 39 estudos dos portais pesquisados. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 13 artigos foram analisados na íntegra e, a partir da
síntese, emergiram duas categorias empíricas: Violência mais frequente em idosos institucionalizados e Percepção dos profissionais sobre as práticas violentas. Os
tipos mais frequentes de violência revelados pela literatura são a psicológica, o abuso físico, o financeiro, a negligência e o abuso sexual. Além disso, observou-se
que situações de agressividade, negligência e invasão de privacidade contribuem para o ambiente hostil de algumas ILPIs, sobretudo àquelas com fins lucrativos.
Com relação à percepção dos profissionais, a violência é percebida de diversas maneiras e essa falta de entendimento comum dificulta intervenções que visem
mudanças estruturais, institucionais e de prevenção dessas práticas.

CONCLUSOES
A violência contra idosos institucionalizados é frequente e a literatura demonstra alta prevalência das mesmas. Faz-se necessário o incentivo ao cumprimento das
políticas públicas que asseguram o direito dos idosos e uma atuação mais efetiva do Estado na fiscalização e monitoramento dessas instituições

REFERENCIAS

Harrington C, Mollot R, Edelman TS, Wells J, Valanejad D. U.S. Nursing Home Violations of International and Domestic Human Rights Standards. International Journal
of Health Services. 2020;50(1):62-72. doi:10.1177/0020731419886196 Yon Y, Ramiro-Gonzalez M, Mikton CR, Huber M, Sethi D. The prevalence of elder abuse in
institutional settings: a systematic review and meta-analysis. Eur J Public Health. 2019;29(1):58-67. doi: 10.1093/eurpub/cky093. Poltronieri BC, Souza ERR, Ribeiro
AP. Violência no cuidado em instituições de longa permanência para idosos no Rio de Janeiro: percepções de gestores e profissionais. Saúde e Sociedade.
2019;28(2):215-226. doi: 10.1590/S0104-12902019180202. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. J Adv Nurs. 2005;52(5):546-53.
doi: 10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x.

Página 1244



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12906 Enfermagem de Saúde Pública 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3809561 - CAROLINE SARTORI SANTANA DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO Violência contra idosos institucionalizados: revisão integrativa da literatura

INTRODUCAO

A Organização Mundial da Saúde define violência contra o idoso qualquer omissão ou ato de abuso físico, psicológico, sexual, financeiro e material, que pode ser
intencional ou involuntário, viole seus direitos enquanto ser humano e reduza sua qualidade de vida. A admissão em uma Instituição de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) pode ser vista de maneira positiva, possibilitando o encontro com novos amigos e a possibidiade de constituir uma nova família. A despeito disto,
muitos idosos institucionalizados sofrem com os efeitos desumanizadores desse processo, atingindo sua qualidade de vida.

OBJETIVOS Identificar na literatura quais os tipos de violência mais frequentes praticados contra idosos institucionalizados.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela questão: Quais os tipos de violência mais frequentes em idosos institucionalizados? O levantamento bibliográfico foi
realizado no Portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na PubMed utilizando os descritores idoso, violência, longa permanência e maus-tratos. Foram inseridos
estudos que abordassem a temática, com texto completo disponível, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, dos últimos cinco anos e excluídos àqueles que
investigaram maus-tratos em idosos vivendo com a família e hospitalizados. As informações foram analisadas e agrupadas por similaridade de conteúdo

RESULTADOS

Foram recuperados 39 estudos dos portais pesquisados. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 13 artigos foram analisados na íntegra e, a partir da
síntese, emergiram duas categorias empíricas: Violência mais frequente em idosos institucionalizados e Percepção dos profissionais sobre as práticas violentas. Os
tipos mais frequentes de violência revelados pela literatura são a psicológica, o abuso físico, o financeiro, a negligência e o abuso sexual. Além disso, observou-se
que situações de agressividade, negligência e invasão de privacidade contribuem para o ambiente hostil de algumas ILPIs, sobretudo àquelas com fins lucrativos.
Com relação à percepção dos profissionais, a violência é percebida de diversas maneiras e essa falta de entendimento comum dificulta intervenções que visem
mudanças estruturais, institucionais e de prevenção dessas práticas.

CONCLUSOES
A violência contra idosos institucionalizados é frequente e a literatura demonstra alta prevalência das mesmas. Faz-se necessário o incentivo ao cumprimento das
políticas públicas que asseguram o direito dos idosos e uma atuação mais efetiva do Estado na fiscalização e monitoramento dessas instituições
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TITULO DOR LOMBAR EM ATLETAS DE CICLISMO : UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O ciclismo vem ganhando destaque entre jovens e adultos no mundo do esporte. A modalidade que promove desde o lazer à reabilitação tem sido alvo de estudos
envolvendo a biomecânica, devido a interação do ciclista e a bicicleta. A modalidade de ciclismo é vista como um esporte com grande complexidade e vem
crescendo gradativamente nos últimos anos. Embora seja menos impactante que a corrida, essa atividade desportiva vem ocasionando um aumento do número de
lesões decorrentes de altos esforços e movimentos repetitivos em bicicletas que não possuem o ajuste adequado ao ciclista.

OBJETIVOS
O objetivo desta revisão de literatura foi apontar e discutir os fatores etiológicos da lombalgia em ciclistas, independente do sexo, idade ou tipo de bicicleta utilizada.
Este estudo apresenta relevância para treinadores, educadores físicos, fisioterapeutas e médicos que atuam na área esportiva, seja como treinadores ou terapeutas.
Embora a lombalgia seja recorrente entre ciclistas, a literatura científica nacional carece de um apanhado sobre este tema.

METODOLOGIA

Para seleção dos trabalhos, foram buscados artigos científicos e livros e/ou capítulo sobre ciclismo publicados em datas compreendidas de Janeiro de 2009 a
Outubro 2021. Foram analisado artigos em língua portuguesa, inglesa e francesa a busca foi realizada nas bases de dados SciELo, PubMed, National Center for
Biotechnology Information, seguindo critérios de inclusão e exclusão préestabelecidos. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Scientific Electronic Library
(SciELO), National Center for Biotechnology Information (PubMed), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino Americana e
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), nos últimos 12 anos utilizando os descritores (palavras combinadas por "AND"): dor (pain, douleur, dolor), coluna vertebral
(spine, colonne vertébrale, espina), ciclismo (cycling; cyclisme; ciclismo) e longa distância (long distance, longue distance, larga distancia.

RESULTADOS
Os autores sugerem que o aumento da incidência da dor lombar está diretamente relacionado ao aumento da intensidade e volume de treinamento, acredita que o
aumento do volume de treinamento, ou tempo de prática, isoladamente, não levaria à dor lombar, mas se associada à fraqueza da musculatura do core e
desequilíbrio muscular poderia justificar o surgimento do quadro álgico.

CONCLUSOES
A lombalgia é uma disfunção musculoesquelética que tem comprometido o desempenho de ciclistas ao longo dos anos, tanto em treinamentos quanto em
competições. A falta de consenso sobre as possíveis causas da lombalgia em ciclista, foi um dos motivos que levou à realização desta revisão, pois existem alguns
estudos apontando múltiplos fatores etiológicos, para dor lombar em atletas de ciclismo.
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TITULO a importância da hidroterapia na reabilitação de amputados transtibiais

INTRODUCAO

A hidroterapia, também conhecida por fisioterapia aquática, tem tido aumento considerável em sua utilização no ambiente fisioterapêutico, em razão de suas
possibilidades terapêuticas, seja para o tratamento da dor, seja para a reabilitação em si. Atualmente, diversas pesquisas vêm demonstrando o impacto da utilização
dessa forma de reabilitação para os casos de amputações de membros inferiores, no caso, ressaltando a visão para a ocorrência de amputação transtibial, devido
aos facilitadores obtidos pela reabilitação em ambiente aquático.

OBJETIVOS Verificar o benefício das propriedades da reabilitação aquática na vida dos pacientes com amputação transtibial.

METODOLOGIA
A presente pesquisa baseou-se na realização de revisão literária de artigos e pesquisas publicadas entre o período de 2010 e 2021, utilizando as plataformas de
pesquisa: Scielo, Google Academics, PEDro e LILACS. Foram utilizados como critério de inclusão para seleção de artigos: pesquisas, teses, livros e arquivos
indexados que visam evidenciar as amputações transtibiais e a aplicação da fisioterapia aquática para a sua reabilitação.

RESULTADOS

A Hidroterapia é uma forma reabilitação aquática utilizada desde os primórdios da humanidade, tendo em vista que povos antigos, como os egípcios, já acreditavam
na existência de benefícios das propriedades da água tanto para cuidados físicos quanto espirituais. Para a realização do tratamento adequado, deve-se levar em
consideração alguns aspectos importantes, tal qual a densidade da água e a temperatura, pontos estes críticos para que ocorra a correta flutuação, para a realização
dos movimentos. Dentre as principais abordagens terapeutas temos o método “Bad Ragaz”, o qual possui maior enfoque na realização de exercícios para
estabilização do tronco e extremidades; o método “Halliwick”, o qual possui o escopo de trazer melhoria no equilíbrio, estabilidade no corpo, além de proporcionar
melhorias psicológicas, e, por último, o método Watsu, que possui o escopo de proporcionar relaxamento e tratamento da dor. Assim, aplica-se a hidroterapia nos
casos de amputação transtibial com vias a facilitar a reabilitação do paciente, de modo a considerar diversos aspectos de sua recuperação, seja no que tange ao
equilíbrio (o qual, mesmo com o membro amputado, é facilitado em ambiente aquático), como a prática de marcha e, também, no que se refere ao tratamento da dor.

CONCLUSOES
Da análise literária, conclui-se que a utilização da hidroterapia na reabilitação dos pacientes com amputações transtibiais trazem benefícios concretos à vida,
recuperação e reabilitação do paciente, para que este possa voltar a ter uma vida sem restrições
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TITULO O cuidado paliativo na perspectiva da Semiótica

INTRODUCAO

Os cuidados paliativos (CP) ficaram mais conhecidos através do trabalho de Cicely Saunders na década de 1960 e em 2002 a OMS definiu que CP consistem na
assistência para a melhoria na qualidade de vida do paciente diante de uma doença que ameace a vida e de seus familiares, sendo este cuidado promovido por uma
equipe multidisciplinar. A comunicação através das imagens e seus significados existem desde a pré-história e no contexto do CP torna-se importante conhecer as
mensagens transmitidas por elas

OBJETIVOS Analisar as imagens sobre CP na perspectiva da Semiótica

METODOLOGIA Estudo de abordagem qualitativa que utilizou imagens disponíveis na web sobre CP e empregou a Tríade da Semiótica Peirciana como referencial de análise . .

RESULTADOS

o CP é visto como cuidado direcionado às pessoas com câncer e idosos enfatizando o contexto hospitalar. É perceptível através dos signos, que os profissionais de
saúde são mediadores entre as patologias e a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. O contexto envolvido por borboletas, em uma das imagens,
simboliza as radicais transformações ao longo da vida e à possibilidade de perceber a morte como renovação4. A preocupação dos profissionais com o controle dos
sintomas, inseguranças e medos centraliza a atenção na pessoa e família proporcionando acolhimento e conforto.

CONCLUSOES Na atualidade, é preciso rever o paradigma acerca do CP e capacitar os profissionais de saúde para o atendimento das necessidades dos pacientes.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO SOBRE A GALACTOSEMIA CLÁSSICA PARA A POPULAÇÃO.

INTRODUCAO

A galactosemia clássica é uma doença classificada como um erro inato do metabolismo (EIM) [1] que atinge uma variação de 1:7.494 a 59.953 nascidos vivos em
todo o Brasil, porém com pouco foco na área de pesquisa. Seu diagnóstico na triagem neonatal é relevante, já que se trata de um teste que, atualmente, atua no
diagnóstico das doenças fenilcetonúria, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase, hipotireoidismo congênito e anemia falciforme. A
doença causa danos hepáticos e neurológicos (que incluem o atraso no desenvolvimento motor) quando não diagnosticada precocemente [2]. O projeto apresenta a
doença como algo que possui um caráter essencial dentro do diagnóstico [3] no teste do pezinho fornecido pelo SUS, que deve ser incluído o mais brevemente
possível. Atualmente a lei N°14.154/2021 aprovou a inclusão desta doença no teste do pezinho, porém, sua inclusão será por etapas e o diagnóstico entrará em vigor
apenas no ano de 2022. Desta forma, evidencia-se a importância do projeto para divulgar a informação com intuito de conscientizar a população sobre os riscos da
galactosemia quando não há diagnóstico precoce.

OBJETIVOS Avaliar o conhecimento populacional sobre a galactosemia e transmitir informações para os participantes da pesquisa.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada após o estudo com voluntários a partir de uma questionário on-line e a revisão da literatura existente, com intuito de avaliar o conhecimento
populacional sobre a doença e seus sintomas, buscando aumentar o nível de conhecimento da população sobre a importância do diagnóstico da galactosemia
clássica.

RESULTADOS

De acordo com resultados preliminares, 66% dos entrevistados alegaram não possuir conhecimento sobre a galactosemia clássica, 86% alegam não saber
reconhecer nenhum sintoma da doença, 100% dos entrevistados não conhecem nenhum portador da doença. Além disso, 34% dos entrevistados tem filho e 7% está
gestante. Nossos dados sugerem falta de conhecimento da população sobre esta doença. A disseminação sobre essa doença bem como a importância do teste do
pezinho se faz ainda mais relevante.

CONCLUSOES
Os dados sugerem falta de conhecimento da população sobre a doença galactosemia clássica, reforçando a importância sobre informar a população sobre a doença
bem como reforçar a importância do diagnóstico precoce.
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Fernando Pessoa. ISSN 1646-0480. Maio, 2008. Disponível em (#60)http://hdl.handle.net/10284/929(#62). Acesso em: 08 jun. 2020, às 17:54. [2] GARCIA, F. Daniel.
Análise do perfil genotípico de pacientes com galactosemia clássica e estudo da relação do genótipo com o fenótipo. USP de medicina de Ribeirão Preto, 2015.
Disponível em (#60)https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17135/tde-28072015-111110/publico/DoutoradoDanielFantozziGarcia.pdf(#62) Acesso em 09
de mai. 2021, às 11:40. [3] REÍS, L. P, José; ROCHA F. L. C, Júlio. Galactosemia clássica. FCNAUP - Trabalho Académico. Porto, Portugal. Universidade do Porto,
Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação. 2020. Disponível em: (#60)https://hdl.handle.net/10216/54635(#62). Acesso em 29 jun. 2020, às 18:40.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO SOBRE A GALACTOSEMIA CLÁSSICA PARA A POPULAÇÃO.

INTRODUCAO

A galactosemia clássica é uma doença classificada como um erro inato do metabolismo (EIM) [1] que atinge uma variação de 1:7.494 a 59.953 nascidos vivos em
todo o Brasil, porém com pouco foco na área de pesquisa. Seu diagnóstico na triagem neonatal é relevante, já que se trata de um teste que, atualmente, atua no
diagnóstico das doenças fenilcetonúria, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase, hipotireoidismo congênito e anemia falciforme. A
doença causa danos hepáticos e neurológicos (que incluem o atraso no desenvolvimento motor) quando não diagnosticada precocemente [2]. O projeto apresenta a
doença como algo que possui um caráter essencial dentro do diagnóstico [3] no teste do pezinho fornecido pelo SUS, que deve ser incluído o mais brevemente
possível. Atualmente a lei N°14.154/2021 aprovou a inclusão desta doença no teste do pezinho, porém, sua inclusão será por etapas e o diagnóstico entrará em vigor
apenas no ano de 2022. Desta forma, evidencia-se a importância do projeto para divulgar a informação com intuito de conscientizar a população sobre os riscos da
galactosemia quando não há diagnóstico precoce.

OBJETIVOS Avaliar o conhecimento populacional sobre a galactosemia e transmitir informações para os participantes da pesquisa.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada após o estudo com voluntários a partir de uma questionário on-line e a revisão da literatura existente, com intuito de avaliar o conhecimento
populacional sobre a doença e seus sintomas, buscando aumentar o nível de conhecimento da população sobre a importância do diagnóstico da galactosemia
clássica.

RESULTADOS

De acordo com resultados preliminares, 66% dos entrevistados alegaram não possuir conhecimento sobre a galactosemia clássica, 86% alegam não saber
reconhecer nenhum sintoma da doença, 100% dos entrevistados não conhecem nenhum portador da doença. Além disso, 34% dos entrevistados tem filho e 7% está
gestante. Nossos dados sugerem falta de conhecimento da população sobre esta doença. A disseminação sobre essa doença bem como a importância do teste do
pezinho se faz ainda mais relevante.

CONCLUSOES
Os dados sugerem falta de conhecimento da população sobre a doença galactosemia clássica, reforçando a importância sobre informar a população sobre a doença
bem como reforçar a importância do diagnóstico precoce.
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Análise do perfil genotípico de pacientes com galactosemia clássica e estudo da relação do genótipo com o fenótipo. USP de medicina de Ribeirão Preto, 2015.
Disponível em (#60)https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17135/tde-28072015-111110/publico/DoutoradoDanielFantozziGarcia.pdf(#62) Acesso em 09
de mai. 2021, às 11:40. [3] REÍS, L. P, José; ROCHA F. L. C, Júlio. Galactosemia clássica. FCNAUP - Trabalho Académico. Porto, Portugal. Universidade do Porto,
Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação. 2020. Disponível em: (#60)https://hdl.handle.net/10216/54635(#62). Acesso em 29 jun. 2020, às 18:40.

Página 1250



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12913 Medicina 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3590461 - LETÍCIA SILVA SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo Sokolnik de Oliveira

TITULO EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE AS VACINAS

INTRODUCAO

As vacinas são um instrumento de melhoria de vida, e prevenindo a população mundial de doenças infecciosas. Mais um desafio para a saúde pública surge em
dezembro de 2019, novo coronavírus, um vírus capaz de infectar e causar a morte de muitas pessoas. Diante da fácil disseminação, logo o vírus se espalha a nível
mundial. Diversas medidas foram adotadas para que houvesse um controle na disseminação do vírus e logo a busca por uma vacina tornou-se fundamental e muito
discutida na mídia especializada e pela população em geral.

OBJETIVOS
Verificar qual o impacto da pandemia de covid-19 na opinião da população sobre as vacinas e na cobertura vacinal no ano de 2020, bem como avaliar qual era a
intenção da população vacinar-se contra COVID-19.

METODOLOGIA

Foi distribuído um link para um questionário auto-aplicável via internet referente à opinião das pessoas sobre a importância da vacinação e sobre o uso das vacinas
durante a pandemia de covid-19. A amostragem foi realizada por conveniência em outubro de 2020. A análise do impacto da pandemia de covid-19 sobre a
percepção da importância das campanhas de vacinação foi feita com o teste T de Student pareado. A análise da frequência de resposta entre os diferentes grupos
dentro da amostra estudada foi feita com o teste do Chi-quadrado, nível de significância de 0,05

RESULTADOS

Entre 20 de outubro e 29 de outubro de 2020 foram coletadas 412 respostas. As características da amostra pesquisada foram: - Gênero: 72,6% feminino e 27,4%
masculino - Idade: mediana: 25 (18 até 79 anos) - 95,2% são moradores do estado de São Paulo. Percebeu-se um aumento da percepção da população sobre a
importância das vacinas comparado com o período pré-pandemia (p(#60)0,001). 75% dos voluntários mencionavam que as vacinas deveriam ser obrigatórias
enquanto 25% achavam que não ou não souberam responder. 8% dos voluntários afirmaram que deixaram de receber alguma vacina em 2020 e 16,5% não sabiam se
tinham que ter recebido alguma vacina ou não. 77,9% disseram que havia uma probabilidade muito alta ou alta de vacinar-se para COVID19 assim que houvesse uma
vacina disponível.

CONCLUSOES
Após a pandemia a população passou a valorizar mais as vacinas em geral. A maioria acredita que as vacinas deveriam ser obrigatórias. Houve uma diminuição da
imunização no ano de 2020. Quase 80% da amostragem tinham intenção de vacinar-se para COVID19 mesmo antes de alguma vacina ter sido aprovada, número que
está em acordo com a atual cobertura no estado de SP, 79,77%

REFERENCIAS

PORTO, Angela; PONTE, Carlos Fidelis. Vacinas e Campanhas: As imagens de uma História a ser Controlada. História, Ciência e Saúde, vol. 10. Rio de Janeiro, p.725-
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TITULO Percepção do acadêmico de medicina acerca da adequação da construção do Teste de Progresso Longitudinal

INTRODUCAO

O Teste de Progresso Longitudinal (TPL) é reconhecido e utilizado na educação médica para mapear o progresso da aprendizagem ao longo do curso de medicina1 e
pode atuar como regulador, mostrando falhas e possíveis soluções para os obstáculos apresentados pelos discentes, o que pode levar a melhorias nas ferramentas
didáticas2. Embora os benefícios do TPL sejam amplamente relatados na literatura de forma positiva para o processo de aprendizagem3, existem poucos estudos
publicados que exploram as experiências e percepções dos estudantes de graduação em medicina que realizam o mesmo2. Dado que os discentes são as principais
partes interessadas nas avaliações usadas em programas educacionais, é imperativo avaliar suas percepções e experiências para melhorar sua adesão ao mesmo.

OBJETIVOS Levantar a percepção dos acadêmicos de medicina de uma instituição privada da região metropolitana de São Paulo acerca da estrutura organizacional do TPL.

METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza quantitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central. Amostra
constituída por todos os acadêmicos da Instituição de Ensino Superior (IES) que se submeteram ao TPL no ano de 2019. Após o término da aplicação do TPL os
mesmos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados: Questionário Semiestruturado, elaborado pelo
pesquisador acerca da adequação da construção do TPL.

RESULTADOS

709 participantes, predominantemente com idade entre 21 a 25 anos (49,3%), distribuídos não equitativamente entre os 12 semestres do curso, com maior
participação do 1º, 2º e 4º semestres (21, 15,7 e 14,5%, respectivamente). 589 (83,1%) dos respondentes concordam (parcialmente e plenamente) que os enunciados
das questões e as alternativas são claras para responder. 555 (89,8%) concordam (parcialmente e plenamente) que o tempo de realização do TPL é adequado para o
conteúdo e extensão do mesmo.

CONCLUSOES
O predomínio de satisfação com aspectos intrínsecos do TPL (construção dos itens e tempo adequado para sua realização), refletem o cuidado com que o mesmo é
elaborado, num intenso trabalho colaborativo entre várias IES que se reúnem num consórcio para tal elaboração. Essa satisfação constitui-se num fator importante
de adesão à esta ferramenta que controla pela qualidade e pode melhorar significativamente a aprendizagem dos graduandos e o ensino.

REFERENCIAS

1. SARTOR, L.B.; Rosa, L.L.; Madeira, K.; Uggioni, M.L.R. et al. Undergraduate Medical Student’s Perception about the Progress Testing. Rev Bras Edu Med, 44, n. 2, p.
e062, 2020. 2. REBERTI, A.G.; MONFREDINI, N.H.; FERREIRA FILHO, O.F.; ANDRADE, D.F. et al. Progress Test in Medical School: a Systematic Review of the Literature.
Rev Bras Edu Med, 44, n. 1, e014, 2020. 3. COUTO, L. B.; DURAND, M. T.; WOLFF, A. C. D.; RESTINI, C. B. A. et al. Formative assessment scores in tutorial sessions
correlates with OSCE and progress testing scores in a PBL medical curriculum. Med Educ Online, 24, n. 1, p. 1560862, Dec 2019.
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TITULO Percepção do acadêmico de medicina acerca da adequação da construção do Teste de Progresso Longitudinal

INTRODUCAO

O Teste de Progresso Longitudinal (TPL) é reconhecido e utilizado na educação médica para mapear o progresso da aprendizagem ao longo do curso de medicina1 e
pode atuar como regulador, mostrando falhas e possíveis soluções para os obstáculos apresentados pelos discentes, o que pode levar a melhorias nas ferramentas
didáticas2. Embora os benefícios do TPL sejam amplamente relatados na literatura de forma positiva para o processo de aprendizagem3, existem poucos estudos
publicados que exploram as experiências e percepções dos estudantes de graduação em medicina que realizam o mesmo2. Dado que os discentes são as principais
partes interessadas nas avaliações usadas em programas educacionais, é imperativo avaliar suas percepções e experiências para melhorar sua adesão ao mesmo.

OBJETIVOS Levantar a percepção dos acadêmicos de medicina de uma instituição privada da região metropolitana de São Paulo acerca da estrutura organizacional do TPL.

METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza quantitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central. Amostra
constituída por todos os acadêmicos da Instituição de Ensino Superior (IES) que se submeteram ao TPL no ano de 2019. Após o término da aplicação do TPL os
mesmos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados: Questionário Semiestruturado, elaborado pelo
pesquisador acerca da adequação da construção do TPL.

RESULTADOS

709 participantes, predominantemente com idade entre 21 a 25 anos (49,3%), distribuídos não equitativamente entre os 12 semestres do curso, com maior
participação do 1º, 2º e 4º semestres (21, 15,7 e 14,5%, respectivamente). 589 (83,1%) dos respondentes concordam (parcialmente e plenamente) que os enunciados
das questões e as alternativas são claras para responder. 555 (89,8%) concordam (parcialmente e plenamente) que o tempo de realização do TPL é adequado para o
conteúdo e extensão do mesmo.

CONCLUSOES
O predomínio de satisfação com aspectos intrínsecos do TPL (construção dos itens e tempo adequado para sua realização), refletem o cuidado com que o mesmo é
elaborado, num intenso trabalho colaborativo entre várias IES que se reúnem num consórcio para tal elaboração. Essa satisfação constitui-se num fator importante
de adesão à esta ferramenta que controla pela qualidade e pode melhorar significativamente a aprendizagem dos graduandos e o ensino.

REFERENCIAS

1. SARTOR, L.B.; Rosa, L.L.; Madeira, K.; Uggioni, M.L.R. et al. Undergraduate Medical Student’s Perception about the Progress Testing. Rev Bras Edu Med, 44, n. 2, p.
e062, 2020. 2. REBERTI, A.G.; MONFREDINI, N.H.; FERREIRA FILHO, O.F.; ANDRADE, D.F. et al. Progress Test in Medical School: a Systematic Review of the Literature.
Rev Bras Edu Med, 44, n. 1, e014, 2020. 3. COUTO, L. B.; DURAND, M. T.; WOLFF, A. C. D.; RESTINI, C. B. A. et al. Formative assessment scores in tutorial sessions
correlates with OSCE and progress testing scores in a PBL medical curriculum. Med Educ Online, 24, n. 1, p. 1560862, Dec 2019.
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TITULO Percepção do acadêmico de medicina acerca da adequação da construção do Teste de Progresso Longitudinal

INTRODUCAO

O Teste de Progresso Longitudinal (TPL) é reconhecido e utilizado na educação médica para mapear o progresso da aprendizagem ao longo do curso de medicina1 e
pode atuar como regulador, mostrando falhas e possíveis soluções para os obstáculos apresentados pelos discentes, o que pode levar a melhorias nas ferramentas
didáticas2. Embora os benefícios do TPL sejam amplamente relatados na literatura de forma positiva para o processo de aprendizagem3, existem poucos estudos
publicados que exploram as experiências e percepções dos estudantes de graduação em medicina que realizam o mesmo2. Dado que os discentes são as principais
partes interessadas nas avaliações usadas em programas educacionais, é imperativo avaliar suas percepções e experiências para melhorar sua adesão ao mesmo.

OBJETIVOS Levantar a percepção dos acadêmicos de medicina de uma instituição privada da região metropolitana de São Paulo acerca da estrutura organizacional do TPL.

METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza quantitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central. Amostra
constituída por todos os acadêmicos da Instituição de Ensino Superior (IES) que se submeteram ao TPL no ano de 2019. Após o término da aplicação do TPL os
mesmos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados: Questionário Semiestruturado, elaborado pelo
pesquisador acerca da adequação da construção do TPL.

RESULTADOS

709 participantes, predominantemente com idade entre 21 a 25 anos (49,3%), distribuídos não equitativamente entre os 12 semestres do curso, com maior
participação do 1º, 2º e 4º semestres (21, 15,7 e 14,5%, respectivamente). 589 (83,1%) dos respondentes concordam (parcialmente e plenamente) que os enunciados
das questões e as alternativas são claras para responder. 555 (89,8%) concordam (parcialmente e plenamente) que o tempo de realização do TPL é adequado para o
conteúdo e extensão do mesmo.

CONCLUSOES
O predomínio de satisfação com aspectos intrínsecos do TPL (construção dos itens e tempo adequado para sua realização), refletem o cuidado com que o mesmo é
elaborado, num intenso trabalho colaborativo entre várias IES que se reúnem num consórcio para tal elaboração. Essa satisfação constitui-se num fator importante
de adesão à esta ferramenta que controla pela qualidade e pode melhorar significativamente a aprendizagem dos graduandos e o ensino.

REFERENCIAS

1. SARTOR, L.B.; Rosa, L.L.; Madeira, K.; Uggioni, M.L.R. et al. Undergraduate Medical Student’s Perception about the Progress Testing. Rev Bras Edu Med, 44, n. 2, p.
e062, 2020. 2. REBERTI, A.G.; MONFREDINI, N.H.; FERREIRA FILHO, O.F.; ANDRADE, D.F. et al. Progress Test in Medical School: a Systematic Review of the Literature.
Rev Bras Edu Med, 44, n. 1, e014, 2020. 3. COUTO, L. B.; DURAND, M. T.; WOLFF, A. C. D.; RESTINI, C. B. A. et al. Formative assessment scores in tutorial sessions
correlates with OSCE and progress testing scores in a PBL medical curriculum. Med Educ Online, 24, n. 1, p. 1560862, Dec 2019.
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TITULO Percepção do acadêmico de medicina acerca da adequação da construção do Teste de Progresso Longitudinal

INTRODUCAO

O Teste de Progresso Longitudinal (TPL) é reconhecido e utilizado na educação médica para mapear o progresso da aprendizagem ao longo do curso de medicina1 e
pode atuar como regulador, mostrando falhas e possíveis soluções para os obstáculos apresentados pelos discentes, o que pode levar a melhorias nas ferramentas
didáticas2. Embora os benefícios do TPL sejam amplamente relatados na literatura de forma positiva para o processo de aprendizagem3, existem poucos estudos
publicados que exploram as experiências e percepções dos estudantes de graduação em medicina que realizam o mesmo2. Dado que os discentes são as principais
partes interessadas nas avaliações usadas em programas educacionais, é imperativo avaliar suas percepções e experiências para melhorar sua adesão ao mesmo.

OBJETIVOS Levantar a percepção dos acadêmicos de medicina de uma instituição privada da região metropolitana de São Paulo acerca da estrutura organizacional do TPL.

METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza quantitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central. Amostra
constituída por todos os acadêmicos da Instituição de Ensino Superior (IES) que se submeteram ao TPL no ano de 2019. Após o término da aplicação do TPL os
mesmos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados: Questionário Semiestruturado, elaborado pelo
pesquisador acerca da adequação da construção do TPL.

RESULTADOS

709 participantes, predominantemente com idade entre 21 a 25 anos (49,3%), distribuídos não equitativamente entre os 12 semestres do curso, com maior
participação do 1º, 2º e 4º semestres (21, 15,7 e 14,5%, respectivamente). 589 (83,1%) dos respondentes concordam (parcialmente e plenamente) que os enunciados
das questões e as alternativas são claras para responder. 555 (89,8%) concordam (parcialmente e plenamente) que o tempo de realização do TPL é adequado para o
conteúdo e extensão do mesmo.

CONCLUSOES
O predomínio de satisfação com aspectos intrínsecos do TPL (construção dos itens e tempo adequado para sua realização), refletem o cuidado com que o mesmo é
elaborado, num intenso trabalho colaborativo entre várias IES que se reúnem num consórcio para tal elaboração. Essa satisfação constitui-se num fator importante
de adesão à esta ferramenta que controla pela qualidade e pode melhorar significativamente a aprendizagem dos graduandos e o ensino.

REFERENCIAS

1. SARTOR, L.B.; Rosa, L.L.; Madeira, K.; Uggioni, M.L.R. et al. Undergraduate Medical Student’s Perception about the Progress Testing. Rev Bras Edu Med, 44, n. 2, p.
e062, 2020. 2. REBERTI, A.G.; MONFREDINI, N.H.; FERREIRA FILHO, O.F.; ANDRADE, D.F. et al. Progress Test in Medical School: a Systematic Review of the Literature.
Rev Bras Edu Med, 44, n. 1, e014, 2020. 3. COUTO, L. B.; DURAND, M. T.; WOLFF, A. C. D.; RESTINI, C. B. A. et al. Formative assessment scores in tutorial sessions
correlates with OSCE and progress testing scores in a PBL medical curriculum. Med Educ Online, 24, n. 1, p. 1560862, Dec 2019.
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TITULO A efetividade da suplementação de vitamina D na depressão

INTRODUCAO

O transtorno depressivo é um problema de saúde pública, atualmente 1 em cada 10 pessoas sofrem de depressão no mundo. Considerada uma doença psiquiátrica,
a depressão é um distúrbio de humor, crônico e recorrente, relacionado com as alterações cognitivas e psicomotoras, agravando o relacionamento social, emocional
e profissional do indivíduo Para o diagnóstico de depressão, o paciente deve apresentar cinco ou mais sintomas descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-5), entre eles o humor deprimido e/ou anedonia, durante o período de 2 semanas. Além de fatores psicossomáticos, carências
nutricionais estão envolvidas com o desencadeamento ou agravo do quadro depressivo. Estudos têm demonstrado a associação deficiência de vitamina D e
desencadeamento da depressão.

OBJETIVOS Analisar a efetividade da suplementação D em pacientes com transtorno depressivo.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nos base de dados científicos, Medline, Lilacs e Scielo, com artigos publicados entre 2016 a 2021 ,na língua inglesa e
portuguesa, através dos descritores: depressão, deficiência de vitamina D e suplementação de vitamina D.

RESULTADOS

A vitamina D é um hormônio esteroide com diversas funções no organismo, sendo essencial para o metabolismo do Ca, apresentando uma função importante no
desenvolvimento e função do cérebro. Estudos relacionam níveis plasmáticos baixos de vitamina D em pacientes com sintomas depressivos. A deficiência de
vitamina D está associada ao aumento da taxa de prevalência de depressão de 8 a 14% .Esta relação pode ser explicada pela presença de receptores de vitamina D
no córtex pré-frontal, o hipotálamo e a substância negra, que são áreas do cérebro associadas com o humor e o comportamento. Além disso, a vitamina D
desempenha o papel modulador na regulação das vias imunoinflamatórias que são consideradas relevantes na depressão. Estudo com a suplementação de vitamina
D entre 50.000 UI a 100.000 UI semanalmente, no período de 2 a 6 meses, demonstram aumentar os níveis plasmáticos da vitamina D e diminuir os sintomas
depressivos. Entretanto, em 2 estudos não observaram efeito positivo da suplementação de vitamina D.

CONCLUSOES
A deficiência da vitamina D é um dos fatores contribuintes para o desencadeamento da depressão. Sendo a suplementação de vitamina D uma estratégia terapêutica
na prevenção e tratamento da depressão devido aos seus efeitos neuroprotetores .
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MENON, V. Efficacy of vitamin D supplementation in major depression: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of postgraduate medicine vol. 65,2
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TITULO Achados Tomográficos da COVID-19: Estudo sobre o Conhecimento de Estudantes de Medicina

INTRODUCAO

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) é uma doença multissistêmica cujo diagnóstico inicial e de morbidades associadas depende das manifestações clínicas, dos
exames laboratoriais, sorológicos e radiológicos. A tomografia computadorizada tem papel fundamental na detecção e gerenciamento precoce das manifestações
pulmonares, com achados característicos que auxiliam na exclusão de diagnósticos diferenciais e orientam o acompanhamento clínico desses pacientes. Nesse
sentido, o conhecimento destes achados por parte dos estudantes de medicina é de extrema importância ao longo de sua formação profissional.

OBJETIVOS Avaliar o conhecimento dos estudantes de Medicina sobre os achados tomográficos da COVID-19.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo analítico-observacional do tipo transversal.Foram avaliados os estudantes do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro, selecionados por
conveniência, dos 12 semestres, através de questionário online, via formulário eletrônico, com 10 questões abordando os achados tomográficos da COVID- 19.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 147 estudantes do Curso de Medicina. Destes, 36,7% já haviam tido aula a respeito do tema, sendo que apenas 35,2% foram aulas que
faziam parte do currículo. Com relação às questões que tratavam-se do achado de “opacidade em vidro fosco”, houve uma taxa de acerto geral de 32,3%, sendo a
maior taxa de acertos oriundo do ciclo do internato (49,0%). Já com relação às questões que abrangiam o achado de “consolidações”, o internato manteve-se como o
ciclo com maior taxa de acertos (48,6%). Quando o achado tomográfico se tratava de “pavimentação em mosaico”, a taxa de acertos geral foi de 30,6% e quando o
achado era “sinal do halo invertido”, houve a menor taxa de acertos, 14,6%. Observa-se que o conhecimento dos alunos foi inversamente proporcional à prevalência
dos achados tomográficos visto na prática clínica, ou seja, os estudantes têm mais dificuldade em reconhecer os achados menos prevalentes.

CONCLUSOES

Após análise dos resultados obtidos, infere-se que ao longo da graduação, os acadêmicos mostram-se mais empenhados em buscar conhecimento sobre o tema,
seja por meio de aulas ofertadas pela universidade ou por meio próprio. Nota-se também, um aumento progressivo do conhecimento adquirido pelos alunos e
consequentemente o melhor desempenho destes no questionário aplicado, que pode ser explicado pela necessidade crescente que o acadêmico enfrenta, conforme
tem mais contato com as doenças e seus achados imaginológicos em seu dia a dia. Contudo, o que se almeja é um domínio absoluto dos achados tomográficos da
COVID-19 por parte dos estudantes no internato. Nesse sentido, sugere-se a continuidade de atividades pedagógicas que proporcionem tal conhecimento.

REFERENCIAS
1. SHOJI, H. et al. Relatório estruturado de tomografia computadorizada de tórax para a pandemia do COVID-19. Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert
Einstein. São Paulo, p. 2. 2020. 2. CHATE, R. et al. Apresentação tomográfica da infecção pulmonar na COVID-19: experiência brasileira inicial. J Bras Pneumol, São
Paulo, 19 Março 2020.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO Achados Tomográficos da COVID-19: Estudo sobre o Conhecimento de Estudantes de Medicina

INTRODUCAO

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) é uma doença multissistêmica cujo diagnóstico inicial e de morbidades associadas depende das manifestações clínicas, dos
exames laboratoriais, sorológicos e radiológicos. A tomografia computadorizada tem papel fundamental na detecção e gerenciamento precoce das manifestações
pulmonares, com achados característicos que auxiliam na exclusão de diagnósticos diferenciais e orientam o acompanhamento clínico desses pacientes. Nesse
sentido, o conhecimento destes achados por parte dos estudantes de medicina é de extrema importância ao longo de sua formação profissional.

OBJETIVOS Avaliar o conhecimento dos estudantes de Medicina sobre os achados tomográficos da COVID-19.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo analítico-observacional do tipo transversal.Foram avaliados os estudantes do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro, selecionados por
conveniência, dos 12 semestres, através de questionário online, via formulário eletrônico, com 10 questões abordando os achados tomográficos da COVID- 19.

RESULTADOS

Participaram deste estudo 147 estudantes do Curso de Medicina. Destes, 36,7% já haviam tido aula a respeito do tema, sendo que apenas 35,2% foram aulas que
faziam parte do currículo. Com relação às questões que tratavam-se do achado de “opacidade em vidro fosco”, houve uma taxa de acerto geral de 32,3%, sendo a
maior taxa de acertos oriundo do ciclo do internato (49,0%). Já com relação às questões que abrangiam o achado de “consolidações”, o internato manteve-se como o
ciclo com maior taxa de acertos (48,6%). Quando o achado tomográfico se tratava de “pavimentação em mosaico”, a taxa de acertos geral foi de 30,6% e quando o
achado era “sinal do halo invertido”, houve a menor taxa de acertos, 14,6%. Observa-se que o conhecimento dos alunos foi inversamente proporcional à prevalência
dos achados tomográficos visto na prática clínica, ou seja, os estudantes têm mais dificuldade em reconhecer os achados menos prevalentes.

CONCLUSOES

Após análise dos resultados obtidos, infere-se que ao longo da graduação, os acadêmicos mostram-se mais empenhados em buscar conhecimento sobre o tema,
seja por meio de aulas ofertadas pela universidade ou por meio próprio. Nota-se também, um aumento progressivo do conhecimento adquirido pelos alunos e
consequentemente o melhor desempenho destes no questionário aplicado, que pode ser explicado pela necessidade crescente que o acadêmico enfrenta, conforme
tem mais contato com as doenças e seus achados imaginológicos em seu dia a dia. Contudo, o que se almeja é um domínio absoluto dos achados tomográficos da
COVID-19 por parte dos estudantes no internato. Nesse sentido, sugere-se a continuidade de atividades pedagógicas que proporcionem tal conhecimento.

REFERENCIAS
1. SHOJI, H. et al. Relatório estruturado de tomografia computadorizada de tórax para a pandemia do COVID-19. Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert
Einstein. São Paulo, p. 2. 2020. 2. CHATE, R. et al. Apresentação tomográfica da infecção pulmonar na COVID-19: experiência brasileira inicial. J Bras Pneumol, São
Paulo, 19 Março 2020.
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Nelci Vieira de Lima

TITULO A literatura infantil na perspectiva multissemiótica: ludicidade e encantamento

INTRODUCAO

A literatura infantil é muito importante para o desenvolvimento da criança, sendo indispensável para a formação do pensamento crítico e reflexivo. Além disso, a
Literatura é um direito, conforme defendido pelo mestre Antônio Cândido (2011). Sendo assim, busca-se neste trabalho estudar a dualidade da linguagem verbal e
não verbal em duas obras literárias voltadas ao público infantil: A Casa Sonolenta, de Don Woot e Audrey Woot, e Patavina, de Penelope Martins, com ilustrações de
Rosinha. Toma-se, assim, as seguintes perguntas norteadoras para esta pesquisa: Que papel cumpre a ilustração na Literatura Infantil? Em que medida o mediador
da leitura pode lançar mão das ilustrações para a construção de um percurso multissemiótico de sentidos? Isso posto, tomamos como ponto fulcral o papel do
mediador de leitura, que pode ser assumido tanto por um professor, por um bibliotecário ou por um familiar, que leia para uma criança.

OBJETIVOS
Estudar a relação multissemiótica entre o verbal e não verbal na literatura infantil. Compreender como o mediador de leitura pode lançar mão das ilustrações para
construir com a criança o percurso multissemiótico de sentido.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com bases bibliográficas, tendo por principal corpus as obras: A casa sonolenta (2017) e Patavina (2020). Estabelecimento de critérios de
análise que abarcam o verbal e o não verbal, como elementos simbióticos da Literatura infantil.

RESULTADOS

Por meio das análises das referidas obras, percebeu-se como a construção de sentidos na Literatura infantil carece de um mediador que compreenda a múltiplas
semioses desses textos. Ilustração e palavra compõem juntos o texto. Em Patavina, por exemplo, há que se inferir por meio das ilustrações a presença de um
personagem rato, para o qual uma festa está sendo preparada. Ao ler somente o texto verbal, esse personagem passaria despercebido, no entanto, a narrativa
multissemiótica o envolve, uma vez que é para Cereja a festa. Esse mesmo enlace entre verbal e não verbal compõe a narrativa A casa sonolenta, um conto
acumulativo. A pulga, elemento importante para o desfecho da história estava ali desde o princípio, nas palavras, mas na imagem. A coloração das páginas, que
gradualmente passam do cinza ao amarelo, ou seja, do dia chuvoso e sonolento à tarde ensolarada e convidativa à brincadeira também é um importante elemento
imagético a ser destacado.

CONCLUSOES

Infere-se que, a Literatura infantil é extremamente importante para que a criança se desenvolva não apenas na escrita e na leitura, mas em sua concepção de mundo.
Por conta disso, ao eleger as duas obras presentes nesta pesquisa, observamos que há contrastes com relação a estrutura e figurativização das obras, por conta dos
contextos e vieses diferentes, sendo assim, as multissemioses presentes por meio de figuras, imagens, contextos, textos e observações diversas, são importantes
para que as crianças possam inferir diferentes significados.

REFERENCIAS

ANDRADE, Júlia Parreira Zuza. O papel da ilustração no livro-ilustrado: uma discussão sobre autonomia da imagem. Uberlândia: EDUFU. Anais do SILEL. Volume 3,
Número 1, 2013. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. CANDIDO, A. O Direito à Literatura. In: ________. Vários Escritos.
5ª ed. Corrigida. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011, p. 175. FERRAZ, M. M. P. Leitura mediada na biblioteca escolar: Uma experiência em es-cola pública.
Dissertação de Mestrado. Disponível em: (#60)https://teses.usp.br/teses/dis¬poniveis/27/27151/tde-20052009135633/publico/5329405.pdf(#62). Acesso em:
08/20 MARTINS, Penelope. Patavina. Com ilustrações de Rosinha. São Paulo: Editora do Brasil, 2020. WOOT, Audrey; WOOT, Don. A casa sonolenta. São Paulo:
Editora Ática, 2017.
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Claudio Monico Innocencio

TITULO O impacto da reciclagem de pneus sobre a qualidade da massa asfáltica nas rodovias

INTRODUCAO

É perceptível a massiva utilização de automóveis no uso comum da sociedade, dentro desta indústria do automobilismo observando sua produção, temos um dos
maiores produtos vendidos dentro do mercado, o pneu. Pelo pneu ser um produto indispensável em qualquer projeto de um automóvel e possuir alto consumo na
sociedade brasileira, torna-se importante o dimensionamento do uso e descarte do pneu comum. Dentre várias possibilidades de reciclagens possíveis, uma delas
chama a atenção para o beneficiamento da infraestrutura de pavimento, isto é, a utilização da borracha reciclada oriunda do pneu, nos asfaltos nacionais.

OBJETIVOS Analisar o impacto da reciclagem do pneu no Brasil para a utilização da borracha em massa asfáltica nas rodovias.

METODOLOGIA Realizado por pesquisas em várias referências bibliográficas, através de livros, revistas técnicas, artigos acadêmicos do Google Scholar.e endereços eletrônicos.

RESULTADOS

Segundo a ANIP (2021) a relação quantitativa envolvendo pneus reciclados e pneus vendidos, em um período de 5 anos, giram na casa de 1,60, isto é, são em média
60% a mais de pneus reciclados do que pneus vendidos novos. Para que esta proporção seja amortizada, uma das soluções é a utilização de borracha procedente
dos pneus usados, como parte do material ligante, ou camada seladora do asfalto (borracha asfáltica), ou como árido (concreto de asfalto modificado com
borracha). As camadas seladoras de borracha asfáltica utilizam cerca de 1000 pneus por quilômetro selado de estrada com duas pistas, através de mistura
envolvendo cimento asfáltico e borracha moída (5 a 25% do peso total de ligante - asfalto mais borracha). Considerando que o Brasil possui 10,4 mil Km de rodovias
sem pavimentar e também aquelas pavimentadas em estados de regular para péssimo estado, têm um grande nicho de utilização da borracha.

CONCLUSOES
Conclui-se que a possibilidade de utilização de borracha moída reciclada, diminui o impacto sustentável provocado pelos pneus não devidamente reciclados, pois
teríamos em média o mínimo de 200 mil pneus /ano, sendo envolvidos em processamento de geração de massa asfáltica, emborrachada, o que daria melhor
qualidade e durabilidade para nosso pavimento em âmbito nacional.

REFERENCIAS

1. ANIP. ANIP em números: Dados gerais. Site da ANIP, 2021. Disponivel em: (#60)https://www.anip.org.br/anip-em-numeros/dados-gerais/(#62). Acesso em: 12
Junho 2021. 2. LIMA, C. D. S.; SOARES, J. B.; TOMÉ, L. G. A. Estudo das propriedades químicas e reológicas do ligante asfalto-borracha. 3° Congresso Brasileiro de
P(#38)D em Petróleo e Gás, Salvador, 5 Outubro 2005. 1-6. 3. RECICLANIP. Reciclanip: Volume de pneus destinados. Site da Reciclanip, 2020. Disponivel em:
(#60)https://www.reciclanip.org.br/destinados/(#62). Acesso em: 12 junho 2021.
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Claudio Monico Innocencio

TITULO O impacto da reciclagem de pneus sobre a qualidade da massa asfáltica nas rodovias

INTRODUCAO

É perceptível a massiva utilização de automóveis no uso comum da sociedade, dentro desta indústria do automobilismo observando sua produção, temos um dos
maiores produtos vendidos dentro do mercado, o pneu. Pelo pneu ser um produto indispensável em qualquer projeto de um automóvel e possuir alto consumo na
sociedade brasileira, torna-se importante o dimensionamento do uso e descarte do pneu comum. Dentre várias possibilidades de reciclagens possíveis, uma delas
chama a atenção para o beneficiamento da infraestrutura de pavimento, isto é, a utilização da borracha reciclada oriunda do pneu, nos asfaltos nacionais.

OBJETIVOS Analisar o impacto da reciclagem do pneu no Brasil para a utilização da borracha em massa asfáltica nas rodovias.

METODOLOGIA Realizado por pesquisas em várias referências bibliográficas, através de livros, revistas técnicas, artigos acadêmicos do Google Scholar.e endereços eletrônicos.

RESULTADOS

Segundo a ANIP (2021) a relação quantitativa envolvendo pneus reciclados e pneus vendidos, em um período de 5 anos, giram na casa de 1,60, isto é, são em média
60% a mais de pneus reciclados do que pneus vendidos novos. Para que esta proporção seja amortizada, uma das soluções é a utilização de borracha procedente
dos pneus usados, como parte do material ligante, ou camada seladora do asfalto (borracha asfáltica), ou como árido (concreto de asfalto modificado com
borracha). As camadas seladoras de borracha asfáltica utilizam cerca de 1000 pneus por quilômetro selado de estrada com duas pistas, através de mistura
envolvendo cimento asfáltico e borracha moída (5 a 25% do peso total de ligante - asfalto mais borracha). Considerando que o Brasil possui 10,4 mil Km de rodovias
sem pavimentar e também aquelas pavimentadas em estados de regular para péssimo estado, têm um grande nicho de utilização da borracha.

CONCLUSOES
Conclui-se que a possibilidade de utilização de borracha moída reciclada, diminui o impacto sustentável provocado pelos pneus não devidamente reciclados, pois
teríamos em média o mínimo de 200 mil pneus /ano, sendo envolvidos em processamento de geração de massa asfáltica, emborrachada, o que daria melhor
qualidade e durabilidade para nosso pavimento em âmbito nacional.

REFERENCIAS

1. ANIP. ANIP em números: Dados gerais. Site da ANIP, 2021. Disponivel em: (#60)https://www.anip.org.br/anip-em-numeros/dados-gerais/(#62). Acesso em: 12
Junho 2021. 2. LIMA, C. D. S.; SOARES, J. B.; TOMÉ, L. G. A. Estudo das propriedades químicas e reológicas do ligante asfalto-borracha. 3° Congresso Brasileiro de
P(#38)D em Petróleo e Gás, Salvador, 5 Outubro 2005. 1-6. 3. RECICLANIP. Reciclanip: Volume de pneus destinados. Site da Reciclanip, 2020. Disponivel em:
(#60)https://www.reciclanip.org.br/destinados/(#62). Acesso em: 12 junho 2021.
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Jorge Rodolfo Beingolea Garay

TITULO Highlight Love - Dating Sim

INTRODUCAO

Na atualidade, existe uma evidente necessidade de desenvolvimento de ferramentas, aplicações e tecnologias que favoreçam e estimulem a inclusão social
considerando a ampla diversidade cultural, étnica e de gênero da população brasileira. O cenário de games tem se mostrado um ambiente propício devido a que são
aplicações amplamente exploradas por jovens e adultos [1]. Alguns games procuram trabalhar aspectos relacionados à saúde cognitiva das crianças [2] e outros
estimulam o movimento e a socialização, sendo utilizados até no processo de reabilitação de pessoas em tratamento psicológico [3]. Finalmente, o uso de jogos de
Realidade Virtual (VR) tem se mostrado eficaz no tratamento de pacientes com doença de Parkinson [4]. O cenário brasileiro de games é bastante amplo e busca
alcançar os diversos perfis de jovens e inclusive adultos assíduos ao mercado de games. Tratando-se da realidade dos jogos “dating sim” no cenário nacional,
alguns destes contam com traduções de jogos indies [9] e outras poucas traduções de grandes produções de games. Assim mesmo é preciso mencionar que quando
traduzidos e adaptados ao cenário brasileiro muitos games perdem conteúdo devido às traduções pouco adequadas ou profissionais, mudando muitas vezes o
sentido da história do jogo. Alguns games se destacam no mercado nacional devido à sua grande popularidade, é o caso do Amor Doce [8], no original "Amour
Sucrè”, jogo francês da Beemoov que iniciou-se na plataforma online e depois consolidou-se no ramo de jogos para smartphones. O presente trabalho propõe o
desenvolvimento de um game denominado de Highlight Love - Dating Sim. O game na sua primeira versão trabalha aspectos de identidade de gênero através da
criação de historias que recriam situações que tratam sobre a inclusão social.

OBJETIVOS
Desenvolvimento de um game denominado de Highlight Love - Dating Sim. O game para dispositivos android, trabalha aspectos de identidade de gênero através da
criação de historias que recriam situações que tratam sobre a inclusão social.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto se inicia com uma pesquisa objetiva sobre as principais aplicações de relação com a proposta. Esta pesquisa é realizada nas
principais bases de dados de artigos científicos e de produtos já desenvolvidos e em operação no mercado atual. Em seguida é realizada uma pesquisa direcionada
sobre um possível publico alvo (futuros clientes em potencial). Os resultados obtidos são utilizados na especificação das principais funcionalidades do aplicativo
utilizando das mais mais atuais técnicas de engenharia de software.

RESULTADOS

CONCLUSOES
O aplicativo é projetado para operar em dispositivos móveis com o Sistema Operacional Android e IOS, Na versão standard as funcionalidades serão básicas
divididas em três módulos, no qual o usuário terá a opção de cadastro, de iniciar um novo jogo, e continuar no último ponto salvo. A monetização do jogo será feita
por via de anúncios, com clique em links e vídeos propaganda, além da opção de compra de moedas.

REFERENCIAS

[1] Artigo. Disponível em:https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/112195/000953199.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y Acesso em: 09 Set.2021. [2] Artigo.
Disponível em:https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/112195/000953199.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y . Acesso em: 09 Set.2021. [3] Artigo. Disponível
em: https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/4071/13306 . Acesso em: 09 Set. 2021. [4] Artigo. Disponível
em:https://www.scielo.br/j/dn/a/gFXb5mzYmx4YFjRd5VhsnXf/?lang=en . Acesso em: 09 Set. 2021. [6] Doukyuusei. Disponível em https://vndb.org/t/v185 / Acesso
em: 17 mar. 2021. [7] Love Plus Disponível em : https://www.konami.com/games/loveplus/every/ . Acesso em: 17 de mar. de 2021. [8] Amor Doce. Disponível em
https://www.amordoce.com/ Acesso em: 17 mar. 2021. [9] Entenda o que são jogos indies e confira os principais títulos já lançados. Disponível em
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/10/entenda-o-que-sao-jogos-indies-e-confira-os-principais-titulos-ja-lancados.html Acesso em: 20 set. 2021.
[10] O que é Pay to Win?. Disponível em https://seletronic.com.br/o-que-e-pay-to-win/ Acesso em: 22 set. 2021
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TITULO Highlight Love - Dating Sim

INTRODUCAO

Na atualidade, existe uma evidente necessidade de desenvolvimento de ferramentas, aplicações e tecnologias que favoreçam e estimulem a inclusão social
considerando a ampla diversidade cultural, étnica e de gênero da população brasileira. O cenário de games tem se mostrado um ambiente propício devido a que são
aplicações amplamente exploradas por jovens e adultos [1]. Alguns games procuram trabalhar aspectos relacionados à saúde cognitiva das crianças [2] e outros
estimulam o movimento e a socialização, sendo utilizados até no processo de reabilitação de pessoas em tratamento psicológico [3]. Finalmente, o uso de jogos de
Realidade Virtual (VR) tem se mostrado eficaz no tratamento de pacientes com doença de Parkinson [4]. O cenário brasileiro de games é bastante amplo e busca
alcançar os diversos perfis de jovens e inclusive adultos assíduos ao mercado de games. Tratando-se da realidade dos jogos “dating sim” no cenário nacional,
alguns destes contam com traduções de jogos indies [9] e outras poucas traduções de grandes produções de games. Assim mesmo é preciso mencionar que quando
traduzidos e adaptados ao cenário brasileiro muitos games perdem conteúdo devido às traduções pouco adequadas ou profissionais, mudando muitas vezes o
sentido da história do jogo. Alguns games se destacam no mercado nacional devido à sua grande popularidade, é o caso do Amor Doce [8], no original "Amour
Sucrè”, jogo francês da Beemoov que iniciou-se na plataforma online e depois consolidou-se no ramo de jogos para smartphones. O presente trabalho propõe o
desenvolvimento de um game denominado de Highlight Love - Dating Sim. O game na sua primeira versão trabalha aspectos de identidade de gênero através da
criação de historias que recriam situações que tratam sobre a inclusão social.

OBJETIVOS
Desenvolvimento de um game denominado de Highlight Love - Dating Sim. O game para dispositivos android, trabalha aspectos de identidade de gênero através da
criação de historias que recriam situações que tratam sobre a inclusão social.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto se inicia com uma pesquisa objetiva sobre as principais aplicações de relação com a proposta. Esta pesquisa é realizada nas
principais bases de dados de artigos científicos e de produtos já desenvolvidos e em operação no mercado atual. Em seguida é realizada uma pesquisa direcionada
sobre um possível publico alvo (futuros clientes em potencial). Os resultados obtidos são utilizados na especificação das principais funcionalidades do aplicativo
utilizando das mais mais atuais técnicas de engenharia de software.

RESULTADOS

CONCLUSOES
O aplicativo é projetado para operar em dispositivos móveis com o Sistema Operacional Android e IOS, Na versão standard as funcionalidades serão básicas
divididas em três módulos, no qual o usuário terá a opção de cadastro, de iniciar um novo jogo, e continuar no último ponto salvo. A monetização do jogo será feita
por via de anúncios, com clique em links e vídeos propaganda, além da opção de compra de moedas.

REFERENCIAS

[1] Artigo. Disponível em:https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/112195/000953199.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y Acesso em: 09 Set.2021. [2] Artigo.
Disponível em:https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/112195/000953199.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y . Acesso em: 09 Set.2021. [3] Artigo. Disponível
em: https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/4071/13306 . Acesso em: 09 Set. 2021. [4] Artigo. Disponível
em:https://www.scielo.br/j/dn/a/gFXb5mzYmx4YFjRd5VhsnXf/?lang=en . Acesso em: 09 Set. 2021. [6] Doukyuusei. Disponível em https://vndb.org/t/v185 / Acesso
em: 17 mar. 2021. [7] Love Plus Disponível em : https://www.konami.com/games/loveplus/every/ . Acesso em: 17 de mar. de 2021. [8] Amor Doce. Disponível em
https://www.amordoce.com/ Acesso em: 17 mar. 2021. [9] Entenda o que são jogos indies e confira os principais títulos já lançados. Disponível em
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/10/entenda-o-que-sao-jogos-indies-e-confira-os-principais-titulos-ja-lancados.html Acesso em: 20 set. 2021.
[10] O que é Pay to Win?. Disponível em https://seletronic.com.br/o-que-e-pay-to-win/ Acesso em: 22 set. 2021
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TITULO Highlight Love - Dating Sim

INTRODUCAO

Na atualidade, existe uma evidente necessidade de desenvolvimento de ferramentas, aplicações e tecnologias que favoreçam e estimulem a inclusão social
considerando a ampla diversidade cultural, étnica e de gênero da população brasileira. O cenário de games tem se mostrado um ambiente propício devido a que são
aplicações amplamente exploradas por jovens e adultos [1]. Alguns games procuram trabalhar aspectos relacionados à saúde cognitiva das crianças [2] e outros
estimulam o movimento e a socialização, sendo utilizados até no processo de reabilitação de pessoas em tratamento psicológico [3]. Finalmente, o uso de jogos de
Realidade Virtual (VR) tem se mostrado eficaz no tratamento de pacientes com doença de Parkinson [4]. O cenário brasileiro de games é bastante amplo e busca
alcançar os diversos perfis de jovens e inclusive adultos assíduos ao mercado de games. Tratando-se da realidade dos jogos “dating sim” no cenário nacional,
alguns destes contam com traduções de jogos indies [9] e outras poucas traduções de grandes produções de games. Assim mesmo é preciso mencionar que quando
traduzidos e adaptados ao cenário brasileiro muitos games perdem conteúdo devido às traduções pouco adequadas ou profissionais, mudando muitas vezes o
sentido da história do jogo. Alguns games se destacam no mercado nacional devido à sua grande popularidade, é o caso do Amor Doce [8], no original "Amour
Sucrè”, jogo francês da Beemoov que iniciou-se na plataforma online e depois consolidou-se no ramo de jogos para smartphones. O presente trabalho propõe o
desenvolvimento de um game denominado de Highlight Love - Dating Sim. O game na sua primeira versão trabalha aspectos de identidade de gênero através da
criação de historias que recriam situações que tratam sobre a inclusão social.

OBJETIVOS
Desenvolvimento de um game denominado de Highlight Love - Dating Sim. O game para dispositivos android, trabalha aspectos de identidade de gênero através da
criação de historias que recriam situações que tratam sobre a inclusão social.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto se inicia com uma pesquisa objetiva sobre as principais aplicações de relação com a proposta. Esta pesquisa é realizada nas
principais bases de dados de artigos científicos e de produtos já desenvolvidos e em operação no mercado atual. Em seguida é realizada uma pesquisa direcionada
sobre um possível publico alvo (futuros clientes em potencial). Os resultados obtidos são utilizados na especificação das principais funcionalidades do aplicativo
utilizando das mais mais atuais técnicas de engenharia de software.

RESULTADOS

CONCLUSOES
O aplicativo é projetado para operar em dispositivos móveis com o Sistema Operacional Android e IOS, Na versão standard as funcionalidades serão básicas
divididas em três módulos, no qual o usuário terá a opção de cadastro, de iniciar um novo jogo, e continuar no último ponto salvo. A monetização do jogo será feita
por via de anúncios, com clique em links e vídeos propaganda, além da opção de compra de moedas.

REFERENCIAS

[1] Artigo. Disponível em:https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/112195/000953199.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y Acesso em: 09 Set.2021. [2] Artigo.
Disponível em:https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/112195/000953199.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y . Acesso em: 09 Set.2021. [3] Artigo. Disponível
em: https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/4071/13306 . Acesso em: 09 Set. 2021. [4] Artigo. Disponível
em:https://www.scielo.br/j/dn/a/gFXb5mzYmx4YFjRd5VhsnXf/?lang=en . Acesso em: 09 Set. 2021. [6] Doukyuusei. Disponível em https://vndb.org/t/v185 / Acesso
em: 17 mar. 2021. [7] Love Plus Disponível em : https://www.konami.com/games/loveplus/every/ . Acesso em: 17 de mar. de 2021. [8] Amor Doce. Disponível em
https://www.amordoce.com/ Acesso em: 17 mar. 2021. [9] Entenda o que são jogos indies e confira os principais títulos já lançados. Disponível em
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/10/entenda-o-que-sao-jogos-indies-e-confira-os-principais-titulos-ja-lancados.html Acesso em: 20 set. 2021.
[10] O que é Pay to Win?. Disponível em https://seletronic.com.br/o-que-e-pay-to-win/ Acesso em: 22 set. 2021
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TITULO Highlight Love - Dating Sim

INTRODUCAO

Na atualidade, existe uma evidente necessidade de desenvolvimento de ferramentas, aplicações e tecnologias que favoreçam e estimulem a inclusão social
considerando a ampla diversidade cultural, étnica e de gênero da população brasileira. O cenário de games tem se mostrado um ambiente propício devido a que são
aplicações amplamente exploradas por jovens e adultos [1]. Alguns games procuram trabalhar aspectos relacionados à saúde cognitiva das crianças [2] e outros
estimulam o movimento e a socialização, sendo utilizados até no processo de reabilitação de pessoas em tratamento psicológico [3]. Finalmente, o uso de jogos de
Realidade Virtual (VR) tem se mostrado eficaz no tratamento de pacientes com doença de Parkinson [4]. O cenário brasileiro de games é bastante amplo e busca
alcançar os diversos perfis de jovens e inclusive adultos assíduos ao mercado de games. Tratando-se da realidade dos jogos “dating sim” no cenário nacional,
alguns destes contam com traduções de jogos indies [9] e outras poucas traduções de grandes produções de games. Assim mesmo é preciso mencionar que quando
traduzidos e adaptados ao cenário brasileiro muitos games perdem conteúdo devido às traduções pouco adequadas ou profissionais, mudando muitas vezes o
sentido da história do jogo. Alguns games se destacam no mercado nacional devido à sua grande popularidade, é o caso do Amor Doce [8], no original "Amour
Sucrè”, jogo francês da Beemoov que iniciou-se na plataforma online e depois consolidou-se no ramo de jogos para smartphones. O presente trabalho propõe o
desenvolvimento de um game denominado de Highlight Love - Dating Sim. O game na sua primeira versão trabalha aspectos de identidade de gênero através da
criação de historias que recriam situações que tratam sobre a inclusão social.

OBJETIVOS
Desenvolvimento de um game denominado de Highlight Love - Dating Sim. O game para dispositivos android, trabalha aspectos de identidade de gênero através da
criação de historias que recriam situações que tratam sobre a inclusão social.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto se inicia com uma pesquisa objetiva sobre as principais aplicações de relação com a proposta. Esta pesquisa é realizada nas
principais bases de dados de artigos científicos e de produtos já desenvolvidos e em operação no mercado atual. Em seguida é realizada uma pesquisa direcionada
sobre um possível publico alvo (futuros clientes em potencial). Os resultados obtidos são utilizados na especificação das principais funcionalidades do aplicativo
utilizando das mais mais atuais técnicas de engenharia de software.

RESULTADOS

CONCLUSOES
O aplicativo é projetado para operar em dispositivos móveis com o Sistema Operacional Android e IOS, Na versão standard as funcionalidades serão básicas
divididas em três módulos, no qual o usuário terá a opção de cadastro, de iniciar um novo jogo, e continuar no último ponto salvo. A monetização do jogo será feita
por via de anúncios, com clique em links e vídeos propaganda, além da opção de compra de moedas.

REFERENCIAS

[1] Artigo. Disponível em:https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/112195/000953199.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y Acesso em: 09 Set.2021. [2] Artigo.
Disponível em:https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/112195/000953199.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y . Acesso em: 09 Set.2021. [3] Artigo. Disponível
em: https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/4071/13306 . Acesso em: 09 Set. 2021. [4] Artigo. Disponível
em:https://www.scielo.br/j/dn/a/gFXb5mzYmx4YFjRd5VhsnXf/?lang=en . Acesso em: 09 Set. 2021. [6] Doukyuusei. Disponível em https://vndb.org/t/v185 / Acesso
em: 17 mar. 2021. [7] Love Plus Disponível em : https://www.konami.com/games/loveplus/every/ . Acesso em: 17 de mar. de 2021. [8] Amor Doce. Disponível em
https://www.amordoce.com/ Acesso em: 17 mar. 2021. [9] Entenda o que são jogos indies e confira os principais títulos já lançados. Disponível em
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/10/entenda-o-que-sao-jogos-indies-e-confira-os-principais-titulos-ja-lancados.html Acesso em: 20 set. 2021.
[10] O que é Pay to Win?. Disponível em https://seletronic.com.br/o-que-e-pay-to-win/ Acesso em: 22 set. 2021
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João Augusto Mattar Neto

TITULO A vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade

INTRODUCAO

O estudo refere-se ao poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade, nascido no interior de Minas Gerais na cidade de Itabira. Foi um poeta, contista e cronista
brasileiro, considerado um dos mais influentes no modernismo brasileiro, embora não levantasse nenhuma bandeira ou movimento com temas específicos. Suas
obras são direcionadas desde a questões existenciais como vida e morte, passando por questões do cotidiano, familiares e políticas. As características formais e
estilísticas de suas obras são muitas. Embora sempre tenha usado o dialeto mineiro, herda a liberdade linguística, o verso livre, o metro livre e as temáticas
cotidianas. Temos como referências suas principais obras: Cadeira de balanço, Amar se aprende amando, Boitempo, A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo, entre
outras.

OBJETIVOS
O principal objetivo é fazer uma análise geral da vida e obras de Carlos Drummond de Andrade, passando por suas fases literárias alguns de seus poemas e contos,
as características de suas obras e destacar sua contribuição para o modernismo brasileiro, além de uma breve análise de alguns de seus poemas.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, que utiliza como referência coletâneas de suas obras.

RESULTADOS
Por meio dos dados coletados e análises realizadas, observa-se que Carlos Drummond de Andrade deixa com suas obras um legado inestimável para futuros poetas
e artistas. Deve-se destacar, entretanto, que é de grande importância na literatura brasileira a representatividade de Carlos Drummond de Andrade na fase
modernista da literatura.

CONCLUSOES
Conclui-se que Carlos Drummond de Andrade dedicou a sua vida a literatura. Com notória importância na cultura brasileira, foi homenageado de diversas formas por
vários monumentos espalhados em nosso país. Dentre os anos de 1988 e 1990, uma das homenagens foi a imagem de Drummond representada nas notas de
cinquenta cruzados.

REFERENCIAS Carlos Drummond Andrade - Poesia Completa. Aguilar.
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Helena Landim Goncalves Cristovao Julio Cesar Massonetto JULIO CESAR ANDRE

TITULO Autopercepção do acadêmico de medicina acerca do seu desempenho no Teste de Progresso Longitudinal

INTRODUCAO

O Teste de Progresso Longitudinal (TPL) constitui-se numa ferramenta para avaliar o desenvolvimento dos alunos em relação ao tempo frequentado no curso de
medicina1. Visa o acompanhamento do processo de aprendizagem do discente de forma contínua e sistemática, sendo utilizado para avaliar de forma longitudinal a
habilidade cognitiva do estudante por meio de questões de múltipla escolha aplicadas periodicamente a todos os alunos2. É, via de regra, constituído de 120
questões de múltipla escolha de forma a avaliar a progressão em sete áreas do curso de medicina: ginecologia e obstetrícia, cirurgia, medicina interna, pediatria,
saúde pública, ciências básicas e bioética3. Estudos demonstram um índice médio de 30% de acertos para os acadêmicos dos semestres iniciais1.

OBJETIVOS Levantar a autopercepção dos acadêmicos de medicina de uma instituição privada da região metropolitana de São Paulo acerca do seu desempenho no TPL.

METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza quantitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central. Amostra
constituída por todos os acadêmicos da Instituição de Ensino Superior (IES) que se submeteram ao TPL no ano de 2019. Após o término da aplicação do TPL os
mesmos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados: Questionário Semiestruturado, elaborado pelo
pesquisador acerca da autopercepção sobre o seu desempenho no TPL.

RESULTADOS
709 participantes, predominantemente com idade entre 21 a 25 anos (49,3%), distribuídos não equitativamente entre os 12 semestres do curso, com maior
participação do 1º, 2º e 4º semestres (21, 15,7 e 14,5%, respectivamente). 216 (30,5%) esperavam acertar entre 0 a 20% das questões e 188 (26,5%) entre 20 a 40%.
255 (36%) apontaram que seu melhor desempenho seria na área Básica e 134 (18,9%) em Saúde Coletiva.

CONCLUSOES
O predomínio de expectativa de acerto de até 40% (67% dos participantes) para a área Básica está de acordo com o esperado para o montante de participantes
cursando até o 5º. semestre (66,3% dos participantes), período em que as disciplinas do básico predominam na estrutura curricular. O mesmo se pode dizer da
Saúde Coletiva que possui uma inserção precoce no currículo do curso da IES em questão.

REFERENCIAS

1. REBERTI, A.G.; MONFREDINI, N.H.; FERREIRA FILHO, O.F.; ANDRADE, D.F. et al. Progress Test in Medical School: a Systematic Review of the Literature. Rev Bras
Edu Med, 44, n. 1, e014, 2020. 2. WRIGLEY, W.; VAN DER VLEUTEN, C. P.; FREEMAN, A.; MUIJTJENS, A. A systemic framework for the progress test: strengths,
constraints and issues: AMEE Guide No. 71. Med Teach, 34, n. 9, p. 683-697, 2012. 3. BICUDO, A.M.; HAMAMOTO FILHO, P.T.; ABBADE, J.F.; HAFNER, M.L.M.B. et al.
Teste de Progresso em Consórcios para Todas as Escolas Médicas do Brasil. Rev Bras Edu Med, 43, n. 4, p. 151-156, 2019.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Helena Landim Goncalves Cristovao Julio Cesar Massonetto JULIO CESAR ANDRE

TITULO Autopercepção do acadêmico de medicina acerca do seu desempenho no Teste de Progresso Longitudinal

INTRODUCAO

O Teste de Progresso Longitudinal (TPL) constitui-se numa ferramenta para avaliar o desenvolvimento dos alunos em relação ao tempo frequentado no curso de
medicina1. Visa o acompanhamento do processo de aprendizagem do discente de forma contínua e sistemática, sendo utilizado para avaliar de forma longitudinal a
habilidade cognitiva do estudante por meio de questões de múltipla escolha aplicadas periodicamente a todos os alunos2. É, via de regra, constituído de 120
questões de múltipla escolha de forma a avaliar a progressão em sete áreas do curso de medicina: ginecologia e obstetrícia, cirurgia, medicina interna, pediatria,
saúde pública, ciências básicas e bioética3. Estudos demonstram um índice médio de 30% de acertos para os acadêmicos dos semestres iniciais1.

OBJETIVOS Levantar a autopercepção dos acadêmicos de medicina de uma instituição privada da região metropolitana de São Paulo acerca do seu desempenho no TPL.

METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza quantitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central. Amostra
constituída por todos os acadêmicos da Instituição de Ensino Superior (IES) que se submeteram ao TPL no ano de 2019. Após o término da aplicação do TPL os
mesmos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados: Questionário Semiestruturado, elaborado pelo
pesquisador acerca da autopercepção sobre o seu desempenho no TPL.

RESULTADOS
709 participantes, predominantemente com idade entre 21 a 25 anos (49,3%), distribuídos não equitativamente entre os 12 semestres do curso, com maior
participação do 1º, 2º e 4º semestres (21, 15,7 e 14,5%, respectivamente). 216 (30,5%) esperavam acertar entre 0 a 20% das questões e 188 (26,5%) entre 20 a 40%.
255 (36%) apontaram que seu melhor desempenho seria na área Básica e 134 (18,9%) em Saúde Coletiva.

CONCLUSOES
O predomínio de expectativa de acerto de até 40% (67% dos participantes) para a área Básica está de acordo com o esperado para o montante de participantes
cursando até o 5º. semestre (66,3% dos participantes), período em que as disciplinas do básico predominam na estrutura curricular. O mesmo se pode dizer da
Saúde Coletiva que possui uma inserção precoce no currículo do curso da IES em questão.

REFERENCIAS

1. REBERTI, A.G.; MONFREDINI, N.H.; FERREIRA FILHO, O.F.; ANDRADE, D.F. et al. Progress Test in Medical School: a Systematic Review of the Literature. Rev Bras
Edu Med, 44, n. 1, e014, 2020. 2. WRIGLEY, W.; VAN DER VLEUTEN, C. P.; FREEMAN, A.; MUIJTJENS, A. A systemic framework for the progress test: strengths,
constraints and issues: AMEE Guide No. 71. Med Teach, 34, n. 9, p. 683-697, 2012. 3. BICUDO, A.M.; HAMAMOTO FILHO, P.T.; ABBADE, J.F.; HAFNER, M.L.M.B. et al.
Teste de Progresso em Consórcios para Todas as Escolas Médicas do Brasil. Rev Bras Edu Med, 43, n. 4, p. 151-156, 2019.
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TITULO Autopercepção do acadêmico de medicina acerca do seu desempenho no Teste de Progresso Longitudinal

INTRODUCAO

O Teste de Progresso Longitudinal (TPL) constitui-se numa ferramenta para avaliar o desenvolvimento dos alunos em relação ao tempo frequentado no curso de
medicina1. Visa o acompanhamento do processo de aprendizagem do discente de forma contínua e sistemática, sendo utilizado para avaliar de forma longitudinal a
habilidade cognitiva do estudante por meio de questões de múltipla escolha aplicadas periodicamente a todos os alunos2. É, via de regra, constituído de 120
questões de múltipla escolha de forma a avaliar a progressão em sete áreas do curso de medicina: ginecologia e obstetrícia, cirurgia, medicina interna, pediatria,
saúde pública, ciências básicas e bioética3. Estudos demonstram um índice médio de 30% de acertos para os acadêmicos dos semestres iniciais1.

OBJETIVOS Levantar a autopercepção dos acadêmicos de medicina de uma instituição privada da região metropolitana de São Paulo acerca do seu desempenho no TPL.

METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza quantitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central. Amostra
constituída por todos os acadêmicos da Instituição de Ensino Superior (IES) que se submeteram ao TPL no ano de 2019. Após o término da aplicação do TPL os
mesmos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados: Questionário Semiestruturado, elaborado pelo
pesquisador acerca da autopercepção sobre o seu desempenho no TPL.

RESULTADOS
709 participantes, predominantemente com idade entre 21 a 25 anos (49,3%), distribuídos não equitativamente entre os 12 semestres do curso, com maior
participação do 1º, 2º e 4º semestres (21, 15,7 e 14,5%, respectivamente). 216 (30,5%) esperavam acertar entre 0 a 20% das questões e 188 (26,5%) entre 20 a 40%.
255 (36%) apontaram que seu melhor desempenho seria na área Básica e 134 (18,9%) em Saúde Coletiva.

CONCLUSOES
O predomínio de expectativa de acerto de até 40% (67% dos participantes) para a área Básica está de acordo com o esperado para o montante de participantes
cursando até o 5º. semestre (66,3% dos participantes), período em que as disciplinas do básico predominam na estrutura curricular. O mesmo se pode dizer da
Saúde Coletiva que possui uma inserção precoce no currículo do curso da IES em questão.

REFERENCIAS

1. REBERTI, A.G.; MONFREDINI, N.H.; FERREIRA FILHO, O.F.; ANDRADE, D.F. et al. Progress Test in Medical School: a Systematic Review of the Literature. Rev Bras
Edu Med, 44, n. 1, e014, 2020. 2. WRIGLEY, W.; VAN DER VLEUTEN, C. P.; FREEMAN, A.; MUIJTJENS, A. A systemic framework for the progress test: strengths,
constraints and issues: AMEE Guide No. 71. Med Teach, 34, n. 9, p. 683-697, 2012. 3. BICUDO, A.M.; HAMAMOTO FILHO, P.T.; ABBADE, J.F.; HAFNER, M.L.M.B. et al.
Teste de Progresso em Consórcios para Todas as Escolas Médicas do Brasil. Rev Bras Edu Med, 43, n. 4, p. 151-156, 2019.
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Helena Landim Goncalves Cristovao Julio Cesar Massonetto JULIO CESAR ANDRE

TITULO Autopercepção do acadêmico de medicina acerca do seu desempenho no Teste de Progresso Longitudinal

INTRODUCAO

O Teste de Progresso Longitudinal (TPL) constitui-se numa ferramenta para avaliar o desenvolvimento dos alunos em relação ao tempo frequentado no curso de
medicina1. Visa o acompanhamento do processo de aprendizagem do discente de forma contínua e sistemática, sendo utilizado para avaliar de forma longitudinal a
habilidade cognitiva do estudante por meio de questões de múltipla escolha aplicadas periodicamente a todos os alunos2. É, via de regra, constituído de 120
questões de múltipla escolha de forma a avaliar a progressão em sete áreas do curso de medicina: ginecologia e obstetrícia, cirurgia, medicina interna, pediatria,
saúde pública, ciências básicas e bioética3. Estudos demonstram um índice médio de 30% de acertos para os acadêmicos dos semestres iniciais1.

OBJETIVOS Levantar a autopercepção dos acadêmicos de medicina de uma instituição privada da região metropolitana de São Paulo acerca do seu desempenho no TPL.

METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza quantitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central. Amostra
constituída por todos os acadêmicos da Instituição de Ensino Superior (IES) que se submeteram ao TPL no ano de 2019. Após o término da aplicação do TPL os
mesmos receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados: Questionário Semiestruturado, elaborado pelo
pesquisador acerca da autopercepção sobre o seu desempenho no TPL.

RESULTADOS
709 participantes, predominantemente com idade entre 21 a 25 anos (49,3%), distribuídos não equitativamente entre os 12 semestres do curso, com maior
participação do 1º, 2º e 4º semestres (21, 15,7 e 14,5%, respectivamente). 216 (30,5%) esperavam acertar entre 0 a 20% das questões e 188 (26,5%) entre 20 a 40%.
255 (36%) apontaram que seu melhor desempenho seria na área Básica e 134 (18,9%) em Saúde Coletiva.

CONCLUSOES
O predomínio de expectativa de acerto de até 40% (67% dos participantes) para a área Básica está de acordo com o esperado para o montante de participantes
cursando até o 5º. semestre (66,3% dos participantes), período em que as disciplinas do básico predominam na estrutura curricular. O mesmo se pode dizer da
Saúde Coletiva que possui uma inserção precoce no currículo do curso da IES em questão.

REFERENCIAS

1. REBERTI, A.G.; MONFREDINI, N.H.; FERREIRA FILHO, O.F.; ANDRADE, D.F. et al. Progress Test in Medical School: a Systematic Review of the Literature. Rev Bras
Edu Med, 44, n. 1, e014, 2020. 2. WRIGLEY, W.; VAN DER VLEUTEN, C. P.; FREEMAN, A.; MUIJTJENS, A. A systemic framework for the progress test: strengths,
constraints and issues: AMEE Guide No. 71. Med Teach, 34, n. 9, p. 683-697, 2012. 3. BICUDO, A.M.; HAMAMOTO FILHO, P.T.; ABBADE, J.F.; HAFNER, M.L.M.B. et al.
Teste de Progresso em Consórcios para Todas as Escolas Médicas do Brasil. Rev Bras Edu Med, 43, n. 4, p. 151-156, 2019.
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Claudio Monico Innocencio

TITULO O impacto sustentável e estrutural na recuperação de refiles e grãos comparado com as principais caracteristicas do Polietileno (PEBD, PEBDL e PEAD)

INTRODUCAO

De acordo com ABRE (Associação Brasileira de Embalagens) em 2020 o setor apresentou um aumento de aproximadamente 22,3% em relação ao ano anterior.
Segundo Rodrigues (2018) o termoplástico possui facilidade de fundição, maleabilidade para assumir várias formas, podendo ser reaproveitado por diversas vezes.
Um dos maiores desafios para o setor é reduzir as perdas no processo, uma vez que adotam o método de reaproveitamento de refiles (reutilização das bordas). O
plástico apresenta baixa biodegradabilidade, sendo a reciclagem de polímeros uma alternativa viável para minimizar o impacto ambiental causado pela disposição
destes resíduos em aterros sanitários.

OBJETIVOS
Comparar as características do PEBD (polietileno de baixa densidade), PEBDL (polietileno de baixa densidade linear) e PEAD (polietileno de alta densidade) com
misturas de polímeros reciclados no processo e pós processo. Mostrando como a recuperação dos mesmos podem ser significativa comparando os termos de
custo, aspecto, estrutura física, química e sua importância para o meio ambiente, principalmente pela a redução do impacto ambiental.

METODOLOGIA
Foi utilizada uma metodologia com base na revisão bibliográfica através de biblioteca virtual, plataforma digital Scielo, sites, Google Acadêmico e revistas
eletrônicas.

RESULTADOS

O polietileno reciclado reduz em 33% o consumo de energia, em 90% o uso de água, bem como apresenta uma redução da emissão de CO2 e SOX em 66% e 33%
respectivamente. O processo de reciclagem promove uma perda da qualidade do plástico devido a elevação da temperatura e pressão causando alteração nas
características de transparência, resistência e elasticidade devido a perda de carbono. (Nunes, 2014). A reciclagem do PE apresentou resultados com perdas na
resistencia mecânica, impacto e opacidade. Porém, com o PEBDL este aspecto pode ser novamente caracterizado ao da sua origem, onde com a utilização do
reciclado na formulação os valores alcançaram uma média de resistência bem próximas comparado com o PE virgem.

CONCLUSOES
O processamento do Polietileno reciclado colabora diretamente para a redução do impacto na sustentabilidade produtiva, visto emissões de CO2 menores, baixo
consumo na refrigeração líquida e também com otimização de índices de energia, mesmo havendo situações desfavorável no sentido de resistência e outros
aspectos físicos e estruturais no polímero, que na comparação em relação ao Polietileno Virgem, alguns aspectos permaneceram próximos.

REFERENCIAS
1. _____ABRE- Associação Brasileira de Embalagens. Disponível em https://www.abre.org.br/dados-do-setor/2020-2/. Acessado em 07/10/2021. 2. NUNES, E.C.,
LOPES, F.R., Polímeros - Conceitos, Estrutura Molecular, Classificação e Propriedades. Editora Saraiva, 2014 3. RODRIGUES, T.T., Polímeros Nas Indústrias De
Embalagens. Trabalho De Conclusão De Curso De Engenharia Química Faculdade De Engenharia Química. Universidade Federal De Uberlândia. 2018
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudio Monico Innocencio

TITULO O impacto sustentável e estrutural na recuperação de refiles e grãos comparado com as principais caracteristicas do Polietileno (PEBD, PEBDL e PEAD)

INTRODUCAO

De acordo com ABRE (Associação Brasileira de Embalagens) em 2020 o setor apresentou um aumento de aproximadamente 22,3% em relação ao ano anterior.
Segundo Rodrigues (2018) o termoplástico possui facilidade de fundição, maleabilidade para assumir várias formas, podendo ser reaproveitado por diversas vezes.
Um dos maiores desafios para o setor é reduzir as perdas no processo, uma vez que adotam o método de reaproveitamento de refiles (reutilização das bordas). O
plástico apresenta baixa biodegradabilidade, sendo a reciclagem de polímeros uma alternativa viável para minimizar o impacto ambiental causado pela disposição
destes resíduos em aterros sanitários.

OBJETIVOS
Comparar as características do PEBD (polietileno de baixa densidade), PEBDL (polietileno de baixa densidade linear) e PEAD (polietileno de alta densidade) com
misturas de polímeros reciclados no processo e pós processo. Mostrando como a recuperação dos mesmos podem ser significativa comparando os termos de
custo, aspecto, estrutura física, química e sua importância para o meio ambiente, principalmente pela a redução do impacto ambiental.

METODOLOGIA
Foi utilizada uma metodologia com base na revisão bibliográfica através de biblioteca virtual, plataforma digital Scielo, sites, Google Acadêmico e revistas
eletrônicas.

RESULTADOS

O polietileno reciclado reduz em 33% o consumo de energia, em 90% o uso de água, bem como apresenta uma redução da emissão de CO2 e SOX em 66% e 33%
respectivamente. O processo de reciclagem promove uma perda da qualidade do plástico devido a elevação da temperatura e pressão causando alteração nas
características de transparência, resistência e elasticidade devido a perda de carbono. (Nunes, 2014). A reciclagem do PE apresentou resultados com perdas na
resistencia mecânica, impacto e opacidade. Porém, com o PEBDL este aspecto pode ser novamente caracterizado ao da sua origem, onde com a utilização do
reciclado na formulação os valores alcançaram uma média de resistência bem próximas comparado com o PE virgem.

CONCLUSOES
O processamento do Polietileno reciclado colabora diretamente para a redução do impacto na sustentabilidade produtiva, visto emissões de CO2 menores, baixo
consumo na refrigeração líquida e também com otimização de índices de energia, mesmo havendo situações desfavorável no sentido de resistência e outros
aspectos físicos e estruturais no polímero, que na comparação em relação ao Polietileno Virgem, alguns aspectos permaneceram próximos.

REFERENCIAS
1. _____ABRE- Associação Brasileira de Embalagens. Disponível em https://www.abre.org.br/dados-do-setor/2020-2/. Acessado em 07/10/2021. 2. NUNES, E.C.,
LOPES, F.R., Polímeros - Conceitos, Estrutura Molecular, Classificação e Propriedades. Editora Saraiva, 2014 3. RODRIGUES, T.T., Polímeros Nas Indústrias De
Embalagens. Trabalho De Conclusão De Curso De Engenharia Química Faculdade De Engenharia Química. Universidade Federal De Uberlândia. 2018
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Claudio Monico Innocencio

TITULO O impacto sustentável e estrutural na recuperação de refiles e grãos comparado com as principais caracteristicas do Polietileno (PEBD, PEBDL e PEAD)

INTRODUCAO

De acordo com ABRE (Associação Brasileira de Embalagens) em 2020 o setor apresentou um aumento de aproximadamente 22,3% em relação ao ano anterior.
Segundo Rodrigues (2018) o termoplástico possui facilidade de fundição, maleabilidade para assumir várias formas, podendo ser reaproveitado por diversas vezes.
Um dos maiores desafios para o setor é reduzir as perdas no processo, uma vez que adotam o método de reaproveitamento de refiles (reutilização das bordas). O
plástico apresenta baixa biodegradabilidade, sendo a reciclagem de polímeros uma alternativa viável para minimizar o impacto ambiental causado pela disposição
destes resíduos em aterros sanitários.

OBJETIVOS
Comparar as características do PEBD (polietileno de baixa densidade), PEBDL (polietileno de baixa densidade linear) e PEAD (polietileno de alta densidade) com
misturas de polímeros reciclados no processo e pós processo. Mostrando como a recuperação dos mesmos podem ser significativa comparando os termos de
custo, aspecto, estrutura física, química e sua importância para o meio ambiente, principalmente pela a redução do impacto ambiental.

METODOLOGIA
Foi utilizada uma metodologia com base na revisão bibliográfica através de biblioteca virtual, plataforma digital Scielo, sites, Google Acadêmico e revistas
eletrônicas.

RESULTADOS

O polietileno reciclado reduz em 33% o consumo de energia, em 90% o uso de água, bem como apresenta uma redução da emissão de CO2 e SOX em 66% e 33%
respectivamente. O processo de reciclagem promove uma perda da qualidade do plástico devido a elevação da temperatura e pressão causando alteração nas
características de transparência, resistência e elasticidade devido a perda de carbono. (Nunes, 2014). A reciclagem do PE apresentou resultados com perdas na
resistencia mecânica, impacto e opacidade. Porém, com o PEBDL este aspecto pode ser novamente caracterizado ao da sua origem, onde com a utilização do
reciclado na formulação os valores alcançaram uma média de resistência bem próximas comparado com o PE virgem.

CONCLUSOES
O processamento do Polietileno reciclado colabora diretamente para a redução do impacto na sustentabilidade produtiva, visto emissões de CO2 menores, baixo
consumo na refrigeração líquida e também com otimização de índices de energia, mesmo havendo situações desfavorável no sentido de resistência e outros
aspectos físicos e estruturais no polímero, que na comparação em relação ao Polietileno Virgem, alguns aspectos permaneceram próximos.

REFERENCIAS
1. _____ABRE- Associação Brasileira de Embalagens. Disponível em https://www.abre.org.br/dados-do-setor/2020-2/. Acessado em 07/10/2021. 2. NUNES, E.C.,
LOPES, F.R., Polímeros - Conceitos, Estrutura Molecular, Classificação e Propriedades. Editora Saraiva, 2014 3. RODRIGUES, T.T., Polímeros Nas Indústrias De
Embalagens. Trabalho De Conclusão De Curso De Engenharia Química Faculdade De Engenharia Química. Universidade Federal De Uberlândia. 2018
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4077636 - BEATRIZ MEDEIROS NASCIMENTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maria Fernanda Salomao de Azevedo

TITULO RASTREAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO

INTRODUCAO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica, caracterizada pela manutenção de níveis elevados da pressão arterial. Segundo o ministério da saúde
um em cada quatro brasileiros adultos tem diagnóstico de hipertensão e a população idosa são geralmente os mais acometidos. Sabe-se que há um amplo trabalho
na atenção básica no Sistema Único de Saúde, porém não há um trabalho de rastreamento de hipertensão arterial sistêmica (HAS) nas farmácias comunitárias como
atividade clínica do farmacêutico.

OBJETIVOS Prestar atendimento com foco em orientação farmacêutica e realizar rastreamento da hipertensão arterial sistêmica.

METODOLOGIA
Através de atendimento presencial as alunas farão o rastreamento de hipertensão arterial sistêmica em pacientes assintomáticos e sem diagnóstico confirmado da
doença. Através de uma medida de pressão arterial sistêmica e ficha de rastreamento.

RESULTADOS
Até o momento, iniciamos o atendimento com os pacientes. No atendimento, fizemos uma medida de pressão arterial, prestamos orientação farmacêutica. Os
pacientes já hipertensos que foram encaminhados ao consultório farmacêutico para acompanhamento.Este projeto está no início, e há necessidade de avançar o
acompanhamento para verificar o benefício dessa atuação.

CONCLUSOES
Trabalhos apontam a importância do rastreamento e acompanhamento da hipertensão arterial sistêmica, pois se trata de uma doença silenciosa e de alto impacto
em órgãos alvos. É de suma importância a detecção precoce para iniciar o tratamento farmacológico. Sabemos da importância de treinar farmacêuticos para realizar
esta atividade principalmente em drogarias e farmácia comunitárias.

REFERENCIAS

1.Kohlmann Jr. O., Gus M., Ribeiro A. B., Vianna D., Coelho E. B., Barbosa E., Almeida F. A., Feitosa G., Moreno H., Guimarães J. I., Ribeiro J. P., Franchini Ramirez J.
A., Martins J. F. V., S. dos Santos R. A. Tratamento Medicamentoso. Kohlmann Jr. O. 2010; 6:1-5. 2.Barbosa R. G. B., Lima N. Kilza C., Índices de adesão ao
tratamento anti-hipertensivo no Brasil e mundo. Barbosa R. G. B., Lima N. Kilza C. 2006; Rev Bras Hipertens vol.13(1): 35-38. 3.Norman A. H., Justino A. L. A., Tesser
C. D., Prado Jr. J. C., Ortigão Farias A. M. R., Oliveira M. V. F., Dias M. B. K., Assis M., da Silva R. C. F., Chueiri P. S., Tomazelli J. G., Ferreira A. S. F., Sampaio R. R.
Rastreamento. Caderno de Atenção Primária, n.29. 2010;29:12-88.
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Maria Fernanda Salomao de Azevedo

TITULO RASTREAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO

INTRODUCAO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica, caracterizada pela manutenção de níveis elevados da pressão arterial. Segundo o ministério da saúde
um em cada quatro brasileiros adultos tem diagnóstico de hipertensão e a população idosa são geralmente os mais acometidos. Sabe-se que há um amplo trabalho
na atenção básica no Sistema Único de Saúde, porém não há um trabalho de rastreamento de hipertensão arterial sistêmica (HAS) nas farmácias comunitárias como
atividade clínica do farmacêutico.

OBJETIVOS Prestar atendimento com foco em orientação farmacêutica e realizar rastreamento da hipertensão arterial sistêmica.

METODOLOGIA
Através de atendimento presencial as alunas farão o rastreamento de hipertensão arterial sistêmica em pacientes assintomáticos e sem diagnóstico confirmado da
doença. Através de uma medida de pressão arterial sistêmica e ficha de rastreamento.

RESULTADOS
Até o momento, iniciamos o atendimento com os pacientes. No atendimento, fizemos uma medida de pressão arterial, prestamos orientação farmacêutica. Os
pacientes já hipertensos que foram encaminhados ao consultório farmacêutico para acompanhamento.Este projeto está no início, e há necessidade de avançar o
acompanhamento para verificar o benefício dessa atuação.

CONCLUSOES
Trabalhos apontam a importância do rastreamento e acompanhamento da hipertensão arterial sistêmica, pois se trata de uma doença silenciosa e de alto impacto
em órgãos alvos. É de suma importância a detecção precoce para iniciar o tratamento farmacológico. Sabemos da importância de treinar farmacêuticos para realizar
esta atividade principalmente em drogarias e farmácia comunitárias.

REFERENCIAS

1.Kohlmann Jr. O., Gus M., Ribeiro A. B., Vianna D., Coelho E. B., Barbosa E., Almeida F. A., Feitosa G., Moreno H., Guimarães J. I., Ribeiro J. P., Franchini Ramirez J.
A., Martins J. F. V., S. dos Santos R. A. Tratamento Medicamentoso. Kohlmann Jr. O. 2010; 6:1-5. 2.Barbosa R. G. B., Lima N. Kilza C., Índices de adesão ao
tratamento anti-hipertensivo no Brasil e mundo. Barbosa R. G. B., Lima N. Kilza C. 2006; Rev Bras Hipertens vol.13(1): 35-38. 3.Norman A. H., Justino A. L. A., Tesser
C. D., Prado Jr. J. C., Ortigão Farias A. M. R., Oliveira M. V. F., Dias M. B. K., Assis M., da Silva R. C. F., Chueiri P. S., Tomazelli J. G., Ferreira A. S. F., Sampaio R. R.
Rastreamento. Caderno de Atenção Primária, n.29. 2010;29:12-88.
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Pedro Carvalho Cassino JESSICA YUME ASANO REIMBERG

TITULO TRATAMENTO DE CARCINOMA BASOCELULAR SOLIDO EM REGIÃO PERIOCULAR COM ACOMETIMENTO DE CONDUTO AUDITIVO EM FELINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O carcinoma basocelular sólido é um tumor maligno originário da camada basal da epiderme, geralmente as lesões apresentam-se como placas firmes, alopécicas,
ulceradas e crostosas, podendo estar relacionado a exposição ultravioleta, e nos felinos suspeita-se que o papilomavirus possa ter participação no processo de
carcinogênese. Estes tumores representam menos 1,25% dos tumores cutâneos em gatos e as lesões geralmente estão localizadas em plano nasal, região
periocular e orelha. Metástases a distância são incomuns, porém recidivas locais podem ocorrer com frequência, dependendo do tempo de evolução, tamanho do
tumor e tratamento utilizado.

OBJETIVOS Avaliar a recidiva após a realização de intervenção cirúrgica associada a eletroquimioterapia em paciente com carcinoma basocelular sólido.

METODOLOGIA

Foi atendido um animal da espécie felina, fêmea, sem raça definida, de vinte anos no Hospital Veterinário UNISA com histórico de lesão ulcerada e crostosa em
região esquerda da cabeça com dimensões aproximadas de 7cm de diâmetro, com acometimento abrangendo desde a região da pálpebra superior esquerda se
estendendo até orelha esquerda, com histórico de tratamento prévio como ferida crônica em colega durante três meses. Após exames físicos e complementares,
houve suspeita de neoplasia com diferencial para esporotricose, além disso, o animal foi diagnosticado com doença renal crônica, cardíaca e um nódulo de 1cm em
tórax, porém, que não contraindicavam o procedimento cirúrgico de biopsia incisional para realização de histopatológico e cultura fúngica.

RESULTADOS

O resultado do histopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma basocelular sólido. Sendo assim, a paciente foi submetida a intervenção cirúrgica para a
retirada completa da neoformação, sendo necessário realizar enucleação e ablação total de conduto auditivo, ambos do lado esquerdo, associados a
eletroquimioterapia com bleomicina para complementação de margens e diminuir a possibilidade de recidiva da neoplasia e flap cutâneo de avanço da região
cervical dorsal. Decorridos 35 dias após o procedimento cirúrgico o paciente obteve alta, porém, apesar de todo empenho terapêutico, é importante ressaltar que
deve ser evitado ao máximo a exposição do animal a luz ultravioleta visando diminuir a chance de recidiva ou o aparecimento de novas lesões a longo prazo.

CONCLUSOES
Conclui-se que os procedimentos realizados foram eficazes para remoção da neoplasia no presente paciente durante o período avaliado promovendo uma melhor
qualidade de vida ao animal.

REFERENCIAS

DALECK, C.R; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. Gross T.L., Ihrke P.J., Walder E.J. (#38)Affolter V.K. Neoplasias epiteliais
e outros tumores, Doenças de Pele do Cão e do Gato: diagnóstico clínico e histopatológico. 2ª ed., Roca, São Paulo. Silveira L.M.G., Brunner C.H.M., Cunha F.M.,
Rocha M. (#38)Futema F. 2011. Eletroquimioterapia em adenocarcinoma perianal canino. J. Health Sci. Inst. V. 29 P.136-138, 2011. DITTERS, R. W., WALSH K. M.,
Feline Basal Cell Tumors: Review of 124 cases, Vet. Pathol. V.21, p. 51-56, 1984.
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TITULO TRATAMENTO DE CARCINOMA BASOCELULAR SOLIDO EM REGIÃO PERIOCULAR COM ACOMETIMENTO DE CONDUTO AUDITIVO EM FELINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O carcinoma basocelular sólido é um tumor maligno originário da camada basal da epiderme, geralmente as lesões apresentam-se como placas firmes, alopécicas,
ulceradas e crostosas, podendo estar relacionado a exposição ultravioleta, e nos felinos suspeita-se que o papilomavirus possa ter participação no processo de
carcinogênese. Estes tumores representam menos 1,25% dos tumores cutâneos em gatos e as lesões geralmente estão localizadas em plano nasal, região
periocular e orelha. Metástases a distância são incomuns, porém recidivas locais podem ocorrer com frequência, dependendo do tempo de evolução, tamanho do
tumor e tratamento utilizado.

OBJETIVOS Avaliar a recidiva após a realização de intervenção cirúrgica associada a eletroquimioterapia em paciente com carcinoma basocelular sólido.

METODOLOGIA

Foi atendido um animal da espécie felina, fêmea, sem raça definida, de vinte anos no Hospital Veterinário UNISA com histórico de lesão ulcerada e crostosa em
região esquerda da cabeça com dimensões aproximadas de 7cm de diâmetro, com acometimento abrangendo desde a região da pálpebra superior esquerda se
estendendo até orelha esquerda, com histórico de tratamento prévio como ferida crônica em colega durante três meses. Após exames físicos e complementares,
houve suspeita de neoplasia com diferencial para esporotricose, além disso, o animal foi diagnosticado com doença renal crônica, cardíaca e um nódulo de 1cm em
tórax, porém, que não contraindicavam o procedimento cirúrgico de biopsia incisional para realização de histopatológico e cultura fúngica.

RESULTADOS

O resultado do histopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma basocelular sólido. Sendo assim, a paciente foi submetida a intervenção cirúrgica para a
retirada completa da neoformação, sendo necessário realizar enucleação e ablação total de conduto auditivo, ambos do lado esquerdo, associados a
eletroquimioterapia com bleomicina para complementação de margens e diminuir a possibilidade de recidiva da neoplasia e flap cutâneo de avanço da região
cervical dorsal. Decorridos 35 dias após o procedimento cirúrgico o paciente obteve alta, porém, apesar de todo empenho terapêutico, é importante ressaltar que
deve ser evitado ao máximo a exposição do animal a luz ultravioleta visando diminuir a chance de recidiva ou o aparecimento de novas lesões a longo prazo.

CONCLUSOES
Conclui-se que os procedimentos realizados foram eficazes para remoção da neoplasia no presente paciente durante o período avaliado promovendo uma melhor
qualidade de vida ao animal.

REFERENCIAS

DALECK, C.R; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. Gross T.L., Ihrke P.J., Walder E.J. (#38)Affolter V.K. Neoplasias epiteliais
e outros tumores, Doenças de Pele do Cão e do Gato: diagnóstico clínico e histopatológico. 2ª ed., Roca, São Paulo. Silveira L.M.G., Brunner C.H.M., Cunha F.M.,
Rocha M. (#38)Futema F. 2011. Eletroquimioterapia em adenocarcinoma perianal canino. J. Health Sci. Inst. V. 29 P.136-138, 2011. DITTERS, R. W., WALSH K. M.,
Feline Basal Cell Tumors: Review of 124 cases, Vet. Pathol. V.21, p. 51-56, 1984.
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TITULO TRATAMENTO DE CARCINOMA BASOCELULAR SOLIDO EM REGIÃO PERIOCULAR COM ACOMETIMENTO DE CONDUTO AUDITIVO EM FELINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O carcinoma basocelular sólido é um tumor maligno originário da camada basal da epiderme, geralmente as lesões apresentam-se como placas firmes, alopécicas,
ulceradas e crostosas, podendo estar relacionado a exposição ultravioleta, e nos felinos suspeita-se que o papilomavirus possa ter participação no processo de
carcinogênese. Estes tumores representam menos 1,25% dos tumores cutâneos em gatos e as lesões geralmente estão localizadas em plano nasal, região
periocular e orelha. Metástases a distância são incomuns, porém recidivas locais podem ocorrer com frequência, dependendo do tempo de evolução, tamanho do
tumor e tratamento utilizado.

OBJETIVOS Avaliar a recidiva após a realização de intervenção cirúrgica associada a eletroquimioterapia em paciente com carcinoma basocelular sólido.

METODOLOGIA

Foi atendido um animal da espécie felina, fêmea, sem raça definida, de vinte anos no Hospital Veterinário UNISA com histórico de lesão ulcerada e crostosa em
região esquerda da cabeça com dimensões aproximadas de 7cm de diâmetro, com acometimento abrangendo desde a região da pálpebra superior esquerda se
estendendo até orelha esquerda, com histórico de tratamento prévio como ferida crônica em colega durante três meses. Após exames físicos e complementares,
houve suspeita de neoplasia com diferencial para esporotricose, além disso, o animal foi diagnosticado com doença renal crônica, cardíaca e um nódulo de 1cm em
tórax, porém, que não contraindicavam o procedimento cirúrgico de biopsia incisional para realização de histopatológico e cultura fúngica.

RESULTADOS

O resultado do histopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma basocelular sólido. Sendo assim, a paciente foi submetida a intervenção cirúrgica para a
retirada completa da neoformação, sendo necessário realizar enucleação e ablação total de conduto auditivo, ambos do lado esquerdo, associados a
eletroquimioterapia com bleomicina para complementação de margens e diminuir a possibilidade de recidiva da neoplasia e flap cutâneo de avanço da região
cervical dorsal. Decorridos 35 dias após o procedimento cirúrgico o paciente obteve alta, porém, apesar de todo empenho terapêutico, é importante ressaltar que
deve ser evitado ao máximo a exposição do animal a luz ultravioleta visando diminuir a chance de recidiva ou o aparecimento de novas lesões a longo prazo.

CONCLUSOES
Conclui-se que os procedimentos realizados foram eficazes para remoção da neoplasia no presente paciente durante o período avaliado promovendo uma melhor
qualidade de vida ao animal.

REFERENCIAS

DALECK, C.R; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. Gross T.L., Ihrke P.J., Walder E.J. (#38)Affolter V.K. Neoplasias epiteliais
e outros tumores, Doenças de Pele do Cão e do Gato: diagnóstico clínico e histopatológico. 2ª ed., Roca, São Paulo. Silveira L.M.G., Brunner C.H.M., Cunha F.M.,
Rocha M. (#38)Futema F. 2011. Eletroquimioterapia em adenocarcinoma perianal canino. J. Health Sci. Inst. V. 29 P.136-138, 2011. DITTERS, R. W., WALSH K. M.,
Feline Basal Cell Tumors: Review of 124 cases, Vet. Pathol. V.21, p. 51-56, 1984.
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Pedro Carvalho Cassino JESSICA YUME ASANO REIMBERG

TITULO TRATAMENTO DE CARCINOMA BASOCELULAR SOLIDO EM REGIÃO PERIOCULAR COM ACOMETIMENTO DE CONDUTO AUDITIVO EM FELINO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O carcinoma basocelular sólido é um tumor maligno originário da camada basal da epiderme, geralmente as lesões apresentam-se como placas firmes, alopécicas,
ulceradas e crostosas, podendo estar relacionado a exposição ultravioleta, e nos felinos suspeita-se que o papilomavirus possa ter participação no processo de
carcinogênese. Estes tumores representam menos 1,25% dos tumores cutâneos em gatos e as lesões geralmente estão localizadas em plano nasal, região
periocular e orelha. Metástases a distância são incomuns, porém recidivas locais podem ocorrer com frequência, dependendo do tempo de evolução, tamanho do
tumor e tratamento utilizado.

OBJETIVOS Avaliar a recidiva após a realização de intervenção cirúrgica associada a eletroquimioterapia em paciente com carcinoma basocelular sólido.

METODOLOGIA

Foi atendido um animal da espécie felina, fêmea, sem raça definida, de vinte anos no Hospital Veterinário UNISA com histórico de lesão ulcerada e crostosa em
região esquerda da cabeça com dimensões aproximadas de 7cm de diâmetro, com acometimento abrangendo desde a região da pálpebra superior esquerda se
estendendo até orelha esquerda, com histórico de tratamento prévio como ferida crônica em colega durante três meses. Após exames físicos e complementares,
houve suspeita de neoplasia com diferencial para esporotricose, além disso, o animal foi diagnosticado com doença renal crônica, cardíaca e um nódulo de 1cm em
tórax, porém, que não contraindicavam o procedimento cirúrgico de biopsia incisional para realização de histopatológico e cultura fúngica.

RESULTADOS

O resultado do histopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma basocelular sólido. Sendo assim, a paciente foi submetida a intervenção cirúrgica para a
retirada completa da neoformação, sendo necessário realizar enucleação e ablação total de conduto auditivo, ambos do lado esquerdo, associados a
eletroquimioterapia com bleomicina para complementação de margens e diminuir a possibilidade de recidiva da neoplasia e flap cutâneo de avanço da região
cervical dorsal. Decorridos 35 dias após o procedimento cirúrgico o paciente obteve alta, porém, apesar de todo empenho terapêutico, é importante ressaltar que
deve ser evitado ao máximo a exposição do animal a luz ultravioleta visando diminuir a chance de recidiva ou o aparecimento de novas lesões a longo prazo.

CONCLUSOES
Conclui-se que os procedimentos realizados foram eficazes para remoção da neoplasia no presente paciente durante o período avaliado promovendo uma melhor
qualidade de vida ao animal.

REFERENCIAS

DALECK, C.R; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. Gross T.L., Ihrke P.J., Walder E.J. (#38)Affolter V.K. Neoplasias epiteliais
e outros tumores, Doenças de Pele do Cão e do Gato: diagnóstico clínico e histopatológico. 2ª ed., Roca, São Paulo. Silveira L.M.G., Brunner C.H.M., Cunha F.M.,
Rocha M. (#38)Futema F. 2011. Eletroquimioterapia em adenocarcinoma perianal canino. J. Health Sci. Inst. V. 29 P.136-138, 2011. DITTERS, R. W., WALSH K. M.,
Feline Basal Cell Tumors: Review of 124 cases, Vet. Pathol. V.21, p. 51-56, 1984.
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Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO O estudo da autodeterminação dentro do ensino médio nas aulas de Educação Física

INTRODUCAO
Pode-se atrelar este estudo com a teoria base da autodeterminação e investigar se os três pilares são utilizados nesse processo de ensino-aprendizagem, visando
que sejam encontradas algumas dificuldades durante esta fase dos alunos e buscar entender quais obstáculos impedem que eles participem.

OBJETIVOS
Investigar a autodeterminação e a evasão no ensino médio, buscando compreender o que causa aos alunos a motivação nas aulas de Educação Física durante o
período escolar.

METODOLOGIA
Um estudo de revisão integrativa com a estratégia PICo, P = “Adolescente”, “Jovem”I = Motivação, autodeterminação, Co = Educação Física. A frase de busca foi
(“Adolescente” OR “Jovem”) AND (“Desincentivos” OR “Expectativa” OR “Expectativas” OR “Incentivo” OR “Incentivos” OR “Motivações” OR “Motivo” OR “Motivação”
OR “Evasão”) AND (“Educação Física” OR “ Escola” OR “ Escolar”) e sem delimitação temporal.

RESULTADOS

Foram encontrados 13916 artigos e fizeram parte desta pesquisa após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 9 para compor os resultados do estudo. Dos
estudos selecionados podemos categorizar propostas como organização didática da aula, sistema escolar, currículo e problemas sociais que levam o aluno a evadir
das aulas de Educação Física. Existem muitos problemas que levam a evasão dos alunos das aulas na escola, sendo que a teoria da autodeterminação pode ser um
constructo que auxilie o professor a otimizar sua aula, minimizar a evasão e criar possibilidades para que os alunos se desenvolvam de forma integral.

CONCLUSOES
São muitos os problemas dentro da Educação Física Escolar, a teoria da autodeterminação pode auxiliar o professor na prática docente, em que a readequação da
prática, do conteúdo e das estratégias podem auxiliar no engajamento dos alunos, porém, é necessário reconhecer que as questões sociais.

REFERENCIAS

Brasil. Base Nacional Comum Curricular, 2017. GUEDES, Dartangnan P.; MOTA, JURANDIR DA S.; Motivação, Educação Física, Exercício físico e Esporte. Paraná,
2016. PIZANI, et al; (Des) motivação na educacão física escolar: uma análise a partir da teoria da autodeterminação. Revista Brasileira Ciênc. Esporte. Paraná, 2016.
PRUDÊNCIO, Elayne Emilia C.; A utilização da teoria da autodeterminação no Brasil. V 29. São Paulo, 2020. Thomas, Nelson e Silverman; Metodos de Pesquisa em
Atividade Fisica - 6a Ed - 2012.
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Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO O estudo da autodeterminação dentro do ensino médio nas aulas de Educação Física

INTRODUCAO
Pode-se atrelar este estudo com a teoria base da autodeterminação e investigar se os três pilares são utilizados nesse processo de ensino-aprendizagem, visando
que sejam encontradas algumas dificuldades durante esta fase dos alunos e buscar entender quais obstáculos impedem que eles participem.

OBJETIVOS
Investigar a autodeterminação e a evasão no ensino médio, buscando compreender o que causa aos alunos a motivação nas aulas de Educação Física durante o
período escolar.

METODOLOGIA
Um estudo de revisão integrativa com a estratégia PICo, P = “Adolescente”, “Jovem”I = Motivação, autodeterminação, Co = Educação Física. A frase de busca foi
(“Adolescente” OR “Jovem”) AND (“Desincentivos” OR “Expectativa” OR “Expectativas” OR “Incentivo” OR “Incentivos” OR “Motivações” OR “Motivo” OR “Motivação”
OR “Evasão”) AND (“Educação Física” OR “ Escola” OR “ Escolar”) e sem delimitação temporal.

RESULTADOS

Foram encontrados 13916 artigos e fizeram parte desta pesquisa após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 9 para compor os resultados do estudo. Dos
estudos selecionados podemos categorizar propostas como organização didática da aula, sistema escolar, currículo e problemas sociais que levam o aluno a evadir
das aulas de Educação Física. Existem muitos problemas que levam a evasão dos alunos das aulas na escola, sendo que a teoria da autodeterminação pode ser um
constructo que auxilie o professor a otimizar sua aula, minimizar a evasão e criar possibilidades para que os alunos se desenvolvam de forma integral.

CONCLUSOES
São muitos os problemas dentro da Educação Física Escolar, a teoria da autodeterminação pode auxiliar o professor na prática docente, em que a readequação da
prática, do conteúdo e das estratégias podem auxiliar no engajamento dos alunos, porém, é necessário reconhecer que as questões sociais.

REFERENCIAS

Brasil. Base Nacional Comum Curricular, 2017. GUEDES, Dartangnan P.; MOTA, JURANDIR DA S.; Motivação, Educação Física, Exercício físico e Esporte. Paraná,
2016. PIZANI, et al; (Des) motivação na educacão física escolar: uma análise a partir da teoria da autodeterminação. Revista Brasileira Ciênc. Esporte. Paraná, 2016.
PRUDÊNCIO, Elayne Emilia C.; A utilização da teoria da autodeterminação no Brasil. V 29. São Paulo, 2020. Thomas, Nelson e Silverman; Metodos de Pesquisa em
Atividade Fisica - 6a Ed - 2012.
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TITULO ADRENALECTOMIA EM CÃO DEVIDO A ADENOMA ADRENOCORTICAL –RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O diagnóstico de neoplasias emglândula adrenal, nos últimos anos, vem se tornando mais rotineiros,devido aos avanços em métodos diagnósticos como as técnicas
de imaginologia e, consequentemente, as alternativas para o tratamentose tornaram mais acuradas e acessíveis. Quando tais neoplasias são factíveis de remoção, a
intervenção cirúrgica éo tratamento com maior probabilidade de êxito.Contudo,sua realização demanda capacitação técnica, principalmente quando há envolvimento
da veia cava.Ataxa mortalidade cirúrgica é considerada alta, podendo variar entre 5,7 - 50%, em procedimentos eletivos e emergenciais, respectivamente. Em alguns
pacienteso uso de venotomia faz-se necessário,quando há presença de trombo em veia cava, assim como nefrectomia quando houver indícios de comprometimento
renal importante. Devido a variáveis anatômicas e topográficas, onde temos que a adrenal direita se situa mais cranialmente quando comparada a esquerda, fato que
altera o planejamento, podendo influenciar no acesso cirúrgico, onde comumente é realizado por laparotomia ventral pela linha média, mas também pode ser
realizada por acesso paracostal ou ainda por acesso intercostal através do 12º espaço.

OBJETIVOS Relatar o procedimento cirúrgico de adrenalectomia em um cão com neoformação em adrenal direita.

METODOLOGIA

Foi atendido um animal da espécie canina, fêmea, SRD, comsete anos no Hospital Veterinário UNISA tendo histórico de trauma por atropelamento. No exame físico e
complementares, foi visibilizado por ultrassom abdominal,aumento de volume em topografia de adrenal direita, medindo aproximadamente 2,4cm. Não foram
identificados sinais compatíveis com as principais endocrinopatias, mesmo assim, exames complementares foram realizados para descartar as mesmas, tendo
como resultado nenhuma alteração. Como forma de planejamento cirúrgico foi solicitado tomografia computadorizada da região abdominal e o paciente foi
submetido a adrenalectomia total direita.

RESULTADOS

Após a realização do procedimento, foi enviado material para histopatologia, obtendo diagnóstico de adenoma adrenocortical. Assim sendo, realizou-se a análise
imunohistoquimica, onde obtivemos os seguintes marcadores: Ki67, MELAN A, CALRETININA e INIBINA ALFA , indicando que o tumor era de córtex, podendo assim,
descartar que pudesse ser originário da medula. O fato de ser um tumor não produtor de hormônio e ser um tumor de córtex, classifica o mesmo como um
incidentaloma, não produtor de hormônio, cujo o comportamento neoplásico é benigno.

CONCLUSOES
Conclui-se que os procedimentos realizados foram eficazes para remoção da neoplasia durante o período avaliadodando uma melhor qualidade de vida e tempo de
sobrevida ao animal.

REFERENCIAS

DALECK, C.R; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. PEIXOTO, Roberta Bruna Fidelis Lins; CAVALCANTE, Thila Santos
Brandão; FERREIRA, Lais Lessa Dias; CAMARA, Ligia Buzza Roo de Mendonça; ANDERLINI, Giovana Patrícia de Oliveira e Souza; CARVALHO, Kézia dos Santos.
Adenoma adrenocortical como causa de doença de cushing em cão: relato de caso. Pubvet, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-6, jan. 2018. Editora MV Valero. FOSSUM,
TheresaWelch. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 2015.. Nelson, R. W. (#38) Couto, C. G. 2015. Medicina interna de pequenos animais.
Elsevier Editora, Amsterdan.
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Pedro Carvalho Cassino JESSICA YUME ASANO REIMBERG

TITULO ADRENALECTOMIA EM CÃO DEVIDO A ADENOMA ADRENOCORTICAL –RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O diagnóstico de neoplasias emglândula adrenal, nos últimos anos, vem se tornando mais rotineiros,devido aos avanços em métodos diagnósticos como as técnicas
de imaginologia e, consequentemente, as alternativas para o tratamentose tornaram mais acuradas e acessíveis. Quando tais neoplasias são factíveis de remoção, a
intervenção cirúrgica éo tratamento com maior probabilidade de êxito.Contudo,sua realização demanda capacitação técnica, principalmente quando há envolvimento
da veia cava.Ataxa mortalidade cirúrgica é considerada alta, podendo variar entre 5,7 - 50%, em procedimentos eletivos e emergenciais, respectivamente. Em alguns
pacienteso uso de venotomia faz-se necessário,quando há presença de trombo em veia cava, assim como nefrectomia quando houver indícios de comprometimento
renal importante. Devido a variáveis anatômicas e topográficas, onde temos que a adrenal direita se situa mais cranialmente quando comparada a esquerda, fato que
altera o planejamento, podendo influenciar no acesso cirúrgico, onde comumente é realizado por laparotomia ventral pela linha média, mas também pode ser
realizada por acesso paracostal ou ainda por acesso intercostal através do 12º espaço.

OBJETIVOS Relatar o procedimento cirúrgico de adrenalectomia em um cão com neoformação em adrenal direita.

METODOLOGIA

Foi atendido um animal da espécie canina, fêmea, SRD, comsete anos no Hospital Veterinário UNISA tendo histórico de trauma por atropelamento. No exame físico e
complementares, foi visibilizado por ultrassom abdominal,aumento de volume em topografia de adrenal direita, medindo aproximadamente 2,4cm. Não foram
identificados sinais compatíveis com as principais endocrinopatias, mesmo assim, exames complementares foram realizados para descartar as mesmas, tendo
como resultado nenhuma alteração. Como forma de planejamento cirúrgico foi solicitado tomografia computadorizada da região abdominal e o paciente foi
submetido a adrenalectomia total direita.

RESULTADOS

Após a realização do procedimento, foi enviado material para histopatologia, obtendo diagnóstico de adenoma adrenocortical. Assim sendo, realizou-se a análise
imunohistoquimica, onde obtivemos os seguintes marcadores: Ki67, MELAN A, CALRETININA e INIBINA ALFA , indicando que o tumor era de córtex, podendo assim,
descartar que pudesse ser originário da medula. O fato de ser um tumor não produtor de hormônio e ser um tumor de córtex, classifica o mesmo como um
incidentaloma, não produtor de hormônio, cujo o comportamento neoplásico é benigno.

CONCLUSOES
Conclui-se que os procedimentos realizados foram eficazes para remoção da neoplasia durante o período avaliadodando uma melhor qualidade de vida e tempo de
sobrevida ao animal.

REFERENCIAS

DALECK, C.R; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. PEIXOTO, Roberta Bruna Fidelis Lins; CAVALCANTE, Thila Santos
Brandão; FERREIRA, Lais Lessa Dias; CAMARA, Ligia Buzza Roo de Mendonça; ANDERLINI, Giovana Patrícia de Oliveira e Souza; CARVALHO, Kézia dos Santos.
Adenoma adrenocortical como causa de doença de cushing em cão: relato de caso. Pubvet, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-6, jan. 2018. Editora MV Valero. FOSSUM,
TheresaWelch. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 2015.. Nelson, R. W. (#38) Couto, C. G. 2015. Medicina interna de pequenos animais.
Elsevier Editora, Amsterdan.
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Pedro Carvalho Cassino JESSICA YUME ASANO REIMBERG

TITULO ADRENALECTOMIA EM CÃO DEVIDO A ADENOMA ADRENOCORTICAL –RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O diagnóstico de neoplasias emglândula adrenal, nos últimos anos, vem se tornando mais rotineiros,devido aos avanços em métodos diagnósticos como as técnicas
de imaginologia e, consequentemente, as alternativas para o tratamentose tornaram mais acuradas e acessíveis. Quando tais neoplasias são factíveis de remoção, a
intervenção cirúrgica éo tratamento com maior probabilidade de êxito.Contudo,sua realização demanda capacitação técnica, principalmente quando há envolvimento
da veia cava.Ataxa mortalidade cirúrgica é considerada alta, podendo variar entre 5,7 - 50%, em procedimentos eletivos e emergenciais, respectivamente. Em alguns
pacienteso uso de venotomia faz-se necessário,quando há presença de trombo em veia cava, assim como nefrectomia quando houver indícios de comprometimento
renal importante. Devido a variáveis anatômicas e topográficas, onde temos que a adrenal direita se situa mais cranialmente quando comparada a esquerda, fato que
altera o planejamento, podendo influenciar no acesso cirúrgico, onde comumente é realizado por laparotomia ventral pela linha média, mas também pode ser
realizada por acesso paracostal ou ainda por acesso intercostal através do 12º espaço.

OBJETIVOS Relatar o procedimento cirúrgico de adrenalectomia em um cão com neoformação em adrenal direita.

METODOLOGIA

Foi atendido um animal da espécie canina, fêmea, SRD, comsete anos no Hospital Veterinário UNISA tendo histórico de trauma por atropelamento. No exame físico e
complementares, foi visibilizado por ultrassom abdominal,aumento de volume em topografia de adrenal direita, medindo aproximadamente 2,4cm. Não foram
identificados sinais compatíveis com as principais endocrinopatias, mesmo assim, exames complementares foram realizados para descartar as mesmas, tendo
como resultado nenhuma alteração. Como forma de planejamento cirúrgico foi solicitado tomografia computadorizada da região abdominal e o paciente foi
submetido a adrenalectomia total direita.

RESULTADOS

Após a realização do procedimento, foi enviado material para histopatologia, obtendo diagnóstico de adenoma adrenocortical. Assim sendo, realizou-se a análise
imunohistoquimica, onde obtivemos os seguintes marcadores: Ki67, MELAN A, CALRETININA e INIBINA ALFA , indicando que o tumor era de córtex, podendo assim,
descartar que pudesse ser originário da medula. O fato de ser um tumor não produtor de hormônio e ser um tumor de córtex, classifica o mesmo como um
incidentaloma, não produtor de hormônio, cujo o comportamento neoplásico é benigno.

CONCLUSOES
Conclui-se que os procedimentos realizados foram eficazes para remoção da neoplasia durante o período avaliadodando uma melhor qualidade de vida e tempo de
sobrevida ao animal.

REFERENCIAS

DALECK, C.R; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. PEIXOTO, Roberta Bruna Fidelis Lins; CAVALCANTE, Thila Santos
Brandão; FERREIRA, Lais Lessa Dias; CAMARA, Ligia Buzza Roo de Mendonça; ANDERLINI, Giovana Patrícia de Oliveira e Souza; CARVALHO, Kézia dos Santos.
Adenoma adrenocortical como causa de doença de cushing em cão: relato de caso. Pubvet, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-6, jan. 2018. Editora MV Valero. FOSSUM,
TheresaWelch. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 2015.. Nelson, R. W. (#38) Couto, C. G. 2015. Medicina interna de pequenos animais.
Elsevier Editora, Amsterdan.
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Pedro Carvalho Cassino JESSICA YUME ASANO REIMBERG

TITULO ADRENALECTOMIA EM CÃO DEVIDO A ADENOMA ADRENOCORTICAL –RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O diagnóstico de neoplasias emglândula adrenal, nos últimos anos, vem se tornando mais rotineiros,devido aos avanços em métodos diagnósticos como as técnicas
de imaginologia e, consequentemente, as alternativas para o tratamentose tornaram mais acuradas e acessíveis. Quando tais neoplasias são factíveis de remoção, a
intervenção cirúrgica éo tratamento com maior probabilidade de êxito.Contudo,sua realização demanda capacitação técnica, principalmente quando há envolvimento
da veia cava.Ataxa mortalidade cirúrgica é considerada alta, podendo variar entre 5,7 - 50%, em procedimentos eletivos e emergenciais, respectivamente. Em alguns
pacienteso uso de venotomia faz-se necessário,quando há presença de trombo em veia cava, assim como nefrectomia quando houver indícios de comprometimento
renal importante. Devido a variáveis anatômicas e topográficas, onde temos que a adrenal direita se situa mais cranialmente quando comparada a esquerda, fato que
altera o planejamento, podendo influenciar no acesso cirúrgico, onde comumente é realizado por laparotomia ventral pela linha média, mas também pode ser
realizada por acesso paracostal ou ainda por acesso intercostal através do 12º espaço.

OBJETIVOS Relatar o procedimento cirúrgico de adrenalectomia em um cão com neoformação em adrenal direita.

METODOLOGIA

Foi atendido um animal da espécie canina, fêmea, SRD, comsete anos no Hospital Veterinário UNISA tendo histórico de trauma por atropelamento. No exame físico e
complementares, foi visibilizado por ultrassom abdominal,aumento de volume em topografia de adrenal direita, medindo aproximadamente 2,4cm. Não foram
identificados sinais compatíveis com as principais endocrinopatias, mesmo assim, exames complementares foram realizados para descartar as mesmas, tendo
como resultado nenhuma alteração. Como forma de planejamento cirúrgico foi solicitado tomografia computadorizada da região abdominal e o paciente foi
submetido a adrenalectomia total direita.

RESULTADOS

Após a realização do procedimento, foi enviado material para histopatologia, obtendo diagnóstico de adenoma adrenocortical. Assim sendo, realizou-se a análise
imunohistoquimica, onde obtivemos os seguintes marcadores: Ki67, MELAN A, CALRETININA e INIBINA ALFA , indicando que o tumor era de córtex, podendo assim,
descartar que pudesse ser originário da medula. O fato de ser um tumor não produtor de hormônio e ser um tumor de córtex, classifica o mesmo como um
incidentaloma, não produtor de hormônio, cujo o comportamento neoplásico é benigno.

CONCLUSOES
Conclui-se que os procedimentos realizados foram eficazes para remoção da neoplasia durante o período avaliadodando uma melhor qualidade de vida e tempo de
sobrevida ao animal.

REFERENCIAS

DALECK, C.R; DE NARDI, A. B. Oncologia em cães e gatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2016. PEIXOTO, Roberta Bruna Fidelis Lins; CAVALCANTE, Thila Santos
Brandão; FERREIRA, Lais Lessa Dias; CAMARA, Ligia Buzza Roo de Mendonça; ANDERLINI, Giovana Patrícia de Oliveira e Souza; CARVALHO, Kézia dos Santos.
Adenoma adrenocortical como causa de doença de cushing em cão: relato de caso. Pubvet, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-6, jan. 2018. Editora MV Valero. FOSSUM,
TheresaWelch. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 2015.. Nelson, R. W. (#38) Couto, C. G. 2015. Medicina interna de pequenos animais.
Elsevier Editora, Amsterdan.
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Lucas Melo Neves

TITULO Prática de atividade física e qualidade do sono durante a pandemia de COVID-19: análise comparativa em graduandos de cursos em saúde

INTRODUCAO
Indicadores de saúde física e mental estão associados ao maior tempo de atividade física (AF) e ao menor tempo de comportamento sedentário (CS). Sobretudo,
ressaltamos o benefício da AF na qualidade do sono (QS). Muitos problemas de saúde mental são relatados no curso de Medicina (MED), contudo, são precárias as
comparações entre diferentes cursos de graduação, evidenciando a relevância deste estudo.

OBJETIVOS Averiguar se graduandos que realizam maior AF apresentam melhor QS, comparando graduandos de MED (menos ativos) e de Educação Física (EF) (mais ativos).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal em que graduandos de todos os semestres de graduação de MED e EF foram convidados a responder dois questionários
validados para a população brasileira: PSQI (Índice de qualidade do sono de Pittsburgh) e IPAQ (Questionário Internacional de Atividade Física). O cálculo da amostra
indicou um mínimo de 218 discentes. Para comparação entre cursos o teste não paramétrico de Mann-Whitney e, para verificar valores esperados e observados foi
utilizado o teste qui-quadrado.

RESULTADOS

Graduandos do curso de MED (n=272) e EF (n=95), responderam os questionários entre 10/2020 e 02/2021, sendo verificado: (i) diferença significante quanto aos
valores observados de graduandos da MED (menos ativos) comparados aos de EF (mais ativos) (X2 (1) = 40.559; p(#60)0.001); (ii) não significância em relação a
qualidade do sono e o curso de graduação (X2 (1) = 0.866; p(#60)0.352) e também para a QS e a prática de AF (X2 (1) = 0.154; p(#60)0.695). Cabe ressaltar que
ambos os cursos apresentam má qualidade do sono, com mediana 7 (escala 0 a 21; (#60)6 indica boa qualidade), sendo um ponto de atenção para o cuidado em
saúde mental dos estudantes. Na literatura consta que a AF é benéfica para a saúde mental dos indivíduos. Todavia, a nossa hipótese proposta não foi confirmada.
Alguns fatores podem ter influenciado nosso estudo, inclusive a subjetividade da ferramenta (PSQI), pois se trata de um questionário de auto relato. Porém, mesmo
que tenha sido utilizada uma ferramenta pouco sensível, vários estudos evidenciam que um melhor indicador de saúde física e mental está associado a uma maior
prática de AF.

CONCLUSOES

Diante dos resultados obtidos, o PSQI não se mostrou efetivo como indicador de QS na comparação entre grupos, o que pode ser justificado por se tratar de uma
escala indireta, dependente da auto-avaliação. Portanto, a utilização de ferramentas para a avaliação da QS, como a Polissonografia, é uma possibilidade para
tentarmos verificar tal relação já demonstrada na literatura. Deve-se ressaltar que compreender a saúde mental dos estudantes é primordial para a criação de
medidas para a melhora global da saúde e o desempenho acadêmico.

REFERENCIAS
1-Feng, (2014). Associations of physical activity, screen time with depression, anxiety and sleep quality among Chinese college freshmen. 2-Kelley (2017). Exercise
and sleep: a systematic review of previous meta-analyses. 3-NAVARRO, 2021 Medical student with higher time of physical activity present lower anxiety and
depression symptoms during the COVID-19 pandemic.
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Lucas Melo Neves

TITULO Prática de atividade física e qualidade do sono durante a pandemia de COVID-19: análise comparativa em graduandos de cursos em saúde

INTRODUCAO
Indicadores de saúde física e mental estão associados ao maior tempo de atividade física (AF) e ao menor tempo de comportamento sedentário (CS). Sobretudo,
ressaltamos o benefício da AF na qualidade do sono (QS). Muitos problemas de saúde mental são relatados no curso de Medicina (MED), contudo, são precárias as
comparações entre diferentes cursos de graduação, evidenciando a relevância deste estudo.

OBJETIVOS Averiguar se graduandos que realizam maior AF apresentam melhor QS, comparando graduandos de MED (menos ativos) e de Educação Física (EF) (mais ativos).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal em que graduandos de todos os semestres de graduação de MED e EF foram convidados a responder dois questionários
validados para a população brasileira: PSQI (Índice de qualidade do sono de Pittsburgh) e IPAQ (Questionário Internacional de Atividade Física). O cálculo da amostra
indicou um mínimo de 218 discentes. Para comparação entre cursos o teste não paramétrico de Mann-Whitney e, para verificar valores esperados e observados foi
utilizado o teste qui-quadrado.

RESULTADOS

Graduandos do curso de MED (n=272) e EF (n=95), responderam os questionários entre 10/2020 e 02/2021, sendo verificado: (i) diferença significante quanto aos
valores observados de graduandos da MED (menos ativos) comparados aos de EF (mais ativos) (X2 (1) = 40.559; p(#60)0.001); (ii) não significância em relação a
qualidade do sono e o curso de graduação (X2 (1) = 0.866; p(#60)0.352) e também para a QS e a prática de AF (X2 (1) = 0.154; p(#60)0.695). Cabe ressaltar que
ambos os cursos apresentam má qualidade do sono, com mediana 7 (escala 0 a 21; (#60)6 indica boa qualidade), sendo um ponto de atenção para o cuidado em
saúde mental dos estudantes. Na literatura consta que a AF é benéfica para a saúde mental dos indivíduos. Todavia, a nossa hipótese proposta não foi confirmada.
Alguns fatores podem ter influenciado nosso estudo, inclusive a subjetividade da ferramenta (PSQI), pois se trata de um questionário de auto relato. Porém, mesmo
que tenha sido utilizada uma ferramenta pouco sensível, vários estudos evidenciam que um melhor indicador de saúde física e mental está associado a uma maior
prática de AF.

CONCLUSOES

Diante dos resultados obtidos, o PSQI não se mostrou efetivo como indicador de QS na comparação entre grupos, o que pode ser justificado por se tratar de uma
escala indireta, dependente da auto-avaliação. Portanto, a utilização de ferramentas para a avaliação da QS, como a Polissonografia, é uma possibilidade para
tentarmos verificar tal relação já demonstrada na literatura. Deve-se ressaltar que compreender a saúde mental dos estudantes é primordial para a criação de
medidas para a melhora global da saúde e o desempenho acadêmico.

REFERENCIAS
1-Feng, (2014). Associations of physical activity, screen time with depression, anxiety and sleep quality among Chinese college freshmen. 2-Kelley (2017). Exercise
and sleep: a systematic review of previous meta-analyses. 3-NAVARRO, 2021 Medical student with higher time of physical activity present lower anxiety and
depression symptoms during the COVID-19 pandemic.
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TITULO IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS TCD8+ EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC PARA COVID-19

INTRODUCAO

Um dos aspectos mais conhecidos acerca da pandemia pelo SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é que a população idosa apresenta a maior taxa de infecção,
gravidade e letalidade pela doença. Um dos aspectos que favorece está situação associa-se a ocorrência da imunossenescência, que se traduz como o declínio
acentuado das respostas imunes ao logo do envelhecimento. Dentre as principais alterações imunes associadas com o avanço da idade são: a redução do número
de linfócitos TCD8+CD28+CD57-, em contrapartida ao aumento do número de linfócitos TCD8+CD28-CD57+. Este perfil não só reduz a responsividade dessas
células a desafios imunológicos, como, por exemplo, as vacinas, mas também se relaciona com a manifestação de diversas doenças, inclusive virais.

OBJETIVOS Avaliar o perfil dos linfócitos TCD8+ em idosos vacinados com CoronaVac para COVID-19.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado com a participação voluntária de 20 indivíduos idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que receberam a vacina CoronaVac para a
COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina para avaliação das porcentagens de linfócitos
TCD8+CD28+CD57- e TCD8+CD28-CD57+, por citometria de fluxo.

RESULTADOS
Os resultados obtidos até o presente momento mostraram que, embora a vacinação com CoronaVac não tenha alterado as porcentagens dos TCD8+CD28-CD57+,
um aumento significativo da porcentagem dos linfócitos TCD8+CD28+CD57- (p=0,003), bem como da razão entre as porcentagens destes dois fenótipos
(p(#60)0,0005) foram observados pós-vacinação quando comparados aos valores pré-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados parciais nos permitem sugerir que a vacina CoronaVac foi capaz de estimular o aumento dos linfócitos TCD8+CD28+CD57-, o que
pode favorecer uma melhor ativação da resposta imune à COVID-19.

REFERENCIAS

Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes
in COVID-19. Allergy. 2020. Viruses CSGotICoTo. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-
CoV-2. Nat Microbiol. 2020;5(4):536-44. Dong X, Cao YY, Lu XX, Zhang JJ, Du H, Yan YQ, et al. Eleven faces of coronavirus disease 2019. Allergy. 2020. Merino J,
Martínez-González MA, Rubio M, Inogés S, Sánchez-Ibarrola A, Subirá ML. Progressive decrease of CD8high+ CD28+ CD57- cells with ageing. Clin Exp Immunol. 1998
Apr;112(1):48-51.
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Andre Luis Lacerda Bachi Carolina Nunes Franca

TITULO IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS TCD8+ EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC PARA COVID-19

INTRODUCAO

Um dos aspectos mais conhecidos acerca da pandemia pelo SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é que a população idosa apresenta a maior taxa de infecção,
gravidade e letalidade pela doença. Um dos aspectos que favorece está situação associa-se a ocorrência da imunossenescência, que se traduz como o declínio
acentuado das respostas imunes ao logo do envelhecimento. Dentre as principais alterações imunes associadas com o avanço da idade são: a redução do número
de linfócitos TCD8+CD28+CD57-, em contrapartida ao aumento do número de linfócitos TCD8+CD28-CD57+. Este perfil não só reduz a responsividade dessas
células a desafios imunológicos, como, por exemplo, as vacinas, mas também se relaciona com a manifestação de diversas doenças, inclusive virais.

OBJETIVOS Avaliar o perfil dos linfócitos TCD8+ em idosos vacinados com CoronaVac para COVID-19.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado com a participação voluntária de 20 indivíduos idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que receberam a vacina CoronaVac para a
COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina para avaliação das porcentagens de linfócitos
TCD8+CD28+CD57- e TCD8+CD28-CD57+, por citometria de fluxo.

RESULTADOS
Os resultados obtidos até o presente momento mostraram que, embora a vacinação com CoronaVac não tenha alterado as porcentagens dos TCD8+CD28-CD57+,
um aumento significativo da porcentagem dos linfócitos TCD8+CD28+CD57- (p=0,003), bem como da razão entre as porcentagens destes dois fenótipos
(p(#60)0,0005) foram observados pós-vacinação quando comparados aos valores pré-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados parciais nos permitem sugerir que a vacina CoronaVac foi capaz de estimular o aumento dos linfócitos TCD8+CD28+CD57-, o que
pode favorecer uma melhor ativação da resposta imune à COVID-19.

REFERENCIAS

Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes
in COVID-19. Allergy. 2020. Viruses CSGotICoTo. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-
CoV-2. Nat Microbiol. 2020;5(4):536-44. Dong X, Cao YY, Lu XX, Zhang JJ, Du H, Yan YQ, et al. Eleven faces of coronavirus disease 2019. Allergy. 2020. Merino J,
Martínez-González MA, Rubio M, Inogés S, Sánchez-Ibarrola A, Subirá ML. Progressive decrease of CD8high+ CD28+ CD57- cells with ageing. Clin Exp Immunol. 1998
Apr;112(1):48-51.
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TITULO IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS TCD8+ EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC PARA COVID-19

INTRODUCAO

Um dos aspectos mais conhecidos acerca da pandemia pelo SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é que a população idosa apresenta a maior taxa de infecção,
gravidade e letalidade pela doença. Um dos aspectos que favorece está situação associa-se a ocorrência da imunossenescência, que se traduz como o declínio
acentuado das respostas imunes ao logo do envelhecimento. Dentre as principais alterações imunes associadas com o avanço da idade são: a redução do número
de linfócitos TCD8+CD28+CD57-, em contrapartida ao aumento do número de linfócitos TCD8+CD28-CD57+. Este perfil não só reduz a responsividade dessas
células a desafios imunológicos, como, por exemplo, as vacinas, mas também se relaciona com a manifestação de diversas doenças, inclusive virais.

OBJETIVOS Avaliar o perfil dos linfócitos TCD8+ em idosos vacinados com CoronaVac para COVID-19.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado com a participação voluntária de 20 indivíduos idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que receberam a vacina CoronaVac para a
COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina para avaliação das porcentagens de linfócitos
TCD8+CD28+CD57- e TCD8+CD28-CD57+, por citometria de fluxo.

RESULTADOS
Os resultados obtidos até o presente momento mostraram que, embora a vacinação com CoronaVac não tenha alterado as porcentagens dos TCD8+CD28-CD57+,
um aumento significativo da porcentagem dos linfócitos TCD8+CD28+CD57- (p=0,003), bem como da razão entre as porcentagens destes dois fenótipos
(p(#60)0,0005) foram observados pós-vacinação quando comparados aos valores pré-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados parciais nos permitem sugerir que a vacina CoronaVac foi capaz de estimular o aumento dos linfócitos TCD8+CD28+CD57-, o que
pode favorecer uma melhor ativação da resposta imune à COVID-19.

REFERENCIAS

Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes
in COVID-19. Allergy. 2020. Viruses CSGotICoTo. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-
CoV-2. Nat Microbiol. 2020;5(4):536-44. Dong X, Cao YY, Lu XX, Zhang JJ, Du H, Yan YQ, et al. Eleven faces of coronavirus disease 2019. Allergy. 2020. Merino J,
Martínez-González MA, Rubio M, Inogés S, Sánchez-Ibarrola A, Subirá ML. Progressive decrease of CD8high+ CD28+ CD57- cells with ageing. Clin Exp Immunol. 1998
Apr;112(1):48-51.
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TITULO IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS TCD8+ EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC PARA COVID-19

INTRODUCAO

Um dos aspectos mais conhecidos acerca da pandemia pelo SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é que a população idosa apresenta a maior taxa de infecção,
gravidade e letalidade pela doença. Um dos aspectos que favorece está situação associa-se a ocorrência da imunossenescência, que se traduz como o declínio
acentuado das respostas imunes ao logo do envelhecimento. Dentre as principais alterações imunes associadas com o avanço da idade são: a redução do número
de linfócitos TCD8+CD28+CD57-, em contrapartida ao aumento do número de linfócitos TCD8+CD28-CD57+. Este perfil não só reduz a responsividade dessas
células a desafios imunológicos, como, por exemplo, as vacinas, mas também se relaciona com a manifestação de diversas doenças, inclusive virais.

OBJETIVOS Avaliar o perfil dos linfócitos TCD8+ em idosos vacinados com CoronaVac para COVID-19.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado com a participação voluntária de 20 indivíduos idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que receberam a vacina CoronaVac para a
COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina para avaliação das porcentagens de linfócitos
TCD8+CD28+CD57- e TCD8+CD28-CD57+, por citometria de fluxo.

RESULTADOS
Os resultados obtidos até o presente momento mostraram que, embora a vacinação com CoronaVac não tenha alterado as porcentagens dos TCD8+CD28-CD57+,
um aumento significativo da porcentagem dos linfócitos TCD8+CD28+CD57- (p=0,003), bem como da razão entre as porcentagens destes dois fenótipos
(p(#60)0,0005) foram observados pós-vacinação quando comparados aos valores pré-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados parciais nos permitem sugerir que a vacina CoronaVac foi capaz de estimular o aumento dos linfócitos TCD8+CD28+CD57-, o que
pode favorecer uma melhor ativação da resposta imune à COVID-19.

REFERENCIAS

Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes
in COVID-19. Allergy. 2020. Viruses CSGotICoTo. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-
CoV-2. Nat Microbiol. 2020;5(4):536-44. Dong X, Cao YY, Lu XX, Zhang JJ, Du H, Yan YQ, et al. Eleven faces of coronavirus disease 2019. Allergy. 2020. Merino J,
Martínez-González MA, Rubio M, Inogés S, Sánchez-Ibarrola A, Subirá ML. Progressive decrease of CD8high+ CD28+ CD57- cells with ageing. Clin Exp Immunol. 1998
Apr;112(1):48-51.
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TITULO IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS TCD8+ EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC PARA COVID-19

INTRODUCAO

Um dos aspectos mais conhecidos acerca da pandemia pelo SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é que a população idosa apresenta a maior taxa de infecção,
gravidade e letalidade pela doença. Um dos aspectos que favorece está situação associa-se a ocorrência da imunossenescência, que se traduz como o declínio
acentuado das respostas imunes ao logo do envelhecimento. Dentre as principais alterações imunes associadas com o avanço da idade são: a redução do número
de linfócitos TCD8+CD28+CD57-, em contrapartida ao aumento do número de linfócitos TCD8+CD28-CD57+. Este perfil não só reduz a responsividade dessas
células a desafios imunológicos, como, por exemplo, as vacinas, mas também se relaciona com a manifestação de diversas doenças, inclusive virais.

OBJETIVOS Avaliar o perfil dos linfócitos TCD8+ em idosos vacinados com CoronaVac para COVID-19.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado com a participação voluntária de 20 indivíduos idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que receberam a vacina CoronaVac para a
COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina para avaliação das porcentagens de linfócitos
TCD8+CD28+CD57- e TCD8+CD28-CD57+, por citometria de fluxo.

RESULTADOS
Os resultados obtidos até o presente momento mostraram que, embora a vacinação com CoronaVac não tenha alterado as porcentagens dos TCD8+CD28-CD57+,
um aumento significativo da porcentagem dos linfócitos TCD8+CD28+CD57- (p=0,003), bem como da razão entre as porcentagens destes dois fenótipos
(p(#60)0,0005) foram observados pós-vacinação quando comparados aos valores pré-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados parciais nos permitem sugerir que a vacina CoronaVac foi capaz de estimular o aumento dos linfócitos TCD8+CD28+CD57-, o que
pode favorecer uma melhor ativação da resposta imune à COVID-19.

REFERENCIAS

Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes
in COVID-19. Allergy. 2020. Viruses CSGotICoTo. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-
CoV-2. Nat Microbiol. 2020;5(4):536-44. Dong X, Cao YY, Lu XX, Zhang JJ, Du H, Yan YQ, et al. Eleven faces of coronavirus disease 2019. Allergy. 2020. Merino J,
Martínez-González MA, Rubio M, Inogés S, Sánchez-Ibarrola A, Subirá ML. Progressive decrease of CD8high+ CD28+ CD57- cells with ageing. Clin Exp Immunol. 1998
Apr;112(1):48-51.
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TITULO IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS TCD8+ EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC PARA COVID-19

INTRODUCAO

Um dos aspectos mais conhecidos acerca da pandemia pelo SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é que a população idosa apresenta a maior taxa de infecção,
gravidade e letalidade pela doença. Um dos aspectos que favorece está situação associa-se a ocorrência da imunossenescência, que se traduz como o declínio
acentuado das respostas imunes ao logo do envelhecimento. Dentre as principais alterações imunes associadas com o avanço da idade são: a redução do número
de linfócitos TCD8+CD28+CD57-, em contrapartida ao aumento do número de linfócitos TCD8+CD28-CD57+. Este perfil não só reduz a responsividade dessas
células a desafios imunológicos, como, por exemplo, as vacinas, mas também se relaciona com a manifestação de diversas doenças, inclusive virais.

OBJETIVOS Avaliar o perfil dos linfócitos TCD8+ em idosos vacinados com CoronaVac para COVID-19.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado com a participação voluntária de 20 indivíduos idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que receberam a vacina CoronaVac para a
COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina para avaliação das porcentagens de linfócitos
TCD8+CD28+CD57- e TCD8+CD28-CD57+, por citometria de fluxo.

RESULTADOS
Os resultados obtidos até o presente momento mostraram que, embora a vacinação com CoronaVac não tenha alterado as porcentagens dos TCD8+CD28-CD57+,
um aumento significativo da porcentagem dos linfócitos TCD8+CD28+CD57- (p=0,003), bem como da razão entre as porcentagens destes dois fenótipos
(p(#60)0,0005) foram observados pós-vacinação quando comparados aos valores pré-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados parciais nos permitem sugerir que a vacina CoronaVac foi capaz de estimular o aumento dos linfócitos TCD8+CD28+CD57-, o que
pode favorecer uma melhor ativação da resposta imune à COVID-19.

REFERENCIAS

Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes
in COVID-19. Allergy. 2020. Viruses CSGotICoTo. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-
CoV-2. Nat Microbiol. 2020;5(4):536-44. Dong X, Cao YY, Lu XX, Zhang JJ, Du H, Yan YQ, et al. Eleven faces of coronavirus disease 2019. Allergy. 2020. Merino J,
Martínez-González MA, Rubio M, Inogés S, Sánchez-Ibarrola A, Subirá ML. Progressive decrease of CD8high+ CD28+ CD57- cells with ageing. Clin Exp Immunol. 1998
Apr;112(1):48-51.
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TITULO IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS TCD8+ EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC PARA COVID-19

INTRODUCAO

Um dos aspectos mais conhecidos acerca da pandemia pelo SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é que a população idosa apresenta a maior taxa de infecção,
gravidade e letalidade pela doença. Um dos aspectos que favorece está situação associa-se a ocorrência da imunossenescência, que se traduz como o declínio
acentuado das respostas imunes ao logo do envelhecimento. Dentre as principais alterações imunes associadas com o avanço da idade são: a redução do número
de linfócitos TCD8+CD28+CD57-, em contrapartida ao aumento do número de linfócitos TCD8+CD28-CD57+. Este perfil não só reduz a responsividade dessas
células a desafios imunológicos, como, por exemplo, as vacinas, mas também se relaciona com a manifestação de diversas doenças, inclusive virais.

OBJETIVOS Avaliar o perfil dos linfócitos TCD8+ em idosos vacinados com CoronaVac para COVID-19.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado com a participação voluntária de 20 indivíduos idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que receberam a vacina CoronaVac para a
COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina para avaliação das porcentagens de linfócitos
TCD8+CD28+CD57- e TCD8+CD28-CD57+, por citometria de fluxo.

RESULTADOS
Os resultados obtidos até o presente momento mostraram que, embora a vacinação com CoronaVac não tenha alterado as porcentagens dos TCD8+CD28-CD57+,
um aumento significativo da porcentagem dos linfócitos TCD8+CD28+CD57- (p=0,003), bem como da razão entre as porcentagens destes dois fenótipos
(p(#60)0,0005) foram observados pós-vacinação quando comparados aos valores pré-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados parciais nos permitem sugerir que a vacina CoronaVac foi capaz de estimular o aumento dos linfócitos TCD8+CD28+CD57-, o que
pode favorecer uma melhor ativação da resposta imune à COVID-19.

REFERENCIAS

Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes
in COVID-19. Allergy. 2020. Viruses CSGotICoTo. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-
CoV-2. Nat Microbiol. 2020;5(4):536-44. Dong X, Cao YY, Lu XX, Zhang JJ, Du H, Yan YQ, et al. Eleven faces of coronavirus disease 2019. Allergy. 2020. Merino J,
Martínez-González MA, Rubio M, Inogés S, Sánchez-Ibarrola A, Subirá ML. Progressive decrease of CD8high+ CD28+ CD57- cells with ageing. Clin Exp Immunol. 1998
Apr;112(1):48-51.
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TITULO IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS TCD8+ EM IDOSOS VACINADOS COM CORONAVAC PARA COVID-19

INTRODUCAO

Um dos aspectos mais conhecidos acerca da pandemia pelo SARS-CoV-2, causador da COVID-19, é que a população idosa apresenta a maior taxa de infecção,
gravidade e letalidade pela doença. Um dos aspectos que favorece está situação associa-se a ocorrência da imunossenescência, que se traduz como o declínio
acentuado das respostas imunes ao logo do envelhecimento. Dentre as principais alterações imunes associadas com o avanço da idade são: a redução do número
de linfócitos TCD8+CD28+CD57-, em contrapartida ao aumento do número de linfócitos TCD8+CD28-CD57+. Este perfil não só reduz a responsividade dessas
células a desafios imunológicos, como, por exemplo, as vacinas, mas também se relaciona com a manifestação de diversas doenças, inclusive virais.

OBJETIVOS Avaliar o perfil dos linfócitos TCD8+ em idosos vacinados com CoronaVac para COVID-19.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado com a participação voluntária de 20 indivíduos idosos, saudáveis, de ambos os sexos, que receberam a vacina CoronaVac para a
COVID-19. Amostras de sangue foram obtidas antes e 30 dias após a administração da segunda dose da vacina para avaliação das porcentagens de linfócitos
TCD8+CD28+CD57- e TCD8+CD28-CD57+, por citometria de fluxo.

RESULTADOS
Os resultados obtidos até o presente momento mostraram que, embora a vacinação com CoronaVac não tenha alterado as porcentagens dos TCD8+CD28-CD57+,
um aumento significativo da porcentagem dos linfócitos TCD8+CD28+CD57- (p=0,003), bem como da razão entre as porcentagens destes dois fenótipos
(p(#60)0,0005) foram observados pós-vacinação quando comparados aos valores pré-vacinação.

CONCLUSOES
Em conjunto, nossos resultados parciais nos permitem sugerir que a vacina CoronaVac foi capaz de estimular o aumento dos linfócitos TCD8+CD28+CD57-, o que
pode favorecer uma melhor ativação da resposta imune à COVID-19.

REFERENCIAS

Azkur AK, Akdis M, Azkur D, Sokolowska M, van de Veen W, Brüggen MC, et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of immunopathological changes
in COVID-19. Allergy. 2020. Viruses CSGotICoTo. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-
CoV-2. Nat Microbiol. 2020;5(4):536-44. Dong X, Cao YY, Lu XX, Zhang JJ, Du H, Yan YQ, et al. Eleven faces of coronavirus disease 2019. Allergy. 2020. Merino J,
Martínez-González MA, Rubio M, Inogés S, Sánchez-Ibarrola A, Subirá ML. Progressive decrease of CD8high+ CD28+ CD57- cells with ageing. Clin Exp Immunol. 1998
Apr;112(1):48-51.
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TITULO Urólito de urato de amônio em um felino - relato de caso

INTRODUCAO

Os urólitos são concreções organizadas de compostos presentes na urina, os sinais clínicos observados em animais com urolitíase são a hematúria, disúria e
polaquiúria, podendo causar obstrução total ou parcial da uretra. Nos felinos os urólitos mais comuns são oxalato de cálcio e estruvita. O cálculo de urato de amônio
corresponde a aproximadamente a 5% dos casos. O diagnóstico de urolitíase é baseado no histórico do animal, exame físico, urinálise, radiografia e ultrassonografia
abdominal. A etiologia do urólito de urato de amônio em felinos é desconhecida, podendo estar relacionada com shunt portossistêmico. O tratamento preconizado
para esse tipo de urólito é a remoção cirúrgica, visto que o manejo para dissolução não é efetivo e a prevenção baseia-se na correção das anomalias hepáticas
quando presentes e nos casos onde a causa é indefinida, a restrição proteica e alcalinização da urina, assim como a redução da densidade urinária são meios para
evitar a recidiva desse urólito.

OBJETIVOS Relatar um caso de um felino com urólito de urato de amônio, abordando seu diagnóstico e terapêutica.

METODOLOGIA Levantamento do prontuário de um felino, SRD, macho, 6 anos, atendido Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA) com hematúria.

RESULTADOS

O animal apresentava hematúria esporádica, disúria, polaciúria há cerca de 6 meses, não apresentava alterações clínicas importantes ao exame físico e os exames
complementares (hemograma, ureia, creatinina, ALT, fosfatase alcalina e albumina) encontravam-se dentro da normalidade. A urolitíase vesical é uma das doenças
do trato urinário inferior dos felinos (DTUIF), que cursa com as mesmas manifestações clínicas apresentadas pelo paciente relatado. Para diagnóstico diferencial, foi
realizada uma ultrassonografia abdominal. A vesícula urinária apresentava parede espessada (0,34 cm), conteúdo anecogênico, com a presença de duas estruturas
hiperecogenicas formadoras de forte sombreamento acústico (medindo entre 0,32 cm e 0,75 cm). A ultrassonografia é uma ferramenta importante no diagnóstico
dos urólitos de urato de amônio, pois esses cálculos são frequentemente radiotransparentes e não são identificados no exame radiográfico. Optado pela realização
de cistotomia para retirada do cálculo e realizado análise quantitativa por camadas, a qual demonstrou uma composição de 100% urato ácido de amônio.

CONCLUSOES
O urólito de urato de amônio é o urólito que acomete em menor porcentagem os felinos e na ausência de alterações porto vasculares possui origem desconhecida.
Mais estudos são necessários para uma melhor compreensão de sua formação e manejo terapêutico para a espécie.
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TITULO Urólito de urato de amônio em um felino - relato de caso

INTRODUCAO

Os urólitos são concreções organizadas de compostos presentes na urina, os sinais clínicos observados em animais com urolitíase são a hematúria, disúria e
polaquiúria, podendo causar obstrução total ou parcial da uretra. Nos felinos os urólitos mais comuns são oxalato de cálcio e estruvita. O cálculo de urato de amônio
corresponde a aproximadamente a 5% dos casos. O diagnóstico de urolitíase é baseado no histórico do animal, exame físico, urinálise, radiografia e ultrassonografia
abdominal. A etiologia do urólito de urato de amônio em felinos é desconhecida, podendo estar relacionada com shunt portossistêmico. O tratamento preconizado
para esse tipo de urólito é a remoção cirúrgica, visto que o manejo para dissolução não é efetivo e a prevenção baseia-se na correção das anomalias hepáticas
quando presentes e nos casos onde a causa é indefinida, a restrição proteica e alcalinização da urina, assim como a redução da densidade urinária são meios para
evitar a recidiva desse urólito.

OBJETIVOS Relatar um caso de um felino com urólito de urato de amônio, abordando seu diagnóstico e terapêutica.

METODOLOGIA Levantamento do prontuário de um felino, SRD, macho, 6 anos, atendido Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA) com hematúria.

RESULTADOS

O animal apresentava hematúria esporádica, disúria, polaciúria há cerca de 6 meses, não apresentava alterações clínicas importantes ao exame físico e os exames
complementares (hemograma, ureia, creatinina, ALT, fosfatase alcalina e albumina) encontravam-se dentro da normalidade. A urolitíase vesical é uma das doenças
do trato urinário inferior dos felinos (DTUIF), que cursa com as mesmas manifestações clínicas apresentadas pelo paciente relatado. Para diagnóstico diferencial, foi
realizada uma ultrassonografia abdominal. A vesícula urinária apresentava parede espessada (0,34 cm), conteúdo anecogênico, com a presença de duas estruturas
hiperecogenicas formadoras de forte sombreamento acústico (medindo entre 0,32 cm e 0,75 cm). A ultrassonografia é uma ferramenta importante no diagnóstico
dos urólitos de urato de amônio, pois esses cálculos são frequentemente radiotransparentes e não são identificados no exame radiográfico. Optado pela realização
de cistotomia para retirada do cálculo e realizado análise quantitativa por camadas, a qual demonstrou uma composição de 100% urato ácido de amônio.

CONCLUSOES
O urólito de urato de amônio é o urólito que acomete em menor porcentagem os felinos e na ausência de alterações porto vasculares possui origem desconhecida.
Mais estudos são necessários para uma melhor compreensão de sua formação e manejo terapêutico para a espécie.

REFERENCIAS
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TITULO Detecção de patógenos dos gêneros Ehrlichia e Babesia em cães recolhidos ou atendidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município de Marabá, PA.

INTRODUCAO

Animais domésticos e silvestres estão frequentemente expostos a diferentes espécies de carrapatos. O interesse nos carrapatos de animais domésticos tem
aumentado principalmente por causa das doenças causadas pelos patógenos por eles transmitidos. De ocorrência mundial, a Erliquiose Monocítica Canina é uma
doença causada pela bactéria Ehrlichia canis e considerada por muitos como uma das mais importantes doenças transmissíveis na clínica de pequenos animais. No
Brasil, vem apresentando casuística crescente em hospitais e clínicas veterinárias. Já a babesisose canina é causada por protozoários do gênero Babesia que
parasitam os eritrócitos. Os principais vetores dos agentes responsáveis por estas duas doenças, são carrapatos do grupo Rhipicephalus sanguineus. Tanto a
erliquiose quanto a babesiose podem apresentar manifestações clínicas de fase aguda, subclínica e crônica, sem sinais específicos. No Estado do Pará, são poucos
os estudos sobre a ocorrência de Babesia e Ehrlichia em cães, e na cidade de Marabá eles são praticamente inexistentes, principalmente quando relacionados à
epidemiologia e caracterização molecular destes patógenos.

OBJETIVOS
Investigar, por métodos moleculares, a presença de patógenos dos gêneros Ehrlichia e Babesia em cães recolhidos ou atendidos pelo Centro de Controle de
Zoonoses da cidade de Marabá-PA.

METODOLOGIA
As 399 amostras sanguíneas utilizadas neste estudo são excedentes colhidas de cães investigados durante um projeto de mestrado (CEUA-UNISA protocolo nº
41/2017) já finalizado. Os animais recebidos ou atendidos pelo CCZ da cidade de Marabá-PA eram provenientes de cinco distritos urbanos. As amostras foram
processadas e o DNA analisado para E. canis e B. canis vogeli através de RT-PCR.

RESULTADOS
Os resultados mostraram que das 399 amostras testadas pela técnica de PCR em tempo real, 25% foram positivas para B. canis vogeli, 28% para E. canis e em 8% foi
detectada coinfecção por estes dois patógenos. Em cada um dos cinco distritos de onde foram provenientes os animais amostrados, houve pelo menos um caso de
positividade para algum dos patógenos investigados.

CONCLUSOES
Embora um estudo inicial, a confirmação da presença e frequência destes hemoparasitas em cães da área urbana de Marabá, é um alerta para a necessidade de
estudos mais aprofundados sobre estes patógenos causadores de graves doenças em cães. Este estudo também poderá contribuir nas medidas de detecção,
prevenção e controle dessas hemoparasitoses no município.
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J. Vet. Med. Res. 2, 059–067.2014. COSTA A.P., COSTA F.B., LABRUNA M.B., et al. A serological and molecular survey of Babesia vogeli, Ehrlichia canis and
Rickettsia spp. among dogs in the state of Maranhão, northeastern Brazil. J. Vet. Parasitol., 24, 28-35.2015. SHERDING R.G. Riquetsiose, erliquiose, anaplasmose e
neorriquetsiose. In: BIRCHARD S.J.; SHERDING R.G. Manual Saunders, clínica de pequenos animais. 3ªed. São Paulo: Roca. cap.17, 182-189.2008.
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TITULO Detecção de patógenos dos gêneros Ehrlichia e Babesia em cães recolhidos ou atendidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município de Marabá, PA.

INTRODUCAO

Animais domésticos e silvestres estão frequentemente expostos a diferentes espécies de carrapatos. O interesse nos carrapatos de animais domésticos tem
aumentado principalmente por causa das doenças causadas pelos patógenos por eles transmitidos. De ocorrência mundial, a Erliquiose Monocítica Canina é uma
doença causada pela bactéria Ehrlichia canis e considerada por muitos como uma das mais importantes doenças transmissíveis na clínica de pequenos animais. No
Brasil, vem apresentando casuística crescente em hospitais e clínicas veterinárias. Já a babesisose canina é causada por protozoários do gênero Babesia que
parasitam os eritrócitos. Os principais vetores dos agentes responsáveis por estas duas doenças, são carrapatos do grupo Rhipicephalus sanguineus. Tanto a
erliquiose quanto a babesiose podem apresentar manifestações clínicas de fase aguda, subclínica e crônica, sem sinais específicos. No Estado do Pará, são poucos
os estudos sobre a ocorrência de Babesia e Ehrlichia em cães, e na cidade de Marabá eles são praticamente inexistentes, principalmente quando relacionados à
epidemiologia e caracterização molecular destes patógenos.

OBJETIVOS
Investigar, por métodos moleculares, a presença de patógenos dos gêneros Ehrlichia e Babesia em cães recolhidos ou atendidos pelo Centro de Controle de
Zoonoses da cidade de Marabá-PA.

METODOLOGIA
As 399 amostras sanguíneas utilizadas neste estudo são excedentes colhidas de cães investigados durante um projeto de mestrado (CEUA-UNISA protocolo nº
41/2017) já finalizado. Os animais recebidos ou atendidos pelo CCZ da cidade de Marabá-PA eram provenientes de cinco distritos urbanos. As amostras foram
processadas e o DNA analisado para E. canis e B. canis vogeli através de RT-PCR.

RESULTADOS
Os resultados mostraram que das 399 amostras testadas pela técnica de PCR em tempo real, 25% foram positivas para B. canis vogeli, 28% para E. canis e em 8% foi
detectada coinfecção por estes dois patógenos. Em cada um dos cinco distritos de onde foram provenientes os animais amostrados, houve pelo menos um caso de
positividade para algum dos patógenos investigados.

CONCLUSOES
Embora um estudo inicial, a confirmação da presença e frequência destes hemoparasitas em cães da área urbana de Marabá, é um alerta para a necessidade de
estudos mais aprofundados sobre estes patógenos causadores de graves doenças em cães. Este estudo também poderá contribuir nas medidas de detecção,
prevenção e controle dessas hemoparasitoses no município.
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Rickettsia spp. among dogs in the state of Maranhão, northeastern Brazil. J. Vet. Parasitol., 24, 28-35.2015. SHERDING R.G. Riquetsiose, erliquiose, anaplasmose e
neorriquetsiose. In: BIRCHARD S.J.; SHERDING R.G. Manual Saunders, clínica de pequenos animais. 3ªed. São Paulo: Roca. cap.17, 182-189.2008.
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Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO A IMPORTÂNCIA DA CONSCIÊNCIA CORPORAL NO EXERCÍCIO FÍSICO

INTRODUCAO

O presente trabalho irá mostrar a dimensão da consciência corporal no exercício físico e quais são as consequências se não tiver a consciência como aliada no
exercício por outro lado também demostrar os benefícios de quem a domina. Desta forma, essa questão surgiu dentro da academia ao ver que a maioria dos
praticantes de musculação priorizam realizar os exercícios frente ao espelho, sendo assim, qual o real motivo? Falta de consciência corporal? Talvez precisem olhar
para si mesmo e ter a certeza de que está fazendo os movimentos corretos, mas esses movimentos também poderiam ser realizados com eficácia se esses
estivessem a consciência corporal como aliada.

OBJETIVOS Compreender a relação entre a consciência corporal e o exercício físico.

METODOLOGIA Um revisão bibliográfica, com uma pergunta orientadora “qual a relação da consciência corporal e exercício físico na vida de adultos?”

RESULTADOS

Para isso, foi realizada uma busca em periódicos no período de 1994 a 2021 na data de 13/08/2021 – Pubmed, foram utilizados também como base; Google
Acadêmico, O Portal de Periódicos da CAPE, A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), site do Educational Resources Information Center (ERIC),
A plataforma da Scientific Electronic Library Online (SciELO), foram avaliados 24 artigos sendo que 6 contribuíra com pesquisas importantes para demonstrar que a
consciência corporal no exercício físico tem uma papel importante para prevenções de lesões e desvios posturais, contribuindo assim para uma melhor manutenção
da saúde. Com base nos descritores ultimamos (“Consciência corporal”) AND (“Exercício físico”), (“Body awareness”) AND (“exercise”) e (“body posture”) AND
(“exercise”). Foram selecionados e incluso os artigos a qual contia aspectos voltados a consciência corporal junto com exercício físico e postura corporal, indivíduos
adultos, sem preferência de serem ativos ou inativos. Foram excluídos artigos que falavam dos sinônimos da consciência corporal como a imagem corporal e
esquema corporal, apesar de ambos estarem atrelados. A consciência corporal entra com aliada com o exercício físico nesse processo. Tendo em vista que é
precário a demanda por pesquisas e estudos voltado a consciência corporal e exercício físico, muito se fala sobre os benefícios da consciência corporal em vasta
áreas, reabilitação, fisioterapia etc. também é vasta as pesquisas do exercício físico, e pouco se fala sobre os dois juntos, desta forma, a compreensão dos dois se
faz necessário.

CONCLUSOES

A parti desse trabalho observou-se a importância e a eficácia de termos a consciência corporal como aliada em nosso dia a dia, assim como na prática de exercícios
físico, seja para o melhor desempenho ou rendimento, até em suas tarefas ou mesmo para evitarmos lesões, podendo assim corrigirmos posturas com
independência, tendo auxílio ou não de espelhos. Sabemos que grande parte das academias do brasil não dispõem quantidades significativas de professores para
quantidades determinantes de aluno na sala de musculação, tendo em vista isso, o professor precisa dar a orientação para o aluno e ele precisa ter atenção para
obter a consciência corporal e diminuir assim os riscos de lesões e desvios posturais. Com essas bases cientificas ficam enriquecido a afirmação de que a pratica
de exercício físico com a consciência corporal pode ser benéfico para população que trabalham com movimentos corporais.
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Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO A IMPORTÂNCIA DA CONSCIÊNCIA CORPORAL NO EXERCÍCIO FÍSICO

INTRODUCAO

O presente trabalho irá mostrar a dimensão da consciência corporal no exercício físico e quais são as consequências se não tiver a consciência como aliada no
exercício por outro lado também demostrar os benefícios de quem a domina. Desta forma, essa questão surgiu dentro da academia ao ver que a maioria dos
praticantes de musculação priorizam realizar os exercícios frente ao espelho, sendo assim, qual o real motivo? Falta de consciência corporal? Talvez precisem olhar
para si mesmo e ter a certeza de que está fazendo os movimentos corretos, mas esses movimentos também poderiam ser realizados com eficácia se esses
estivessem a consciência corporal como aliada.

OBJETIVOS Compreender a relação entre a consciência corporal e o exercício físico.

METODOLOGIA Um revisão bibliográfica, com uma pergunta orientadora “qual a relação da consciência corporal e exercício físico na vida de adultos?”

RESULTADOS

Para isso, foi realizada uma busca em periódicos no período de 1994 a 2021 na data de 13/08/2021 – Pubmed, foram utilizados também como base; Google
Acadêmico, O Portal de Periódicos da CAPE, A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), site do Educational Resources Information Center (ERIC),
A plataforma da Scientific Electronic Library Online (SciELO), foram avaliados 24 artigos sendo que 6 contribuíra com pesquisas importantes para demonstrar que a
consciência corporal no exercício físico tem uma papel importante para prevenções de lesões e desvios posturais, contribuindo assim para uma melhor manutenção
da saúde. Com base nos descritores ultimamos (“Consciência corporal”) AND (“Exercício físico”), (“Body awareness”) AND (“exercise”) e (“body posture”) AND
(“exercise”). Foram selecionados e incluso os artigos a qual contia aspectos voltados a consciência corporal junto com exercício físico e postura corporal, indivíduos
adultos, sem preferência de serem ativos ou inativos. Foram excluídos artigos que falavam dos sinônimos da consciência corporal como a imagem corporal e
esquema corporal, apesar de ambos estarem atrelados. A consciência corporal entra com aliada com o exercício físico nesse processo. Tendo em vista que é
precário a demanda por pesquisas e estudos voltado a consciência corporal e exercício físico, muito se fala sobre os benefícios da consciência corporal em vasta
áreas, reabilitação, fisioterapia etc. também é vasta as pesquisas do exercício físico, e pouco se fala sobre os dois juntos, desta forma, a compreensão dos dois se
faz necessário.

CONCLUSOES

A parti desse trabalho observou-se a importância e a eficácia de termos a consciência corporal como aliada em nosso dia a dia, assim como na prática de exercícios
físico, seja para o melhor desempenho ou rendimento, até em suas tarefas ou mesmo para evitarmos lesões, podendo assim corrigirmos posturas com
independência, tendo auxílio ou não de espelhos. Sabemos que grande parte das academias do brasil não dispõem quantidades significativas de professores para
quantidades determinantes de aluno na sala de musculação, tendo em vista isso, o professor precisa dar a orientação para o aluno e ele precisa ter atenção para
obter a consciência corporal e diminuir assim os riscos de lesões e desvios posturais. Com essas bases cientificas ficam enriquecido a afirmação de que a pratica
de exercício físico com a consciência corporal pode ser benéfico para população que trabalham com movimentos corporais.
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Mariângela Gagliardi; PRIA BANKOFF, Antonia Dalla. Revista Brasileira de saúde ocupacional. Postura corporal: um problema que aflige os trabalhadores, São Paulo,
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TITULO Nefropatia juvenil em um canino Spitz Alemão - Relato de caso

INTRODUCAO

As doenças renais familiais em cães e gatos englobam amiloidose renal, displasia renal, hipoplasia renal, glomerulopatia primária, doença renal policística,
glomerulonefrite imunomediada e síndrome de Fanconi. Independente de qual seja a causa, todas cursam com doença renal crônica, acometendo animais jovens de
três meses a três anos de idade. As manifestações clínicas são anorexia, perda de peso, letargia, poliúria, polidipsia, êmese, hálito urêmico. No exame físico, nota-se
desidratação, palidez de mucosa e úlceras orais. Exames complementares como hemograma, perfil bioquímico sérico, dosagem sérica de eletrólitos, exame de urina
e ultrassonografia abdominal são importantes para auxiliar no diagnóstico.

OBJETIVOS Descrever o caso clínico de um cão com suspeita de nefropatia juvenil atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA Levantamento de prontuário do Hospital Veterinário UNISA e descrição do caso clínico.

RESULTADOS

Um canino, Spitz Alemão, fêmea, sete meses de idade foi atendido com histórico de hiporexia, êmeses esporádicas, emagrecimento progressivo, polidipsia e poliúria
há 12 dias, sem relato de ingestão de substâncias tóxicas. Na admissão, o animal apresentava-se alerta, com hálito urêmico, hidratado, mucosas normocoradas,
sensibilidade em região abdominal hipogástrica e sem alterações na ausculta cardiorrespiratória. Exames complementares já haviam sido realizados, como
hemograma, dosagem de creatinina e ureia e ultrassonografia abdominal. Identificou-se azotemia no perfil bioquímico sérico e, no exame de imagem, ambos os rins
se apresentaram diminuídos, com contornos irregulares, perda importante da relação cortico-medular, ecogenicidade elevada com presença de microcistos em
corticais e, no rim esquerdo, discreta quantidade de líquido livre sub-capsular, sugerindo nefropatia crônica. Solicitou-se mensuração da pressão arterial sistêmica,
urinálise, hemogasometria e dosagem de eletrólitos (fósforo, sódio, potássio e cálcio ionizado), além disso, o tratamento nosocomial constituiu-se de fluidoterapia
de manutenção com solução fisiológica, antiemético e reposição de complexo vitamínico por via subcutânea. A prescrição medicamentosa foi estimulante de
apetite, antiemético, protetor gástrico e analgésico. No retorno do dia seguinte, observaram-se alterações nos exames solicitados - baixa densidade urinária na
urinálise e acidose metabólica na hemogasometria. O tratamento nosocomial foi a reposição de bicarbonato de sódio endovenosa. Após três dias, animal retornou
apresentando oliguria, oligodipsia, anorexia, fezes pastosas e, ao exame físico, apresentava-se prostrado, taquipneico, hipotérmico, levemente desidratado e com
presença de necrose de língua e úlceras na cavidade oral. Devido a piora do quadro clínico e ao prognóstico ruim, optou-se pela eutanásia do paciente.

CONCLUSOES O exame clínico somado aos exames complementares do paciente sugere o diagnóstico de nefropatia juvenil.

REFERENCIAS

Lima, S.R.; Silva, L.A.; Dias, G.B.G.; Lopes, L.L.; Cruz, R.A.S.; Sonne, L.; Pescador, C.A.; Colodel, E.M. Displasia renal em cães: estudo retrospectivo (2008-2013). Acta
Scientiae Veterinariae 2017. 45:184. Martorelli, C.R.; Kogika, M.M. Doença renal familial em cães e gatos. In: JERICÓ, M.M.; NETO, J.P.A.; Kogika, M.M. Tratado de
Medicina Interna de Cães e Gatos. 1 ed. Rio de Janeiro: ROCA, 2015. p. 1436-1454. Nelson, W.R.; Couto, G.C. Medicina Interna de Pequenos Animais. 5 ed. Elsevier,
2015. p. 1512.
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TITULO Nefropatia juvenil em um canino Spitz Alemão - Relato de caso

INTRODUCAO

As doenças renais familiais em cães e gatos englobam amiloidose renal, displasia renal, hipoplasia renal, glomerulopatia primária, doença renal policística,
glomerulonefrite imunomediada e síndrome de Fanconi. Independente de qual seja a causa, todas cursam com doença renal crônica, acometendo animais jovens de
três meses a três anos de idade. As manifestações clínicas são anorexia, perda de peso, letargia, poliúria, polidipsia, êmese, hálito urêmico. No exame físico, nota-se
desidratação, palidez de mucosa e úlceras orais. Exames complementares como hemograma, perfil bioquímico sérico, dosagem sérica de eletrólitos, exame de urina
e ultrassonografia abdominal são importantes para auxiliar no diagnóstico.

OBJETIVOS Descrever o caso clínico de um cão com suspeita de nefropatia juvenil atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA Levantamento de prontuário do Hospital Veterinário UNISA e descrição do caso clínico.

RESULTADOS

Um canino, Spitz Alemão, fêmea, sete meses de idade foi atendido com histórico de hiporexia, êmeses esporádicas, emagrecimento progressivo, polidipsia e poliúria
há 12 dias, sem relato de ingestão de substâncias tóxicas. Na admissão, o animal apresentava-se alerta, com hálito urêmico, hidratado, mucosas normocoradas,
sensibilidade em região abdominal hipogástrica e sem alterações na ausculta cardiorrespiratória. Exames complementares já haviam sido realizados, como
hemograma, dosagem de creatinina e ureia e ultrassonografia abdominal. Identificou-se azotemia no perfil bioquímico sérico e, no exame de imagem, ambos os rins
se apresentaram diminuídos, com contornos irregulares, perda importante da relação cortico-medular, ecogenicidade elevada com presença de microcistos em
corticais e, no rim esquerdo, discreta quantidade de líquido livre sub-capsular, sugerindo nefropatia crônica. Solicitou-se mensuração da pressão arterial sistêmica,
urinálise, hemogasometria e dosagem de eletrólitos (fósforo, sódio, potássio e cálcio ionizado), além disso, o tratamento nosocomial constituiu-se de fluidoterapia
de manutenção com solução fisiológica, antiemético e reposição de complexo vitamínico por via subcutânea. A prescrição medicamentosa foi estimulante de
apetite, antiemético, protetor gástrico e analgésico. No retorno do dia seguinte, observaram-se alterações nos exames solicitados - baixa densidade urinária na
urinálise e acidose metabólica na hemogasometria. O tratamento nosocomial foi a reposição de bicarbonato de sódio endovenosa. Após três dias, animal retornou
apresentando oliguria, oligodipsia, anorexia, fezes pastosas e, ao exame físico, apresentava-se prostrado, taquipneico, hipotérmico, levemente desidratado e com
presença de necrose de língua e úlceras na cavidade oral. Devido a piora do quadro clínico e ao prognóstico ruim, optou-se pela eutanásia do paciente.

CONCLUSOES O exame clínico somado aos exames complementares do paciente sugere o diagnóstico de nefropatia juvenil.

REFERENCIAS

Lima, S.R.; Silva, L.A.; Dias, G.B.G.; Lopes, L.L.; Cruz, R.A.S.; Sonne, L.; Pescador, C.A.; Colodel, E.M. Displasia renal em cães: estudo retrospectivo (2008-2013). Acta
Scientiae Veterinariae 2017. 45:184. Martorelli, C.R.; Kogika, M.M. Doença renal familial em cães e gatos. In: JERICÓ, M.M.; NETO, J.P.A.; Kogika, M.M. Tratado de
Medicina Interna de Cães e Gatos. 1 ed. Rio de Janeiro: ROCA, 2015. p. 1436-1454. Nelson, W.R.; Couto, G.C. Medicina Interna de Pequenos Animais. 5 ed. Elsevier,
2015. p. 1512.
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TITULO CORRELAÇÃO ENTRE COVID-19 E ACHADOS IMAGINOLÓGICOS E LABORATORIAIS NA CARDIOMIOPATIA DE TAKOTSUBO

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A cardiomiopatia de Takotsubo (CMT) é uma síndrome induzida pelo estresse recentemente descoberta. A total fisiopatologia ainda é desconhecida,
mas observa-se que há frequentemente disfunção do ventrículo esquerdo (VE), dor precordial, dispneia, elevação de biomarcadores de injúria miocárdica, achados
eletrocardiográficos sugestivos de isquemia. Esses sinais e sintomas são semelhantes ao infarto agudo do miocárdio (IAM) e esse pode ser um fator de confusão
na prática clínica, porém a fisiopatologia e o tratamento dessas condições são distintas. Recentemente, observou-se que durante a pandemia de COVID-19 houve um
aumento na incidência de CMT na população em geral e requer atenção da comunidade médica. Nesse cenário, CMT provavelmente ocorre devido ao aumento de
estresse psicológico e generalizado, do estado pró-inflamatório pela tempestade de citocinas induzida pelo SARS-CoV-2, da resposta simpática e da disfunção
microvascular.

OBJETIVOS
OBJETIVO: : Descrever os principais achados imaginológicos e laboratoriais da CMT presentes em relatos de casos de pacientes com diagnóstico concomitante de
COVID-19.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Revisão narrativa com coletânea de exames com busca bibliográfica nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos descritores Takotsubo
Cardiomyopathy, Takotsubo Syndrome e COVID-19.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: A partir dos estudos analisados, observou-se que os principais achados no eletrocardiograma (ECG) incluem a presença de
supradesnivelamento do segmento ST, sobretudo nas derivações precordiais, além de inversão das ondas T, presença de ondas Q patológicas. No ecocardiograma,
observa-se identificação do balonamento apical associado a hipocinesia, acinesia ou discinesia no ventrículo, além de sinais como a obstrução do fluxo de saída do
VE. Os métodos invasivos como ventriculografia e coronariografia possibilitam detecção da balonização do ventrículo e de lesões coronarianas. A angiotomografia é
outro exame que pode ser utilizado para descartar a obstrução coronariana. Já os exames laboratoriais revelam aumento da troponina e a elevação do peptídeo
natriurético tipo B e N-terminal pró-hormônio do peptídeo natriurético cerebral (NT-proBNP). Sendo assim, ao evidenciar-se que complicações cardíacas podem
ocorrer durante o desenvolvimento da COVID-19 e que essas ocorrências como a CMT, implicam em piora do prognóstico do paciente e aumento do risco de
morbidade e mortalidade intra-hospitalar.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: CMT representa uma complicação notavelmente aumentada durante a pandemia e nos pacientes acometidos com COVID-19, sendo assim observou-
se que os principais achados imaginológicos são supradesnivelamento do segmento ST, presença de ondas Q patológicas, balonamento apical associado a
discinesia do VE e os laboratoriais com elevação da troponina e NT-proBNP.

REFERENCIAS
1- Salah HM, Mehta JL. Takotsubo cardiomyopathy and COVID-19 infection. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020;21(11):1299-1300. doi:10.1093/ehjci/jeaa236 2-
Meyer P, Degrauwe S, Van Delden C, Ghadri JR, Templin C. Typical takotsubo syndrome triggered by SARS-CoV-2 infection. Eur Heart J. 2020;41(19):1860.
doi:10.1093/eurheartj/ehaa306 3-Okura H. Update of takotsubo syndrome in the era of COVID-19. J Cardiol. 2021;77(4):361-369. doi:10.1016/j.jjcc.2020.10.004
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TITULO CORRELAÇÃO ENTRE COVID-19 E ACHADOS IMAGINOLÓGICOS E LABORATORIAIS NA CARDIOMIOPATIA DE TAKOTSUBO

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A cardiomiopatia de Takotsubo (CMT) é uma síndrome induzida pelo estresse recentemente descoberta. A total fisiopatologia ainda é desconhecida,
mas observa-se que há frequentemente disfunção do ventrículo esquerdo (VE), dor precordial, dispneia, elevação de biomarcadores de injúria miocárdica, achados
eletrocardiográficos sugestivos de isquemia. Esses sinais e sintomas são semelhantes ao infarto agudo do miocárdio (IAM) e esse pode ser um fator de confusão
na prática clínica, porém a fisiopatologia e o tratamento dessas condições são distintas. Recentemente, observou-se que durante a pandemia de COVID-19 houve um
aumento na incidência de CMT na população em geral e requer atenção da comunidade médica. Nesse cenário, CMT provavelmente ocorre devido ao aumento de
estresse psicológico e generalizado, do estado pró-inflamatório pela tempestade de citocinas induzida pelo SARS-CoV-2, da resposta simpática e da disfunção
microvascular.

OBJETIVOS
OBJETIVO: : Descrever os principais achados imaginológicos e laboratoriais da CMT presentes em relatos de casos de pacientes com diagnóstico concomitante de
COVID-19.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Revisão narrativa com coletânea de exames com busca bibliográfica nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos descritores Takotsubo
Cardiomyopathy, Takotsubo Syndrome e COVID-19.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: A partir dos estudos analisados, observou-se que os principais achados no eletrocardiograma (ECG) incluem a presença de
supradesnivelamento do segmento ST, sobretudo nas derivações precordiais, além de inversão das ondas T, presença de ondas Q patológicas. No ecocardiograma,
observa-se identificação do balonamento apical associado a hipocinesia, acinesia ou discinesia no ventrículo, além de sinais como a obstrução do fluxo de saída do
VE. Os métodos invasivos como ventriculografia e coronariografia possibilitam detecção da balonização do ventrículo e de lesões coronarianas. A angiotomografia é
outro exame que pode ser utilizado para descartar a obstrução coronariana. Já os exames laboratoriais revelam aumento da troponina e a elevação do peptídeo
natriurético tipo B e N-terminal pró-hormônio do peptídeo natriurético cerebral (NT-proBNP). Sendo assim, ao evidenciar-se que complicações cardíacas podem
ocorrer durante o desenvolvimento da COVID-19 e que essas ocorrências como a CMT, implicam em piora do prognóstico do paciente e aumento do risco de
morbidade e mortalidade intra-hospitalar.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: CMT representa uma complicação notavelmente aumentada durante a pandemia e nos pacientes acometidos com COVID-19, sendo assim observou-
se que os principais achados imaginológicos são supradesnivelamento do segmento ST, presença de ondas Q patológicas, balonamento apical associado a
discinesia do VE e os laboratoriais com elevação da troponina e NT-proBNP.

REFERENCIAS
1- Salah HM, Mehta JL. Takotsubo cardiomyopathy and COVID-19 infection. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020;21(11):1299-1300. doi:10.1093/ehjci/jeaa236 2-
Meyer P, Degrauwe S, Van Delden C, Ghadri JR, Templin C. Typical takotsubo syndrome triggered by SARS-CoV-2 infection. Eur Heart J. 2020;41(19):1860.
doi:10.1093/eurheartj/ehaa306 3-Okura H. Update of takotsubo syndrome in the era of COVID-19. J Cardiol. 2021;77(4):361-369. doi:10.1016/j.jjcc.2020.10.004
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Teresinha Luiza Martins

TITULO Prevalência de bactérias e suscetibilidade a antibacterianos comumente utilizados em infecções urinárias em cães.

INTRODUCAO

As infecções do trato urinário (ITUs) em cães podem ser decorrentes de agentes patogênicos ou pelos próprios microrganismos pertencentes à microbiota local. A
cistite bacteriana pode ser decorrente de diversas bactérias, sendo a Escherichia coli, a bactéria mais decorrente nos achados de cultura, não descartando a
possibilidade de contaminação fúngica naqueles animais que tiveram queda de imunidade. Bactérias como Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae e Enterococcus,
também são de grande achado em cistites bacterianas.

OBJETIVOS Avaliar a coleta de dados no período de 2020 a 2021 de amostras cultura de urina de cães, identificando os tipos de bactérias dos exames positivos.

METODOLOGIA Estudo retrospectivo de 351 amostras de urocultura de cães encaminhadas ao Laboratório Diagnóstico Veterinário Provet.

RESULTADOS

351 amostras foram avaliadas, sendo que dessas 287 (81,76%) apresentaram crescimento pelo menos de um tipo bacteriano, sendo que dessa amostra 8,01%
tiveram crescimento de 2 tipos diferentes de bactérias. Dentre as bactérias identificadas, obtivemos Escherichia coli – 129 amostras – 44,95% Proteus spp – 49
amostras – 17,07% Staphylococcus spp – 39 amostras – 13,59% Enterobacter spp – 31 amostras – 10,80% Klebsiella sp – 23 amostras – 8,01% Streptococcus spp
– 6 amostras – 2,10% Pseudomonas aeruginosa – 5 amostras – 1,74% Citrobacter spp – 4 amostras – 1,39% Providencia sp – 1 amostra – 0,35%

CONCLUSOES
Os resultados apresentados ratificam a prevalência da E.coli em cistites bacterianas em gatos, sendo também importante a prevalência de proteus spp e
Staphylococcus sp. É de grande importância clínica a avaliação do causador da infecção bacteriana, afim de se tratar o animal com antibacterianos direcionados
para o tipo identificado, visando melhora clínica e melhor incidência de mecanismo de resistência bacteriano.

REFERENCIAS

BLONDEAU, J.M. STAT: Steps to antimicrobial therapy – Strategies to optimize therapy and minimize resistance when treating bacterial infections. Canada: North
American Compendiums Inc., 2009. LAXMINARAYAN, R.; DUSE, A.; WATTAL, C.; ZAIDI, A K M.; WERTHEIM, H F L. SUMPRADIT, N.; VLIEGHE, E.; HARA, G L.; GOULD, I
M.; GOOSSENS, H.; GREKO, C.; SO, A. D. BIGDELI, M.; TOMSON, G.; WOODHOUSE, W.; OMBAKA, E.; PERALTA, A Q.; QAMAR, F N.; MIR, F.; KARIUKI, S.; BHUTTA, Z A.;
COATES, A.; BERGSTROM, R.; WRIGHT, G D.; BROWN, E D.; CARS, O. Antibiotic resistance - the need for global solutions. Lancet Infect Dis Comm., v. 13, p. 1057 -
1098, 2014. Thompson M.F., Lister A.L., Platell J.L. (#38) Trott D.J. 2011. Canine bacterial urinary tract infection: New developments in old pathogens. Vet. J.
190:22-27.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA CONSCIÊNCIA CORPORAL NO EXERCÍCIO FÍSICO

INTRODUCAO
Dentre as atividades físicas realizadas pela sociedade “o dançar” se evidência como uma expressão viva e presente nas diversas relações humanas. Com pandemia
de COVID-19, nos trouxe mudanças drásticas em relação a prática de atividades físicas e consequentemente nessa procura pelas diversas modalidades de dança.

OBJETIVOS Portanto, este estudo busca investigar o impacto de um programa de atividade física orientada na saúde de pessoas sedentárias.

METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se por um relato de experiência a partir do projeto aprovado do comitê de ética CAAE: 49143021.2.0000.0081 constando as intervenções
realizadas entre agosto e setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram realizadas 29 intervenções com um programa de dança e ritmos que aconteceu no formato online e 306 atendimentos dentro dessas intervenções, todas as
aulas foram estruturadas a partir de um modelo de treinamento que tem como base o aquecimento, otreinamento e a recuperação afim de desenvolver efeitos
agudos perante o treinamento comum a perspectiva psicofisiológica. Percebe-se que o trabalho de intervenção com atividade rítmica e dança no formato online é
possível e que a perspectiva de atendimento em relação a comunidade quando traz dentro do programa ritmos brasileiros, folclóricos e músicas que possuem
significo a interação e o desenvolvimento do aluno dentro das intervenções acaba se alterando. Outra questão que deve ser considerada que o aumento da atividade
física atende as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) sendo organizada para intensidade moderada durante todas as sessões. Tal experiência
converge com a literatura em relação a promoção de atividade física e motivação, pois ao relacionar estilos musicais e instruções que valorizam a cultura popular
brasileira temos uma possibilidade de maior engajamento dentro das atividades.

CONCLUSOES
A pandemia do Covid-19 mudou muitas perspectivas de atuação com o trato da Educação Física e da dança, porém, foi possível implantar um programa remoto com
base na aprendizagem, diversão e autonomia em que alunos do projeto além de se divertirem realizam uma atividade física orientada, como consequência disso é
possível aumentar o volume de atividade física semanal e auxiliar na promoção de saúde.

REFERENCIAS

JORDÃO, Giselda Benedita et al. A DANÇA CIGANA INCLUSIVA NUM AMBIENTE VIRTUAL. BARDIN, L. Análise De Conteúdo. Lisboa: edições, 2014. v. 7, p. 1–12.
BRAMANTE, Antonio Carlos et al. Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Físicano Pós-COVID-19: Urgência de uma Chamada para a Ação. Rev. bras.
ativ. fís. saúde, p. 1-5,2020. CHO, Heetae; HUSSAIN, Ratna Sari Binte; KANG, Hyoung-Kil. O papel do apoio social e suainfluência na participação no exercício: a
perspectiva da teoria da autodeterminação e a teoriado comportamento planejado. The Social Science Journal , p. 1-15, 2020. World Health Organization 2020. WHO
guidelines on physical activity and sedentary behaviour. SANTOS, Suzanny Vivian; CÔRREA, Lionela da Silva; VERDE, Evandro Jorge. Percepçãorítmica de alunos
praticantes de aula de ritmos e dança. Universidade Federal do Amazonas(UFAM), VIII Congresso de Ginástica Para Todos, 2019.
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA CONSCIÊNCIA CORPORAL NO EXERCÍCIO FÍSICO

INTRODUCAO
Dentre as atividades físicas realizadas pela sociedade “o dançar” se evidência como uma expressão viva e presente nas diversas relações humanas. Com pandemia
de COVID-19, nos trouxe mudanças drásticas em relação a prática de atividades físicas e consequentemente nessa procura pelas diversas modalidades de dança.

OBJETIVOS Portanto, este estudo busca investigar o impacto de um programa de atividade física orientada na saúde de pessoas sedentárias.

METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se por um relato de experiência a partir do projeto aprovado do comitê de ética CAAE: 49143021.2.0000.0081 constando as intervenções
realizadas entre agosto e setembro de 2021.

RESULTADOS

Foram realizadas 29 intervenções com um programa de dança e ritmos que aconteceu no formato online e 306 atendimentos dentro dessas intervenções, todas as
aulas foram estruturadas a partir de um modelo de treinamento que tem como base o aquecimento, otreinamento e a recuperação afim de desenvolver efeitos
agudos perante o treinamento comum a perspectiva psicofisiológica. Percebe-se que o trabalho de intervenção com atividade rítmica e dança no formato online é
possível e que a perspectiva de atendimento em relação a comunidade quando traz dentro do programa ritmos brasileiros, folclóricos e músicas que possuem
significo a interação e o desenvolvimento do aluno dentro das intervenções acaba se alterando. Outra questão que deve ser considerada que o aumento da atividade
física atende as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) sendo organizada para intensidade moderada durante todas as sessões. Tal experiência
converge com a literatura em relação a promoção de atividade física e motivação, pois ao relacionar estilos musicais e instruções que valorizam a cultura popular
brasileira temos uma possibilidade de maior engajamento dentro das atividades.

CONCLUSOES
A pandemia do Covid-19 mudou muitas perspectivas de atuação com o trato da Educação Física e da dança, porém, foi possível implantar um programa remoto com
base na aprendizagem, diversão e autonomia em que alunos do projeto além de se divertirem realizam uma atividade física orientada, como consequência disso é
possível aumentar o volume de atividade física semanal e auxiliar na promoção de saúde.

REFERENCIAS

JORDÃO, Giselda Benedita et al. A DANÇA CIGANA INCLUSIVA NUM AMBIENTE VIRTUAL. BARDIN, L. Análise De Conteúdo. Lisboa: edições, 2014. v. 7, p. 1–12.
BRAMANTE, Antonio Carlos et al. Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Físicano Pós-COVID-19: Urgência de uma Chamada para a Ação. Rev. bras.
ativ. fís. saúde, p. 1-5,2020. CHO, Heetae; HUSSAIN, Ratna Sari Binte; KANG, Hyoung-Kil. O papel do apoio social e suainfluência na participação no exercício: a
perspectiva da teoria da autodeterminação e a teoriado comportamento planejado. The Social Science Journal , p. 1-15, 2020. World Health Organization 2020. WHO
guidelines on physical activity and sedentary behaviour. SANTOS, Suzanny Vivian; CÔRREA, Lionela da Silva; VERDE, Evandro Jorge. Percepçãorítmica de alunos
praticantes de aula de ritmos e dança. Universidade Federal do Amazonas(UFAM), VIII Congresso de Ginástica Para Todos, 2019.
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TITULO CONHECIMENTO DO ESTUDANTE DE MEDICINA SOBRE GRAVIDEZ ECTÓPICA

INTRODUCAO

A gravidez ectópica (GE) é a implantação e o desenvolvimento do embrião fora do útero, incidência é de 1,3 a 2,4%. A implantação do embrião pode ocorrer em
diversas localizações, como nas tubas uterinas, cicatriz de cesariana, ovários, canal cervical ou cavidade peritoneal. Os fatores que favorecem seu desenvolvimento
são diversos; dentre eles: antecedente de cirurgia ginecológica e história de doença inflamatória pélvica uterina. O quadro clínico de gravidez ectópica é
caracterizado por sangramento irregular, atraso menstrual e dor pélvica. O diagnóstico é feito por exame imaginológico e mensuração do hormônio gonadotrofina
coriônica. O tratamento pode ser expectante, medicamentoso ou cirúrgico.

OBJETIVOS Estudar o conhecimento dos estudantes do curso de medicina da Universidade Santo Amaro sobre gravidez ectópica.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo observacional, analítico, transversal; realizado a partir da aplicação de questionário online aos estudantes do curso de Medicina, dos 12
semestres. Os dados foram coletados de novembro de 2020 a junho de 2021. A pesquisa obteve parecer ético favorável, com CAAE 37927120.0.0000.0081.

RESULTADOS

Participaram do estudo 179 estudantes de todos os semestres. A prevalência de alunos que referiram ter tido aulas sobre gravidez ectópica curricularmente foi de
97% no 4º ano e 100% no internato (5º e 6º anos). O conhecimento sobre o conceito de GE foi aumentando com o passar dos anos, sendo 100% para os internos.
Generalizadamente, menos de 10% dos alunos tinham conhecimento adequado sobre os fatores predisponentes para GE. Com relação aos sintomas de GE, os
estudantes do 3º ano destacaram-se com 44% de acertos e os internos com 25%, este dado pode estar relacionado à passagem pela disciplina de ginecologia. Sobre
métodos de diagnóstico, a porcentagem de acerto durante os anos foi aumentando, com 65% para os internos. Os diagnósticos diferenciais da GE tiveram
prevalência de acerto de até 23% no 4º ano. A relação diagnóstica sobre a dosagem de betaHCG isolada ou relacionada ao tamanho da massa tubária foi tópico com
até 67% de acerto para os estudantes após o 3º ano. Além disso, até 60% dos internos dominavam as opções terapeutas para a GE e 100% dos internos sabiam a
conduta para GE rota. Há que se entender que trata-se do domínio teórico de uma patologia ginecológica relevante em nosso meio, não apenas por sua prevalência,
mas por suas consequências, podendo evoluir como urgência, cuja condução clínica exige rapidez e assertividade. Esses resultados podem servir de partida para
planejamento pedagógico na área de ginecologia.

CONCLUSOES
Portanto, infere-se que há uma tendência de que os estudantes ao final do curso tenham mais conhecimento sobre a gravidez ectópica. Contudo, observou-se
prevalência de domínio teórico sobre o tema aquém do esperado para a formação médica generalista.

REFERENCIAS
Elito J Jr. Gravidez ectópica. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. (Protocolo FEBRASGO - Obstetrícia,
nº22/Comissão Nacional Especializada em Urgências Obstétricas).
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TITULO Controle de qualidade de folhas de Mastruz ( Chenopodium ambrosioides L.) como matéria prima para produtos fitoterápicos

INTRODUCAO

Chenopodium ambrosioides L. popularmente conhecida como mastruz ou erva de Santa maria é conhecida em todo o Brasil devido a suas propriedades medicinais.
É originária da América Central e do Sul e espontânea no Sul e Sudeste do Brasil. As folhas desta planta são utillizadas de forma tópica em compressas e ataduras
como antiinflamatório e cicatrizante e por apresentar propriedades antimicrobianas. O mastruz devido a suas propriedades cicatrizantes se torna um produto
interessante para o desenvolvimento de produtos para uso tópico tanto para uso humano como para uso em animais. A base para o desenvolvimento de um
fitoterápico seguro e eficaz é a droga vegetal. Assim, tanto a droga vegetal como os produtos dela derivados (pó e soluções extrativas) devem estar padronizados.
Permitindo reprodutibilidade dos resultados.

OBJETIVOS Realizar os ensaios para caracterização e controle de qualidade de pó de Chenopodium ambrosioides para desenvolvimento de produtos fitoterápicos.

METODOLOGIA

Folhas de Chenopodium ambrosioides foram adquiridas na zona sul da cidade de São Paulo. Os ensaios para avaliar a identidade e pureza foram: descrição
macroscópica, teor de impurezas, perfil cromatográfico por cromatografia em camada delgada, teor de umidade e teor de cinzas totais. O pó da droga foi preparado
por trituração em moinho e foi avaliada a granulometria e realizada a prospecção fitoquímica para identificação dos metabólitos presentes. Nos ensaios
quantitativos foi utilizada quercetina como padrão e quantificado o teor de flavonóides totais por espectrofotometria na região do visível.

RESULTADOS

A análise de acondicionamento e rotulagem do produto mostrou falta de dados, não estando de acordo com a legislação. A análise macroscópica mostrou folhas
com tamanhos variados e bordas dentadas. O teor de umidade foi de 14,5% e as cinzas totais de 2,8%. A triagem fitoquímica mostrou a presença de taninos e
flavonoides. Estando de acordo com outras publicações sobre esta espécie. O perfil cromatográfico em camada delgada permitiu a visualização de manchas sob luz
ultravioleta podendo ser utilizado na identificação a droga vegetal. O pó é de cor verde escura e foi caracterizado como pó fino de acordo com a farmacopeia
brasileira. A partir destes dados a droga vegetal foi padronizada para a obtenção de extrato vegetal que será utilizado na preparação de um fitoterápico para uso
tópico.

CONCLUSOES A determinação das características físico químicas da droga vegetal permitirão criar especificações para o controle de qualidade e padronização de fitoterápicos.

REFERENCIAS
Brasil, Agência Nacional deVigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira. 6th ed. ANVISA, editor. Vol. 1, 6° edição. ANVISA; 2019. 874 p. MASKAPAI, A. H. P. K. et al.
ESTUDO FARMACOGNÓSTICO DE Chenopodium ambrosioides L. (Chenopodiaceae). Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Ciências Farmacêuticas. n. c, p. 2–6, 2013.
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TITULO AVALIAÇÃO HISTOMORFOMÉTRICA DO ENCÉFALO DE RATOS WISTAR FUMANTES PASSIVOS E SUPLEMENTADOS COM ALIMENTOS FUNCIONAIS

INTRODUCAO
O consumo crônico de cigarros leva a diversas modulações no organismo, como alterações pulmonares e cerebrais. O uso contínuo de nicotina age no sistema
nervoso, modificando o comportamento alimentar e a regulação do apetite. O hábito de uma alimentação de qualidade, incluindo prebióticos, probióticos e
simbióticos, leva a uma melhora na qualidade de vida, em alterações comportamentais, resultando em uma diminuição dos efeitos do cigarro no organismo.

OBJETIVOS
Avaliar efeitos histomorfométricos do uso de prebióticos, probióticos e simbióticos nos encéfalos de ratos Wistar que foram expostos à fumaça do cigarro de forma
passiva.

METODOLOGIA

Foram utilizados 80 ratos machos com média de 50g de peso corporal, albinos da linhagem Wistar (CEUA: 3585/17), divididos em Grupo Controle, Grupo Controle
Tabagista, Grupo Prebiótico, Grupo Prebiótico Tabagista, Grupo Probiótico, Grupo Probiótico Tabagista, Grupo Simbiótico e Grupo Simbiótico Tabagista. Os tecidos
dos encéfalos coletados dos ratos Wistar foram fixados em formol 10% durante 48 horas, após o período, foram embebidos em parafina, seguindo o procedimento
padrão do laboratório para inclusão do tecido. Foram realizados cortes coronais divididos em 6 segmentos por todo encéfalo e, por fim, corados com Hematoxilina e
Eosina. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa R (Fundação R para Computação Estatística, Viena, Áustria).

RESULTADOS

Segundo Francisco (2019), a nicotina e a exposição à fumaça do cigarro podem levar à perda de peso e a diminuição do consumo alimentar. A nicotina tem ação
estimulante e também depressiva sobre o sistema nervoso central, resultando em alteração na regulação do apetite e no comportamento alimentar. Observa-se que
na análise estatística, o Grupo Controle Tabagista obteve menor peso corpóreo que o Grupo Controle (P = 0,004). Logo, entenda-se que o estudo comprovou perda de
peso devido ao uso crônico do cigarro, ao longo de 25 semanas.

CONCLUSOES
O Grupo Controle de ratos Wistar que não inalou o cigarro indiretamente obteve peso maior que o Grupo Controle Tabagista, comprovando que o uso crônico do
cigarro altera o sistema nervoso central, de forma que há modificação na regulação do apetite.

REFERENCIAS

1. FRANCISCO, PRISCILA MARIA STOLSES BERGAMO; ASSUMPCAO, DANIELA DE; MALTA, DEBORAH CARVALHO. Coocorrência de Tabagismo e Alimentação não
Saudável na População Adulta Brasileira. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 113, n. 4, p. 699-709, Oct. 2019 . Doi:10.5935/abc.20190222. 2. VIJ, N., CHANDRAMANI-
SHIVALINGAPPA, P., VAN WESTPHAL, C., HOLE, R., BODAS, M. (2018). Cigarette Smoke-Induced Autophagy Impairment Accelerates Lung Aging, COPD-Emphysema
Exacerbations And Pathogenesis. American Journal of Physiology-Cell Physiology, 314(1), C73–C87. Doi:10.1152/ajpcell.00110.2016 3. ZHANG, Y., LI, M., WANG, R.
et al. Abnormal brain white matter network in young smokers: a graph theory analysis study. Brain Imaging and Behavior 12, 345–356. Doi: 10.1007/s11682-017-
9699-6.2018.
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Atílio Sersun Calefi

TITULO AVALIAÇÃO HISTOMORFOMÉTRICA DO ENCÉFALO DE RATOS WISTAR FUMANTES PASSIVOS E SUPLEMENTADOS COM ALIMENTOS FUNCIONAIS

INTRODUCAO
O consumo crônico de cigarros leva a diversas modulações no organismo, como alterações pulmonares e cerebrais. O uso contínuo de nicotina age no sistema
nervoso, modificando o comportamento alimentar e a regulação do apetite. O hábito de uma alimentação de qualidade, incluindo prebióticos, probióticos e
simbióticos, leva a uma melhora na qualidade de vida, em alterações comportamentais, resultando em uma diminuição dos efeitos do cigarro no organismo.

OBJETIVOS
Avaliar efeitos histomorfométricos do uso de prebióticos, probióticos e simbióticos nos encéfalos de ratos Wistar que foram expostos à fumaça do cigarro de forma
passiva.

METODOLOGIA

Foram utilizados 80 ratos machos com média de 50g de peso corporal, albinos da linhagem Wistar (CEUA: 3585/17), divididos em Grupo Controle, Grupo Controle
Tabagista, Grupo Prebiótico, Grupo Prebiótico Tabagista, Grupo Probiótico, Grupo Probiótico Tabagista, Grupo Simbiótico e Grupo Simbiótico Tabagista. Os tecidos
dos encéfalos coletados dos ratos Wistar foram fixados em formol 10% durante 48 horas, após o período, foram embebidos em parafina, seguindo o procedimento
padrão do laboratório para inclusão do tecido. Foram realizados cortes coronais divididos em 6 segmentos por todo encéfalo e, por fim, corados com Hematoxilina e
Eosina. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa R (Fundação R para Computação Estatística, Viena, Áustria).

RESULTADOS

Segundo Francisco (2019), a nicotina e a exposição à fumaça do cigarro podem levar à perda de peso e a diminuição do consumo alimentar. A nicotina tem ação
estimulante e também depressiva sobre o sistema nervoso central, resultando em alteração na regulação do apetite e no comportamento alimentar. Observa-se que
na análise estatística, o Grupo Controle Tabagista obteve menor peso corpóreo que o Grupo Controle (P = 0,004). Logo, entenda-se que o estudo comprovou perda de
peso devido ao uso crônico do cigarro, ao longo de 25 semanas.

CONCLUSOES
O Grupo Controle de ratos Wistar que não inalou o cigarro indiretamente obteve peso maior que o Grupo Controle Tabagista, comprovando que o uso crônico do
cigarro altera o sistema nervoso central, de forma que há modificação na regulação do apetite.

REFERENCIAS

1. FRANCISCO, PRISCILA MARIA STOLSES BERGAMO; ASSUMPCAO, DANIELA DE; MALTA, DEBORAH CARVALHO. Coocorrência de Tabagismo e Alimentação não
Saudável na População Adulta Brasileira. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 113, n. 4, p. 699-709, Oct. 2019 . Doi:10.5935/abc.20190222. 2. VIJ, N., CHANDRAMANI-
SHIVALINGAPPA, P., VAN WESTPHAL, C., HOLE, R., BODAS, M. (2018). Cigarette Smoke-Induced Autophagy Impairment Accelerates Lung Aging, COPD-Emphysema
Exacerbations And Pathogenesis. American Journal of Physiology-Cell Physiology, 314(1), C73–C87. Doi:10.1152/ajpcell.00110.2016 3. ZHANG, Y., LI, M., WANG, R.
et al. Abnormal brain white matter network in young smokers: a graph theory analysis study. Brain Imaging and Behavior 12, 345–356. Doi: 10.1007/s11682-017-
9699-6.2018.
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Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO EMOCIONAL DE ATLETAS SOBRE A PRÁTICA ESPORTIVA TRIATHLON

INTRODUCAO
O triathlon é um esporte composto por três modalidades esportivas diferentes (natação, ciclismo e corrida) que tem conquistado a atenção de pessoas do mundo
todo, também consiste no investimento físico e psicológico aplicado por um indivíduo para o alcance de uma meta ou objetivo. Os atletas com mais resiliência
enfrentam as adversidades utilizando estratégias de coping mais adaptativas.

OBJETIVOS
verificar a representação social das fontes de estresse e suas relações com a percepção emocional dos atletas e analisar a percepção subjetiva das emoções e suas
representações para o processo de coping.

METODOLOGIA
O método utilizado será uma pesquisa de abordagem qualitativa, sendo o projeto aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Santo Amaro CAAE:
46966921100000081, sendo realizada uma entrevista semiestruturada com 7 atletas de triatlhon. Todos os dados foram transcritos, organizados e tratados com
base na análise de conteúdo.

RESULTADOS

Resultados e discussão: com base na análise de conteúdo foram identificadas algumas categorias como percepção emocional durante a prática e a competição do
esporte, recursos de enfretamento perante a fonte de estresse, estressores organizacionais e o impacto da pandemia dentro em toda rotina do atleta. A literatura
tem indicado que a percepção emocional do atleta pode alterar seu comportamento durante o treinamento a competição e a recuperação, neste caminho é
fundamental reconhecer as fontes de estresse e principalmente como o atleta tem desenvolvido recursos de coping perante elas. Em relação aos recursos de coping
percebemos que são associados na emoção e também ao ambiente no caso do grupo entrevistado.

CONCLUSOES

Portanto, a partir da percepção das fontes de estresse e dos recursos de coping, podemos verificar que tanto a questão positiva ou negativa em relação as diversas
situações que o atleta passa desenvolve perspectivas motivacionais ligadas ao enfrentamento. Isso converge com a abordagem Transacional, motivacional e
relacional de Richard Lazarus, revelando que dentro do grupo entrevistado existe a relação entre o sujeito e o ambiente e a percepção positiva ou negativa a partir
deste encontro. Cabe ao treinador ou professor refletir sobre tais fatores para organizar pesquisas, e principalmente as rotinas de treino para que o atleta tenha
eficiência na prática.

REFERENCIAS

BARDIN, L. Análise De Conteúdo. Lisboa: edições, 2014. v. 7, p. 1–12. BENDASSOLI, Pedro F.; Psicologia e Trabalho: apropriações e significados. São Paulo:
Cengage Learning, 2009. BIGGS, Amanda; BROUGH, Paula; DRUMMOND, Suzie. Lazarus and Folkman’s psychological stress and coping theory. The handbook of
stress and health: A guide to research and practice, p. 351-364, 2017. EKMAN, Paul (2011). A Linguagem das Emoções. Tradução de Carlos Szlak. São Paulo: Lua de
Papel. HANTON, S., THOMAS, O., (#38) MELLALIEU, S. D. (2008). Management of competitive stress in elite sport. In B. Brewer (Ed.), International Olympic
Committee Sport Psychology Handbook (pp.30-42). New York: Blackwell. 18. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
LAZARUS, Richard S.; FOLKMAN, Susan. Stress, appraisal, and coping. Springer publishing company, 1984.

Página 1313



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12958 Educação Física 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3950875 - GEOVANNA LARISSA ASSIZ DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO EMOCIONAL DE ATLETAS SOBRE A PRÁTICA ESPORTIVA TRIATHLON

INTRODUCAO
O triathlon é um esporte composto por três modalidades esportivas diferentes (natação, ciclismo e corrida) que tem conquistado a atenção de pessoas do mundo
todo, também consiste no investimento físico e psicológico aplicado por um indivíduo para o alcance de uma meta ou objetivo. Os atletas com mais resiliência
enfrentam as adversidades utilizando estratégias de coping mais adaptativas.

OBJETIVOS
verificar a representação social das fontes de estresse e suas relações com a percepção emocional dos atletas e analisar a percepção subjetiva das emoções e suas
representações para o processo de coping.

METODOLOGIA
O método utilizado será uma pesquisa de abordagem qualitativa, sendo o projeto aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Santo Amaro CAAE:
46966921100000081, sendo realizada uma entrevista semiestruturada com 7 atletas de triatlhon. Todos os dados foram transcritos, organizados e tratados com
base na análise de conteúdo.

RESULTADOS

Resultados e discussão: com base na análise de conteúdo foram identificadas algumas categorias como percepção emocional durante a prática e a competição do
esporte, recursos de enfretamento perante a fonte de estresse, estressores organizacionais e o impacto da pandemia dentro em toda rotina do atleta. A literatura
tem indicado que a percepção emocional do atleta pode alterar seu comportamento durante o treinamento a competição e a recuperação, neste caminho é
fundamental reconhecer as fontes de estresse e principalmente como o atleta tem desenvolvido recursos de coping perante elas. Em relação aos recursos de coping
percebemos que são associados na emoção e também ao ambiente no caso do grupo entrevistado.

CONCLUSOES

Portanto, a partir da percepção das fontes de estresse e dos recursos de coping, podemos verificar que tanto a questão positiva ou negativa em relação as diversas
situações que o atleta passa desenvolve perspectivas motivacionais ligadas ao enfrentamento. Isso converge com a abordagem Transacional, motivacional e
relacional de Richard Lazarus, revelando que dentro do grupo entrevistado existe a relação entre o sujeito e o ambiente e a percepção positiva ou negativa a partir
deste encontro. Cabe ao treinador ou professor refletir sobre tais fatores para organizar pesquisas, e principalmente as rotinas de treino para que o atleta tenha
eficiência na prática.

REFERENCIAS

BARDIN, L. Análise De Conteúdo. Lisboa: edições, 2014. v. 7, p. 1–12. BENDASSOLI, Pedro F.; Psicologia e Trabalho: apropriações e significados. São Paulo:
Cengage Learning, 2009. BIGGS, Amanda; BROUGH, Paula; DRUMMOND, Suzie. Lazarus and Folkman’s psychological stress and coping theory. The handbook of
stress and health: A guide to research and practice, p. 351-364, 2017. EKMAN, Paul (2011). A Linguagem das Emoções. Tradução de Carlos Szlak. São Paulo: Lua de
Papel. HANTON, S., THOMAS, O., (#38) MELLALIEU, S. D. (2008). Management of competitive stress in elite sport. In B. Brewer (Ed.), International Olympic
Committee Sport Psychology Handbook (pp.30-42). New York: Blackwell. 18. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
LAZARUS, Richard S.; FOLKMAN, Susan. Stress, appraisal, and coping. Springer publishing company, 1984.
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Atílio Sersun Calefi

TITULO TUBERCULOSE EM PAPAGAIO (Amazona aestiva) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
As bactérias do gênero Mycobacterium são bastonetes aeróbicos acidorresistentes e causam a tuberculose, uma enfermidade infectocontagiosa e debilitante.
Devido ao maior contato dos animais domésticos e silvestres com o ser humano, a transmissão de patógenos bacterianos aumentou significativamente, podendo
destacar as aves (Ribeiro et al. 2017; Bento, 2020).

OBJETIVOS Relatar um caso de tuberculose em papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) diagnosticado através de exame histopatológico.

METODOLOGIA

Foi admitido para atendimento veterinário no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil (HOVET UNISA) um papagaio de 8 anos com
queixa de formação em cavidade oral com tempo de evolução de 4 meses, hiporexia, diarreia intensa e dispneia. Em anamnese foi questionado se havia
contactantes com sintomas respiratórios, tutor informou que há 1 ano foi diagnosticado com tuberculose. Durante o exame físico foi possível observar formação no
interior de cavidade oral e em condutivo auditivo esquerdo com aspecto sólido, coloração brancacenta e superfície irregular, recomendado biópsia excisional para
avaliação histopatológica. As amostras foram coletadas para realização de exame histopatológico por meio da coloração HematoxilinaEosina (HE), Ácido periódico-
Schiff (PAS), Gram e Ziehl Neelsen. Em análise microscópica intensas formações dispostas de maneira multifocal a coalescente constituídas por macrófagos
epitelióides e células gigantes com múltiplos núcleos. Através da coloração de Ziehl Neelsen nota-se bacilos álcool ácidos resistentes presentes com agrupamentos
periféricos, por vezes centrais as células.

RESULTADOS

Os achados microscópicos são compatíveis com o diagnóstico de tuberculose. As espécies de aves mais acometidas são os psitacídeos, tendo como espécies mais
comuns o Amazonas aestiva e Amazona amazoni que também são comuns como pássaros de estimação (Baquião et al. 2005). Os sinais clínicos da tuberculose são
raramente observados antes da morte do animal e muitos animais infectados possuem a doença subclínica até a fase avançada. Contudo, podem estar presentes
sintomas de perda de peso crônica, fraqueza, dispneia, tosse e alterações gastrointestinais (Ribeiro et al. 2017). O paciente relatado apresentava algumas das
manifestações descritas como hiporexia, diarreia intensa e dispneia, desta forma os sinais clínicos devem ser considerados para a suspeita clínica. A coloração de
Ziehl Neelsen deve ser utilizada para diferenciação de Mycobacterium de outros agentes infeccioso. No presente estudo, a mesma evidenciou coloração
avermelhada marcante agrupadas e por vezes no interior das células gigantes, tornando o diagnóstico de Mycobacterium possível. O diagnóstico clínico da
tuberculose é de pouca eficácia devido às características inespecíficas dos sinais. Embora o exame histopatológico e as colorações histoquímicas permitam o
diagnóstico, sugere a realização de testes microbiológicos e moleculares complementares como melhor estratégia para o diagnóstico irrefutável (Ferreira Neto et al.
2014).

CONCLUSOES
A tuberculose é pouco relatada em papagaios domésticos, possivelmente por esses animais não serem diagnosticados de maneira precisa. O presente relato
ressalta a importância da suspeita de tuberculose no atendimento clínico, especialmente em aves da ordem Psittaciformes.

REFERENCIAS

1. BAQUIÃO PORTO, Arianne Costa; MEDINA, A. O.; SANFILIPPO, L. F.; DEMETRIO, C.; SANTOS, Manoel Armando Azevedo dos. Pesquisa de micobactérias do
complexo Mycobacterium avium E Mycobacterium tuberculosis em papagaios verdadeiros (Amazona aestiva E Amazona amazonica), baseada no teste PCR. Anais..
São Paulo: Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICB/USP, 2005. 2. BENTO, Marco A.F. Incidência de clamidiose em psitacídeos (papagaio-verdadeiro)
presentes no CEPTAS Cubatão – SP em 2019 e possíveis riscos à saúde humano. Programa de pós-graduação em sustentabilidade de ecossistemas costeiro e
marinhos, Santos-SP, 2020. Disponível em:
https://unisanta.br/arquivos/mestrado/ecologia/dissertacoes/Dissertacao_MARCOANTONIOFURLANETTOBENTO456.pdf. Acesso em: 11 out. 2021. 3. Ferreira Neto
J.S., Valvassoura T. (#38) Catão-Dias J.L. 2014. Avanços no diagnóstico da tuberculose em animais selvagens, p. 1382- 1388. In: Cubas Z.S., Silva J.C.R. (#38)
Catão-Dias J.L. Tratado de animais selvagens. 2ª ed., Roca, São Paulo. 4. RIBEIRO, Vanessa L. et al. Infecção por Mycobacterium sp. em herbívoros selvagens de
cativeiro no Rio Grande do Sul: estudo retrospectivo e detecção imuno-histoquímica (2003-2015). Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 37, p. 58-65, 2017.
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Atílio Sersun Calefi

TITULO TUBERCULOSE EM PAPAGAIO (Amazona aestiva) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
As bactérias do gênero Mycobacterium são bastonetes aeróbicos acidorresistentes e causam a tuberculose, uma enfermidade infectocontagiosa e debilitante.
Devido ao maior contato dos animais domésticos e silvestres com o ser humano, a transmissão de patógenos bacterianos aumentou significativamente, podendo
destacar as aves (Ribeiro et al. 2017; Bento, 2020).

OBJETIVOS Relatar um caso de tuberculose em papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) diagnosticado através de exame histopatológico.

METODOLOGIA

Foi admitido para atendimento veterinário no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil (HOVET UNISA) um papagaio de 8 anos com
queixa de formação em cavidade oral com tempo de evolução de 4 meses, hiporexia, diarreia intensa e dispneia. Em anamnese foi questionado se havia
contactantes com sintomas respiratórios, tutor informou que há 1 ano foi diagnosticado com tuberculose. Durante o exame físico foi possível observar formação no
interior de cavidade oral e em condutivo auditivo esquerdo com aspecto sólido, coloração brancacenta e superfície irregular, recomendado biópsia excisional para
avaliação histopatológica. As amostras foram coletadas para realização de exame histopatológico por meio da coloração HematoxilinaEosina (HE), Ácido periódico-
Schiff (PAS), Gram e Ziehl Neelsen. Em análise microscópica intensas formações dispostas de maneira multifocal a coalescente constituídas por macrófagos
epitelióides e células gigantes com múltiplos núcleos. Através da coloração de Ziehl Neelsen nota-se bacilos álcool ácidos resistentes presentes com agrupamentos
periféricos, por vezes centrais as células.

RESULTADOS

Os achados microscópicos são compatíveis com o diagnóstico de tuberculose. As espécies de aves mais acometidas são os psitacídeos, tendo como espécies mais
comuns o Amazonas aestiva e Amazona amazoni que também são comuns como pássaros de estimação (Baquião et al. 2005). Os sinais clínicos da tuberculose são
raramente observados antes da morte do animal e muitos animais infectados possuem a doença subclínica até a fase avançada. Contudo, podem estar presentes
sintomas de perda de peso crônica, fraqueza, dispneia, tosse e alterações gastrointestinais (Ribeiro et al. 2017). O paciente relatado apresentava algumas das
manifestações descritas como hiporexia, diarreia intensa e dispneia, desta forma os sinais clínicos devem ser considerados para a suspeita clínica. A coloração de
Ziehl Neelsen deve ser utilizada para diferenciação de Mycobacterium de outros agentes infeccioso. No presente estudo, a mesma evidenciou coloração
avermelhada marcante agrupadas e por vezes no interior das células gigantes, tornando o diagnóstico de Mycobacterium possível. O diagnóstico clínico da
tuberculose é de pouca eficácia devido às características inespecíficas dos sinais. Embora o exame histopatológico e as colorações histoquímicas permitam o
diagnóstico, sugere a realização de testes microbiológicos e moleculares complementares como melhor estratégia para o diagnóstico irrefutável (Ferreira Neto et al.
2014).

CONCLUSOES
A tuberculose é pouco relatada em papagaios domésticos, possivelmente por esses animais não serem diagnosticados de maneira precisa. O presente relato
ressalta a importância da suspeita de tuberculose no atendimento clínico, especialmente em aves da ordem Psittaciformes.

REFERENCIAS

1. BAQUIÃO PORTO, Arianne Costa; MEDINA, A. O.; SANFILIPPO, L. F.; DEMETRIO, C.; SANTOS, Manoel Armando Azevedo dos. Pesquisa de micobactérias do
complexo Mycobacterium avium E Mycobacterium tuberculosis em papagaios verdadeiros (Amazona aestiva E Amazona amazonica), baseada no teste PCR. Anais..
São Paulo: Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICB/USP, 2005. 2. BENTO, Marco A.F. Incidência de clamidiose em psitacídeos (papagaio-verdadeiro)
presentes no CEPTAS Cubatão – SP em 2019 e possíveis riscos à saúde humano. Programa de pós-graduação em sustentabilidade de ecossistemas costeiro e
marinhos, Santos-SP, 2020. Disponível em:
https://unisanta.br/arquivos/mestrado/ecologia/dissertacoes/Dissertacao_MARCOANTONIOFURLANETTOBENTO456.pdf. Acesso em: 11 out. 2021. 3. Ferreira Neto
J.S., Valvassoura T. (#38) Catão-Dias J.L. 2014. Avanços no diagnóstico da tuberculose em animais selvagens, p. 1382- 1388. In: Cubas Z.S., Silva J.C.R. (#38)
Catão-Dias J.L. Tratado de animais selvagens. 2ª ed., Roca, São Paulo. 4. RIBEIRO, Vanessa L. et al. Infecção por Mycobacterium sp. em herbívoros selvagens de
cativeiro no Rio Grande do Sul: estudo retrospectivo e detecção imuno-histoquímica (2003-2015). Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 37, p. 58-65, 2017.
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Atílio Sersun Calefi

TITULO TUBERCULOSE EM PAPAGAIO (Amazona aestiva) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
As bactérias do gênero Mycobacterium são bastonetes aeróbicos acidorresistentes e causam a tuberculose, uma enfermidade infectocontagiosa e debilitante.
Devido ao maior contato dos animais domésticos e silvestres com o ser humano, a transmissão de patógenos bacterianos aumentou significativamente, podendo
destacar as aves (Ribeiro et al. 2017; Bento, 2020).

OBJETIVOS Relatar um caso de tuberculose em papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) diagnosticado através de exame histopatológico.

METODOLOGIA

Foi admitido para atendimento veterinário no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil (HOVET UNISA) um papagaio de 8 anos com
queixa de formação em cavidade oral com tempo de evolução de 4 meses, hiporexia, diarreia intensa e dispneia. Em anamnese foi questionado se havia
contactantes com sintomas respiratórios, tutor informou que há 1 ano foi diagnosticado com tuberculose. Durante o exame físico foi possível observar formação no
interior de cavidade oral e em condutivo auditivo esquerdo com aspecto sólido, coloração brancacenta e superfície irregular, recomendado biópsia excisional para
avaliação histopatológica. As amostras foram coletadas para realização de exame histopatológico por meio da coloração HematoxilinaEosina (HE), Ácido periódico-
Schiff (PAS), Gram e Ziehl Neelsen. Em análise microscópica intensas formações dispostas de maneira multifocal a coalescente constituídas por macrófagos
epitelióides e células gigantes com múltiplos núcleos. Através da coloração de Ziehl Neelsen nota-se bacilos álcool ácidos resistentes presentes com agrupamentos
periféricos, por vezes centrais as células.

RESULTADOS

Os achados microscópicos são compatíveis com o diagnóstico de tuberculose. As espécies de aves mais acometidas são os psitacídeos, tendo como espécies mais
comuns o Amazonas aestiva e Amazona amazoni que também são comuns como pássaros de estimação (Baquião et al. 2005). Os sinais clínicos da tuberculose são
raramente observados antes da morte do animal e muitos animais infectados possuem a doença subclínica até a fase avançada. Contudo, podem estar presentes
sintomas de perda de peso crônica, fraqueza, dispneia, tosse e alterações gastrointestinais (Ribeiro et al. 2017). O paciente relatado apresentava algumas das
manifestações descritas como hiporexia, diarreia intensa e dispneia, desta forma os sinais clínicos devem ser considerados para a suspeita clínica. A coloração de
Ziehl Neelsen deve ser utilizada para diferenciação de Mycobacterium de outros agentes infeccioso. No presente estudo, a mesma evidenciou coloração
avermelhada marcante agrupadas e por vezes no interior das células gigantes, tornando o diagnóstico de Mycobacterium possível. O diagnóstico clínico da
tuberculose é de pouca eficácia devido às características inespecíficas dos sinais. Embora o exame histopatológico e as colorações histoquímicas permitam o
diagnóstico, sugere a realização de testes microbiológicos e moleculares complementares como melhor estratégia para o diagnóstico irrefutável (Ferreira Neto et al.
2014).

CONCLUSOES
A tuberculose é pouco relatada em papagaios domésticos, possivelmente por esses animais não serem diagnosticados de maneira precisa. O presente relato
ressalta a importância da suspeita de tuberculose no atendimento clínico, especialmente em aves da ordem Psittaciformes.

REFERENCIAS

1. BAQUIÃO PORTO, Arianne Costa; MEDINA, A. O.; SANFILIPPO, L. F.; DEMETRIO, C.; SANTOS, Manoel Armando Azevedo dos. Pesquisa de micobactérias do
complexo Mycobacterium avium E Mycobacterium tuberculosis em papagaios verdadeiros (Amazona aestiva E Amazona amazonica), baseada no teste PCR. Anais..
São Paulo: Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICB/USP, 2005. 2. BENTO, Marco A.F. Incidência de clamidiose em psitacídeos (papagaio-verdadeiro)
presentes no CEPTAS Cubatão – SP em 2019 e possíveis riscos à saúde humano. Programa de pós-graduação em sustentabilidade de ecossistemas costeiro e
marinhos, Santos-SP, 2020. Disponível em:
https://unisanta.br/arquivos/mestrado/ecologia/dissertacoes/Dissertacao_MARCOANTONIOFURLANETTOBENTO456.pdf. Acesso em: 11 out. 2021. 3. Ferreira Neto
J.S., Valvassoura T. (#38) Catão-Dias J.L. 2014. Avanços no diagnóstico da tuberculose em animais selvagens, p. 1382- 1388. In: Cubas Z.S., Silva J.C.R. (#38)
Catão-Dias J.L. Tratado de animais selvagens. 2ª ed., Roca, São Paulo. 4. RIBEIRO, Vanessa L. et al. Infecção por Mycobacterium sp. em herbívoros selvagens de
cativeiro no Rio Grande do Sul: estudo retrospectivo e detecção imuno-histoquímica (2003-2015). Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 37, p. 58-65, 2017.

Página 1317



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12959 Anatomia Patologia Animal 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4351452 - GIOVANNA DANIELE RIBEIRO TACCANI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Atílio Sersun Calefi

TITULO TUBERCULOSE EM PAPAGAIO (Amazona aestiva) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
As bactérias do gênero Mycobacterium são bastonetes aeróbicos acidorresistentes e causam a tuberculose, uma enfermidade infectocontagiosa e debilitante.
Devido ao maior contato dos animais domésticos e silvestres com o ser humano, a transmissão de patógenos bacterianos aumentou significativamente, podendo
destacar as aves (Ribeiro et al. 2017; Bento, 2020).

OBJETIVOS Relatar um caso de tuberculose em papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) diagnosticado através de exame histopatológico.

METODOLOGIA

Foi admitido para atendimento veterinário no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil (HOVET UNISA) um papagaio de 8 anos com
queixa de formação em cavidade oral com tempo de evolução de 4 meses, hiporexia, diarreia intensa e dispneia. Em anamnese foi questionado se havia
contactantes com sintomas respiratórios, tutor informou que há 1 ano foi diagnosticado com tuberculose. Durante o exame físico foi possível observar formação no
interior de cavidade oral e em condutivo auditivo esquerdo com aspecto sólido, coloração brancacenta e superfície irregular, recomendado biópsia excisional para
avaliação histopatológica. As amostras foram coletadas para realização de exame histopatológico por meio da coloração HematoxilinaEosina (HE), Ácido periódico-
Schiff (PAS), Gram e Ziehl Neelsen. Em análise microscópica intensas formações dispostas de maneira multifocal a coalescente constituídas por macrófagos
epitelióides e células gigantes com múltiplos núcleos. Através da coloração de Ziehl Neelsen nota-se bacilos álcool ácidos resistentes presentes com agrupamentos
periféricos, por vezes centrais as células.

RESULTADOS

Os achados microscópicos são compatíveis com o diagnóstico de tuberculose. As espécies de aves mais acometidas são os psitacídeos, tendo como espécies mais
comuns o Amazonas aestiva e Amazona amazoni que também são comuns como pássaros de estimação (Baquião et al. 2005). Os sinais clínicos da tuberculose são
raramente observados antes da morte do animal e muitos animais infectados possuem a doença subclínica até a fase avançada. Contudo, podem estar presentes
sintomas de perda de peso crônica, fraqueza, dispneia, tosse e alterações gastrointestinais (Ribeiro et al. 2017). O paciente relatado apresentava algumas das
manifestações descritas como hiporexia, diarreia intensa e dispneia, desta forma os sinais clínicos devem ser considerados para a suspeita clínica. A coloração de
Ziehl Neelsen deve ser utilizada para diferenciação de Mycobacterium de outros agentes infeccioso. No presente estudo, a mesma evidenciou coloração
avermelhada marcante agrupadas e por vezes no interior das células gigantes, tornando o diagnóstico de Mycobacterium possível. O diagnóstico clínico da
tuberculose é de pouca eficácia devido às características inespecíficas dos sinais. Embora o exame histopatológico e as colorações histoquímicas permitam o
diagnóstico, sugere a realização de testes microbiológicos e moleculares complementares como melhor estratégia para o diagnóstico irrefutável (Ferreira Neto et al.
2014).

CONCLUSOES
A tuberculose é pouco relatada em papagaios domésticos, possivelmente por esses animais não serem diagnosticados de maneira precisa. O presente relato
ressalta a importância da suspeita de tuberculose no atendimento clínico, especialmente em aves da ordem Psittaciformes.

REFERENCIAS

1. BAQUIÃO PORTO, Arianne Costa; MEDINA, A. O.; SANFILIPPO, L. F.; DEMETRIO, C.; SANTOS, Manoel Armando Azevedo dos. Pesquisa de micobactérias do
complexo Mycobacterium avium E Mycobacterium tuberculosis em papagaios verdadeiros (Amazona aestiva E Amazona amazonica), baseada no teste PCR. Anais..
São Paulo: Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICB/USP, 2005. 2. BENTO, Marco A.F. Incidência de clamidiose em psitacídeos (papagaio-verdadeiro)
presentes no CEPTAS Cubatão – SP em 2019 e possíveis riscos à saúde humano. Programa de pós-graduação em sustentabilidade de ecossistemas costeiro e
marinhos, Santos-SP, 2020. Disponível em:
https://unisanta.br/arquivos/mestrado/ecologia/dissertacoes/Dissertacao_MARCOANTONIOFURLANETTOBENTO456.pdf. Acesso em: 11 out. 2021. 3. Ferreira Neto
J.S., Valvassoura T. (#38) Catão-Dias J.L. 2014. Avanços no diagnóstico da tuberculose em animais selvagens, p. 1382- 1388. In: Cubas Z.S., Silva J.C.R. (#38)
Catão-Dias J.L. Tratado de animais selvagens. 2ª ed., Roca, São Paulo. 4. RIBEIRO, Vanessa L. et al. Infecção por Mycobacterium sp. em herbívoros selvagens de
cativeiro no Rio Grande do Sul: estudo retrospectivo e detecção imuno-histoquímica (2003-2015). Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 37, p. 58-65, 2017.
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Atílio Sersun Calefi

TITULO TUBERCULOSE EM PAPAGAIO (Amazona aestiva) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
As bactérias do gênero Mycobacterium são bastonetes aeróbicos acidorresistentes e causam a tuberculose, uma enfermidade infectocontagiosa e debilitante.
Devido ao maior contato dos animais domésticos e silvestres com o ser humano, a transmissão de patógenos bacterianos aumentou significativamente, podendo
destacar as aves (Ribeiro et al. 2017; Bento, 2020).

OBJETIVOS Relatar um caso de tuberculose em papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) diagnosticado através de exame histopatológico.

METODOLOGIA

Foi admitido para atendimento veterinário no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil (HOVET UNISA) um papagaio de 8 anos com
queixa de formação em cavidade oral com tempo de evolução de 4 meses, hiporexia, diarreia intensa e dispneia. Em anamnese foi questionado se havia
contactantes com sintomas respiratórios, tutor informou que há 1 ano foi diagnosticado com tuberculose. Durante o exame físico foi possível observar formação no
interior de cavidade oral e em condutivo auditivo esquerdo com aspecto sólido, coloração brancacenta e superfície irregular, recomendado biópsia excisional para
avaliação histopatológica. As amostras foram coletadas para realização de exame histopatológico por meio da coloração HematoxilinaEosina (HE), Ácido periódico-
Schiff (PAS), Gram e Ziehl Neelsen. Em análise microscópica intensas formações dispostas de maneira multifocal a coalescente constituídas por macrófagos
epitelióides e células gigantes com múltiplos núcleos. Através da coloração de Ziehl Neelsen nota-se bacilos álcool ácidos resistentes presentes com agrupamentos
periféricos, por vezes centrais as células.

RESULTADOS

Os achados microscópicos são compatíveis com o diagnóstico de tuberculose. As espécies de aves mais acometidas são os psitacídeos, tendo como espécies mais
comuns o Amazonas aestiva e Amazona amazoni que também são comuns como pássaros de estimação (Baquião et al. 2005). Os sinais clínicos da tuberculose são
raramente observados antes da morte do animal e muitos animais infectados possuem a doença subclínica até a fase avançada. Contudo, podem estar presentes
sintomas de perda de peso crônica, fraqueza, dispneia, tosse e alterações gastrointestinais (Ribeiro et al. 2017). O paciente relatado apresentava algumas das
manifestações descritas como hiporexia, diarreia intensa e dispneia, desta forma os sinais clínicos devem ser considerados para a suspeita clínica. A coloração de
Ziehl Neelsen deve ser utilizada para diferenciação de Mycobacterium de outros agentes infeccioso. No presente estudo, a mesma evidenciou coloração
avermelhada marcante agrupadas e por vezes no interior das células gigantes, tornando o diagnóstico de Mycobacterium possível. O diagnóstico clínico da
tuberculose é de pouca eficácia devido às características inespecíficas dos sinais. Embora o exame histopatológico e as colorações histoquímicas permitam o
diagnóstico, sugere a realização de testes microbiológicos e moleculares complementares como melhor estratégia para o diagnóstico irrefutável (Ferreira Neto et al.
2014).

CONCLUSOES
A tuberculose é pouco relatada em papagaios domésticos, possivelmente por esses animais não serem diagnosticados de maneira precisa. O presente relato
ressalta a importância da suspeita de tuberculose no atendimento clínico, especialmente em aves da ordem Psittaciformes.
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Página 1319



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12959 Anatomia Patologia Animal 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4725336 - AMANDA LUZIA DE SOUSA LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Atílio Sersun Calefi

TITULO TUBERCULOSE EM PAPAGAIO (Amazona aestiva) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO (HOVET UNISA): RELATO DE CASO

INTRODUCAO
As bactérias do gênero Mycobacterium são bastonetes aeróbicos acidorresistentes e causam a tuberculose, uma enfermidade infectocontagiosa e debilitante.
Devido ao maior contato dos animais domésticos e silvestres com o ser humano, a transmissão de patógenos bacterianos aumentou significativamente, podendo
destacar as aves (Ribeiro et al. 2017; Bento, 2020).

OBJETIVOS Relatar um caso de tuberculose em papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) diagnosticado através de exame histopatológico.

METODOLOGIA

Foi admitido para atendimento veterinário no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil (HOVET UNISA) um papagaio de 8 anos com
queixa de formação em cavidade oral com tempo de evolução de 4 meses, hiporexia, diarreia intensa e dispneia. Em anamnese foi questionado se havia
contactantes com sintomas respiratórios, tutor informou que há 1 ano foi diagnosticado com tuberculose. Durante o exame físico foi possível observar formação no
interior de cavidade oral e em condutivo auditivo esquerdo com aspecto sólido, coloração brancacenta e superfície irregular, recomendado biópsia excisional para
avaliação histopatológica. As amostras foram coletadas para realização de exame histopatológico por meio da coloração HematoxilinaEosina (HE), Ácido periódico-
Schiff (PAS), Gram e Ziehl Neelsen. Em análise microscópica intensas formações dispostas de maneira multifocal a coalescente constituídas por macrófagos
epitelióides e células gigantes com múltiplos núcleos. Através da coloração de Ziehl Neelsen nota-se bacilos álcool ácidos resistentes presentes com agrupamentos
periféricos, por vezes centrais as células.

RESULTADOS

Os achados microscópicos são compatíveis com o diagnóstico de tuberculose. As espécies de aves mais acometidas são os psitacídeos, tendo como espécies mais
comuns o Amazonas aestiva e Amazona amazoni que também são comuns como pássaros de estimação (Baquião et al. 2005). Os sinais clínicos da tuberculose são
raramente observados antes da morte do animal e muitos animais infectados possuem a doença subclínica até a fase avançada. Contudo, podem estar presentes
sintomas de perda de peso crônica, fraqueza, dispneia, tosse e alterações gastrointestinais (Ribeiro et al. 2017). O paciente relatado apresentava algumas das
manifestações descritas como hiporexia, diarreia intensa e dispneia, desta forma os sinais clínicos devem ser considerados para a suspeita clínica. A coloração de
Ziehl Neelsen deve ser utilizada para diferenciação de Mycobacterium de outros agentes infeccioso. No presente estudo, a mesma evidenciou coloração
avermelhada marcante agrupadas e por vezes no interior das células gigantes, tornando o diagnóstico de Mycobacterium possível. O diagnóstico clínico da
tuberculose é de pouca eficácia devido às características inespecíficas dos sinais. Embora o exame histopatológico e as colorações histoquímicas permitam o
diagnóstico, sugere a realização de testes microbiológicos e moleculares complementares como melhor estratégia para o diagnóstico irrefutável (Ferreira Neto et al.
2014).

CONCLUSOES
A tuberculose é pouco relatada em papagaios domésticos, possivelmente por esses animais não serem diagnosticados de maneira precisa. O presente relato
ressalta a importância da suspeita de tuberculose no atendimento clínico, especialmente em aves da ordem Psittaciformes.
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TITULO Análise das propostas de intervenção em Educação Física sobre os quadros de obesidade na Educação Básica

INTRODUCAO
Reconhecidamente um dos principais problemas de saúde pública em nível mundial a obesidade atinge a população das diversas faixas etárias implicando em
diversos fatores relacionados a complicações às condições de saúde, qualidade de vida e bem estar. Estratégias vinculadas a políticas públicas associadas a
educação tem sido desenvolvidas, compostas por diferentes componentes curriculares sendo significativa entre estas a participação da Educação Física.

OBJETIVOS
Caracterizar o perfil dos projetos vinculados à educação formal nos quais haja intervenções aos quadros de obesidade de caráter instrucional e/ou prático com
participação do componente curricular Educação Física.

METODOLOGIA

Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa através das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde: Medline, Lilacs, a partir os seguintes descritores: obesidade,
educação física escolar, prevenção da obesidade. Foram considerados elegíveis os estudos publicados entre 2005 e 2020 em língua portuguesa cujas propostas
constavam de estudos baseados em intervenções educacionais associados com a orientac(#38)#807;a(#38)#771;o e/ou a pra(#38)#769;tica de atividade
fi(#38)#769;sica.

RESULTADOS

A partir dos treze estudos selecionados verificou-se que quatro deles (30,76%) apresentavam práticas de intervenção compostas também por práticas e os outros
nove (69,24%) constavam de orientações de conceituais sobre nutrição saudável. Os estudos orientados a prover intervenções situaram estas em termos de
avaliações verificação da prevalência de sobrepeso por meio de avaliação do percentual de gordura corporal. Os estudos orientados a promover discussão sobre
fundamentos de hábitos relacionados à alimentação/nutrição consideradas saudáveis assim como sobre a importância da atividade física como referência para um
estilo de vida ativo.

CONCLUSOES
A partir da análise realizada permite-se inferir que os trabalhos orientados com vistas a atuar sobre os quadros de obesidade infantil nas escolas de educação
básica mostraram-se de suma importância seja por meio da conscientização sobre os riscos da obesidade e a importância da alimentação saudável assim como
pelo destaque dado a importância do exercício físico como instrumento significativo aos níveis de saúde, qualidade de vida e bem estar.
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TITULO Casuística de Urolitíase em Porquinhos da Índia (Cavia porcellus) Diagnosticada pelo Exame Radiográfico no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro

INTRODUCAO

Os porquinhos da Índia tem se tornado cada vez mais comuns como pets não convencionais, o que torna imprescindível conhecer mais sobre sua anatomia, biologia,
e os comportamentos normais dessa espécie para que seja possível diagnosticar e tratar doenças e alterações que esses animais venham a apresentar, como a
urolitíase, uma alteração considerada comum em porquinhas da Índia fêmeas e em machos mais velhos, a qual as causas prováveis ainda estão sendo estudadas,
sendo consideradas as mais comuns a infecção bacteriana do trato urinário, a anatomia do trato genitourinário feminino e doenças como a diabetes mellitus,
podendo ter a presença de urólitos de tamanhos que vão desde um grão de areia até pedras grandes.

OBJETIVOS
Aprofundar o conhecimento da espécie e desta alteração investigando os pacientes atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, a fim de buscar
um melhor atendimento e corrigir possíveis erros de manejo dos tutores para trabalhar na prevenção dessa ocorrência por meio da realização de um levantamento
do número de casos de urolitíase em Porquinhos-da-índia diagnosticada pelo exame radiográfico.

METODOLOGIA
Foram avaliadas 125 radiografias de porquinhos da Índia realizadas no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, sendo 83 radiografias analógicas entre os
anos de 2015 à 2019 e 42 radiografias digitais dos anos de 2020 e 2021.

RESULTADOS

Dentre as 83 radiografias realizadas nos anos de 2015 à 2019, houveram 9 radiografias de abdômen sem alterações, 2 gestacionais, 10 crânios sem alterações, 13
crânios com hipercrescimento e/ou má oclusão, 3 crânios com aumento de volume submandibular, 13 tórax sem alterações, 1 tórax com opacificação pulmonar, 4 de
sistema locomotor sem alterações, 3 sistema locomotor com aumento de volume de partes moles, 4 fraturas de membro, 1 de coluna e 20 de animais com urolitíase,
representando um total de 24,09% dos casos, enquanto nos anos de 2020 e 2021, dentre as 42 radiografias realizadas, 13 eram radiografias de abdômen sem
alterações, 9 crânios sem alterações, 12 crânios com hipercrescimento e/ou má oclusão, 1 crânio com aumento de volume submandibular, 3 tórax sem alterações e
4 de urolitíase, representando um total de 9,52% dos casos.

CONCLUSOES
Entre os anos de 2015 à 2019 a maioria das radiografias realizadas em porquinhos da Índia no Hospital da Universidade Santo Amaro foram de urolitíases, enquanto
entre os anos de 2020 e 2021 a maioria das radiografias foram da região abdominal sem alterações, com apenas 4 casos de urolitíase diagnosticados por esse
método.
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TITULO A importância do uso de estratégias pedagógicas lúdicas junto ao ensino do Futsal como conteúdo da Educação Física escolar

INTRODUCAO
As aulas de Educação Física na educação básica desenvolvem-se na atualidade a partir de diferentes parâmetros. Quando a atenção é direcionada a formação
integral do aluno o desenvolvimento de técnicas específicas ao esporte diminui em importância sendo que as práticas voltadas ao respeito à individualidade e
autonomia, com as estratégias lúdicas, crescem em significado.

OBJETIVOS
Caracterizar o perfil dos projetos vinculados à educação formal nos quais verifica-se a intervenção ou indicação de estratégias lúdicas orientadas a utilização do
lúdico como componente do processo pedagógico em relação ao Futsal.

METODOLOGIA
Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa através das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde: Medline, Lilacs, Google acadêmico a partir os seguintes
descritores: Lúdico, Futsal e educação física escolar. Foram considerados elegíveis os estudos publicados entre 2005 e 2020 em língua portuguesa cujas propostas
constavam de estudos baseados na análise de propostas pedagógicas orientadas ao ensino do Futsal, por meio de estratégias lúdicas na educação Básica.

RESULTADOS

A partir dos 33 estudos selecionados verificou-se que a maioria deles (67,74%) centravam suas análises de modo exclusivo em relação a aspectos relacionados ao
desenvolvimento das habilidades motoras associadas ao Futsal. Os demais artigos (33,26%) procuraram destacar aspectos relacionados à dimensão cognitiva
(atenção, formulação de esquemas) e à dimensão sócio afetiva (auto avaliação e desenvolvimento de valores sociais). Desta forma observa-se que mesmo com o
uso das estratégias lúdicas a orientação de modo enfático à dimensão motora ainda enfatizada.

CONCLUSOES
A Educação Física na condição de componente curricular obrigatório da Educação Básica e em respeito às dimensões enfatizadas à formação humana (cognitiva,
socioafetivo e motora) pela legislação e seus princípios educacionais no que diz respeito ao Futsal, mesmo desenvolvido por meio de estratégias lúdicas, ainda se
verifica a necessidade da extensão do seu olhar para uma dimensão que vá além do desenvolvimento de habilidades técnicas do esporte.
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TITULO A importância do uso de estratégias pedagógicas lúdicas junto ao ensino do Futsal como conteúdo da Educação Física escolar

INTRODUCAO
As aulas de Educação Física na educação básica desenvolvem-se na atualidade a partir de diferentes parâmetros. Quando a atenção é direcionada a formação
integral do aluno o desenvolvimento de técnicas específicas ao esporte diminui em importância sendo que as práticas voltadas ao respeito à individualidade e
autonomia, com as estratégias lúdicas, crescem em significado.

OBJETIVOS
Caracterizar o perfil dos projetos vinculados à educação formal nos quais verifica-se a intervenção ou indicação de estratégias lúdicas orientadas a utilização do
lúdico como componente do processo pedagógico em relação ao Futsal.

METODOLOGIA
Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa através das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde: Medline, Lilacs, Google acadêmico a partir os seguintes
descritores: Lúdico, Futsal e educação física escolar. Foram considerados elegíveis os estudos publicados entre 2005 e 2020 em língua portuguesa cujas propostas
constavam de estudos baseados na análise de propostas pedagógicas orientadas ao ensino do Futsal, por meio de estratégias lúdicas na educação Básica.

RESULTADOS

A partir dos 33 estudos selecionados verificou-se que a maioria deles (67,74%) centravam suas análises de modo exclusivo em relação a aspectos relacionados ao
desenvolvimento das habilidades motoras associadas ao Futsal. Os demais artigos (33,26%) procuraram destacar aspectos relacionados à dimensão cognitiva
(atenção, formulação de esquemas) e à dimensão sócio afetiva (auto avaliação e desenvolvimento de valores sociais). Desta forma observa-se que mesmo com o
uso das estratégias lúdicas a orientação de modo enfático à dimensão motora ainda enfatizada.

CONCLUSOES
A Educação Física na condição de componente curricular obrigatório da Educação Básica e em respeito às dimensões enfatizadas à formação humana (cognitiva,
socioafetivo e motora) pela legislação e seus princípios educacionais no que diz respeito ao Futsal, mesmo desenvolvido por meio de estratégias lúdicas, ainda se
verifica a necessidade da extensão do seu olhar para uma dimensão que vá além do desenvolvimento de habilidades técnicas do esporte.
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Paulo, v. 5, n. 18, jan./dez. 2013. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es Acesso: 19/05/2021 SA(#38)#769;, T. A. A motivac(#38)#807;a(#38)#771;o de
crianc(#38)#807;as entre 11 e 14 anos para a pra(#38)#769;tica do futsal. Porto Alegre: [s.n.], 2009. Disponi(#38)#769;vel em:
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/18903/000732694.pdf?sequence Acesso: 19/05/2021
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Luciana Gotardo

TITULO Peeling químico, Microagulhamento ou fototerapia: Qual melhor recurso para sequelas de acne?

INTRODUCAO
A acne é uma inflamação do folículo pilossebaceo que junto com o excesso da reprodução do sebo onde ocorre a dilatação e inflamação naquele local que leva a
ruptura do folículo e ajudando na reprodução da acne. A fototerapia é procurada para tratamentos clareadores de manchas e lesões da acne, usando a luz de led
emitindo ondas de calor. O Microagulhamento age de forma inflamatória podendo ser associado a ácidos e ao peeling químico regenerando a pele.

OBJETIVOS Analisar os resultados do clareamento de manchas e cicatrizes da acne.

METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de literatura .

RESULTADOS

Pesquisa realizada² em 2019, para avaliar a Eficácia da microagulha em cicatrizes pós-acne, realizada com 50 pacientes que foram submetidos ao tratamento de
cicatrizes pós acne, com 4 sessões de microagulhamento, com 3 semanas de intervalo durante 2 meses. Foi realizada avaliação qualitativa inicial e de
acompanhamento, sendo que, 70% (35) eram mulheres e 30% (15) eram homens . Após o tratamento das cicatrizes, 73% (08) das cicatrizes de Grau 4 apresentaram
melhora em 2 graus, restantes 27% (03) apresentaram melhora para Grau 3. Estudo³ realizado em 2021, um estudo prospectivo onde foi realizada com 27 mulheres,
com idades entre 18 e 45 anos, com acne leve a grave. Todos os participantes foram submetidos a uma série de seis tratamentos com uso de laser de baixa
potência, realizados a cada duas semanas. Esse estudo obteve uma melhora muito significativa nas lesões de acne e uma diminuição significativa na excreção de
sebo que foram observadas ao final do tratamento. Estudo realizado em 2017por Dayal et all, para uma comparação da eficácia e segurança dos peelings de ácido
salicílico e da solução de Jesner à 30% no tratamento da acne facial leve a moderada em 40 pacientes indianos, sendo divididos em 2 grupos, esse estudo ocorreu
com 2 semanas de intervalo com um total de duração de 12 semanas, concluindo que os pacientes que fizeram parte do grupo 1 obtiveram resultados mais eficaze.

CONCLUSOES
O microagulhamento quando associado a fototerapia mostrou ser muito eficaz em tratamentos onde podemos melhorar as sequelas de acne, associando métodos
de tratamentos cada vez mais revolucionários atingindo grandes resultados, melhorando a autoestima dos indivíduos. Porém, podemos observar que o peeling pode
ser eficaz sequelas de acne.

REFERENCIAS

1. ZOUBNOULIS C.C. Acne vulgaris. Agosto 2014. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00105-014-2853-9 2. J Ayub Med Coll Abbottabad
Jul-Set 2019 - Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31535501/ 3. Szymanska, Anna; Budzisz, Elzbieta; Polguì, Anna Erkiert. O efeito anti-acne da terapia a
laser de baixo nível no infravermelho próximo. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021; 14: 1045–1051. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8403573/ 4.
Dayal, Surabdi et all. Solução de Jessner vs. peelings de ácido salicílico a 30%: um estudo comparativo da eficácia e segurança na acne vulgar leve a moderada.
Teste controlado e aleatório. Journal Cosmet Dermatol. Março de 2017; 16 (1): 43-51. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27557589/

Página 1325



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12963 Saúde Coletiva 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4551982 - STEPHANIE CRISTINA DA SILVA SANTOS CRUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO Peeling químico, Microagulhamento ou fototerapia: Qual melhor recurso para sequelas de acne?

INTRODUCAO
A acne é uma inflamação do folículo pilossebaceo que junto com o excesso da reprodução do sebo onde ocorre a dilatação e inflamação naquele local que leva a
ruptura do folículo e ajudando na reprodução da acne. A fototerapia é procurada para tratamentos clareadores de manchas e lesões da acne, usando a luz de led
emitindo ondas de calor. O Microagulhamento age de forma inflamatória podendo ser associado a ácidos e ao peeling químico regenerando a pele.

OBJETIVOS Analisar os resultados do clareamento de manchas e cicatrizes da acne.

METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de literatura .

RESULTADOS

Pesquisa realizada² em 2019, para avaliar a Eficácia da microagulha em cicatrizes pós-acne, realizada com 50 pacientes que foram submetidos ao tratamento de
cicatrizes pós acne, com 4 sessões de microagulhamento, com 3 semanas de intervalo durante 2 meses. Foi realizada avaliação qualitativa inicial e de
acompanhamento, sendo que, 70% (35) eram mulheres e 30% (15) eram homens . Após o tratamento das cicatrizes, 73% (08) das cicatrizes de Grau 4 apresentaram
melhora em 2 graus, restantes 27% (03) apresentaram melhora para Grau 3. Estudo³ realizado em 2021, um estudo prospectivo onde foi realizada com 27 mulheres,
com idades entre 18 e 45 anos, com acne leve a grave. Todos os participantes foram submetidos a uma série de seis tratamentos com uso de laser de baixa
potência, realizados a cada duas semanas. Esse estudo obteve uma melhora muito significativa nas lesões de acne e uma diminuição significativa na excreção de
sebo que foram observadas ao final do tratamento. Estudo realizado em 2017por Dayal et all, para uma comparação da eficácia e segurança dos peelings de ácido
salicílico e da solução de Jesner à 30% no tratamento da acne facial leve a moderada em 40 pacientes indianos, sendo divididos em 2 grupos, esse estudo ocorreu
com 2 semanas de intervalo com um total de duração de 12 semanas, concluindo que os pacientes que fizeram parte do grupo 1 obtiveram resultados mais eficaze.

CONCLUSOES
O microagulhamento quando associado a fototerapia mostrou ser muito eficaz em tratamentos onde podemos melhorar as sequelas de acne, associando métodos
de tratamentos cada vez mais revolucionários atingindo grandes resultados, melhorando a autoestima dos indivíduos. Porém, podemos observar que o peeling pode
ser eficaz sequelas de acne.

REFERENCIAS

1. ZOUBNOULIS C.C. Acne vulgaris. Agosto 2014. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00105-014-2853-9 2. J Ayub Med Coll Abbottabad
Jul-Set 2019 - Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31535501/ 3. Szymanska, Anna; Budzisz, Elzbieta; Polguì, Anna Erkiert. O efeito anti-acne da terapia a
laser de baixo nível no infravermelho próximo. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021; 14: 1045–1051. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8403573/ 4.
Dayal, Surabdi et all. Solução de Jessner vs. peelings de ácido salicílico a 30%: um estudo comparativo da eficácia e segurança na acne vulgar leve a moderada.
Teste controlado e aleatório. Journal Cosmet Dermatol. Março de 2017; 16 (1): 43-51. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27557589/
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4577540 - LARA SANTOS PIRES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO Peeling químico, Microagulhamento ou fototerapia: Qual melhor recurso para sequelas de acne?

INTRODUCAO
A acne é uma inflamação do folículo pilossebaceo que junto com o excesso da reprodução do sebo onde ocorre a dilatação e inflamação naquele local que leva a
ruptura do folículo e ajudando na reprodução da acne. A fototerapia é procurada para tratamentos clareadores de manchas e lesões da acne, usando a luz de led
emitindo ondas de calor. O Microagulhamento age de forma inflamatória podendo ser associado a ácidos e ao peeling químico regenerando a pele.

OBJETIVOS Analisar os resultados do clareamento de manchas e cicatrizes da acne.

METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de literatura .

RESULTADOS

Pesquisa realizada² em 2019, para avaliar a Eficácia da microagulha em cicatrizes pós-acne, realizada com 50 pacientes que foram submetidos ao tratamento de
cicatrizes pós acne, com 4 sessões de microagulhamento, com 3 semanas de intervalo durante 2 meses. Foi realizada avaliação qualitativa inicial e de
acompanhamento, sendo que, 70% (35) eram mulheres e 30% (15) eram homens . Após o tratamento das cicatrizes, 73% (08) das cicatrizes de Grau 4 apresentaram
melhora em 2 graus, restantes 27% (03) apresentaram melhora para Grau 3. Estudo³ realizado em 2021, um estudo prospectivo onde foi realizada com 27 mulheres,
com idades entre 18 e 45 anos, com acne leve a grave. Todos os participantes foram submetidos a uma série de seis tratamentos com uso de laser de baixa
potência, realizados a cada duas semanas. Esse estudo obteve uma melhora muito significativa nas lesões de acne e uma diminuição significativa na excreção de
sebo que foram observadas ao final do tratamento. Estudo realizado em 2017por Dayal et all, para uma comparação da eficácia e segurança dos peelings de ácido
salicílico e da solução de Jesner à 30% no tratamento da acne facial leve a moderada em 40 pacientes indianos, sendo divididos em 2 grupos, esse estudo ocorreu
com 2 semanas de intervalo com um total de duração de 12 semanas, concluindo que os pacientes que fizeram parte do grupo 1 obtiveram resultados mais eficaze.

CONCLUSOES
O microagulhamento quando associado a fototerapia mostrou ser muito eficaz em tratamentos onde podemos melhorar as sequelas de acne, associando métodos
de tratamentos cada vez mais revolucionários atingindo grandes resultados, melhorando a autoestima dos indivíduos. Porém, podemos observar que o peeling pode
ser eficaz sequelas de acne.

REFERENCIAS

1. ZOUBNOULIS C.C. Acne vulgaris. Agosto 2014. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00105-014-2853-9 2. J Ayub Med Coll Abbottabad
Jul-Set 2019 - Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31535501/ 3. Szymanska, Anna; Budzisz, Elzbieta; Polguì, Anna Erkiert. O efeito anti-acne da terapia a
laser de baixo nível no infravermelho próximo. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021; 14: 1045–1051. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8403573/ 4.
Dayal, Surabdi et all. Solução de Jessner vs. peelings de ácido salicílico a 30%: um estudo comparativo da eficácia e segurança na acne vulgar leve a moderada.
Teste controlado e aleatório. Journal Cosmet Dermatol. Março de 2017; 16 (1): 43-51. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27557589/

Página 1327



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12964 Cirurgia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4023862 - MARIA EDUARDA ROCHA SOARES PALMA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elias Jirjoss Ilias

TITULO Atualização sobre a relação entre a doença do refluxo gastroesofágico com o aparecimento de esôfago de Barrett e seu tratamento

INTRODUCAO

O esôfago de Barrett (EB) pode ser definido como metaplasia intestinal, ocorrendo uma alteração da mucosa escamosa esofágica para uma mucosa colunar
metaplásica e aparece quando ocorre uma danificação da mucosa esofágica pela doença do refluxo (DRGE). Acarretando quadros como pirose, regurgitação e
disfagia. Neste sentido, o EB é considerado um precursor do adenocarcinoma esofágico e está relacionado a uma progressão sequencial de metaplasia para
displasia e carcinomas. Com a finalidade de prevenir neoplasias avançadas, é necessário otimizar a triagem, a vigilância e o tratamento dos casos de EB grave.

OBJETIVOS
Desenvolver uma atualização sobre as relações entre a doença do refluxo gastroesofágico e o aparecimento de esôfago de Barrett e os possíveis tratamentos da
doença.

METODOLOGIA
Análise de artigos que abordassem textos publicados nos últimos 5 anos nos arquivos do PubMed e Scielo relacionando os descritores “esôfago de Barrett”, “doença
do refluxo gastroesofágico” e “tratamento”.

RESULTADOS

O esôfago de Barrett pode ser definido como metaplasia intestinal. O diagnóstico atualmente é realizado na utilização dos aspectos endoscópicos e os aspectos
histológicos. Os fatores de risco para adenocarcinoma são idade avançada, extensão da metaplasia, obesidade, tabagismo e uso irregular de inibidores de bomba de
prótons (IBP). No tratamento, é necessário vigilância do adenocarcinoma, rastreios endoscópicos periodicamente e tratamento da doença do refluxo para diminuir a
acidez. Em casos de adenocarcinoma T1a de histologia favorável, é feita a terapia endoscópica. O tratamento cirúrgico do Esôfago de Barrett é a esofagectomia,
apenas em casos que a DRGE não pode ser tratada, como adenocarcinomas de histologia desfavorável ou em adenocarcinoma avançado (T1b). As novas técnicas
endoscópicas que mais estão sendo utilizadas para o tratamento de pacientes EB com neoplasias são a ressecção mucosa endoscópica (RME) e a ablação
endoscópica podendo ser feita por laser, coagulação de plasma de argônio, terapia fotodinâmica (TFD) e ablação por radiofrequência (ARF). Atualmente, a ARF vem
substituindo as outras formas de ablação por conta da sua alta taxa de eficácia e baixa taxa de complicações.

CONCLUSOES
Sendo o esôfago de Barrett uma complicação da DRGE, o seu diagnóstico deve ser feito por exames endoscópicos e anatomopatológicos. Sendo essencial, uma
contínua vigilância para que não se tenha a progressão da doença com displasia e adenocarcinoma.

REFERENCIAS

Naini BV, Souza RF, Odze RD. Barrett's Esophagus: A Comprehensive and Contemporary Review for Pathologists. Am J Surg Pathol. 2016 May;40(5):e45-66. doi:
10.1097/PAS.0000000000000598. PMID: 26813745; PMCID: PMC4833583. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26813745/ Eluri S, Shaheen NJ.
Esôfago de Barrett: diagnóstico e gestão. Gastrointest Endosc. 2017;85(5):889-903. doi:10.1016/j.gie.2017.01.007 Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28109913/ Bujanda DE, Hachem C. Barrett's Esophagus. Mo Med. 2018 May-Jun;115(3):211-213. PMID: 30228724; PMCID:
PMC6140158. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30228724/ Prasad G. Iyer, MD, MSc, and Vivek Kaul, MD. Barrett's Esophagus. September
2019;94(9):1888-1901. Disponível em: https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(19)30124-7/fulltext
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4058143 - GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elias Jirjoss Ilias

TITULO Atualização sobre a relação entre a doença do refluxo gastroesofágico com o aparecimento de esôfago de Barrett e seu tratamento

INTRODUCAO

O esôfago de Barrett (EB) pode ser definido como metaplasia intestinal, ocorrendo uma alteração da mucosa escamosa esofágica para uma mucosa colunar
metaplásica e aparece quando ocorre uma danificação da mucosa esofágica pela doença do refluxo (DRGE). Acarretando quadros como pirose, regurgitação e
disfagia. Neste sentido, o EB é considerado um precursor do adenocarcinoma esofágico e está relacionado a uma progressão sequencial de metaplasia para
displasia e carcinomas. Com a finalidade de prevenir neoplasias avançadas, é necessário otimizar a triagem, a vigilância e o tratamento dos casos de EB grave.

OBJETIVOS
Desenvolver uma atualização sobre as relações entre a doença do refluxo gastroesofágico e o aparecimento de esôfago de Barrett e os possíveis tratamentos da
doença.

METODOLOGIA
Análise de artigos que abordassem textos publicados nos últimos 5 anos nos arquivos do PubMed e Scielo relacionando os descritores “esôfago de Barrett”, “doença
do refluxo gastroesofágico” e “tratamento”.

RESULTADOS

O esôfago de Barrett pode ser definido como metaplasia intestinal. O diagnóstico atualmente é realizado na utilização dos aspectos endoscópicos e os aspectos
histológicos. Os fatores de risco para adenocarcinoma são idade avançada, extensão da metaplasia, obesidade, tabagismo e uso irregular de inibidores de bomba de
prótons (IBP). No tratamento, é necessário vigilância do adenocarcinoma, rastreios endoscópicos periodicamente e tratamento da doença do refluxo para diminuir a
acidez. Em casos de adenocarcinoma T1a de histologia favorável, é feita a terapia endoscópica. O tratamento cirúrgico do Esôfago de Barrett é a esofagectomia,
apenas em casos que a DRGE não pode ser tratada, como adenocarcinomas de histologia desfavorável ou em adenocarcinoma avançado (T1b). As novas técnicas
endoscópicas que mais estão sendo utilizadas para o tratamento de pacientes EB com neoplasias são a ressecção mucosa endoscópica (RME) e a ablação
endoscópica podendo ser feita por laser, coagulação de plasma de argônio, terapia fotodinâmica (TFD) e ablação por radiofrequência (ARF). Atualmente, a ARF vem
substituindo as outras formas de ablação por conta da sua alta taxa de eficácia e baixa taxa de complicações.

CONCLUSOES
Sendo o esôfago de Barrett uma complicação da DRGE, o seu diagnóstico deve ser feito por exames endoscópicos e anatomopatológicos. Sendo essencial, uma
contínua vigilância para que não se tenha a progressão da doença com displasia e adenocarcinoma.

REFERENCIAS

Naini BV, Souza RF, Odze RD. Barrett's Esophagus: A Comprehensive and Contemporary Review for Pathologists. Am J Surg Pathol. 2016 May;40(5):e45-66. doi:
10.1097/PAS.0000000000000598. PMID: 26813745; PMCID: PMC4833583. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26813745/ Eluri S, Shaheen NJ.
Esôfago de Barrett: diagnóstico e gestão. Gastrointest Endosc. 2017;85(5):889-903. doi:10.1016/j.gie.2017.01.007 Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28109913/ Bujanda DE, Hachem C. Barrett's Esophagus. Mo Med. 2018 May-Jun;115(3):211-213. PMID: 30228724; PMCID:
PMC6140158. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30228724/ Prasad G. Iyer, MD, MSc, and Vivek Kaul, MD. Barrett's Esophagus. September
2019;94(9):1888-1901. Disponível em: https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(19)30124-7/fulltext
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4074696 - CARLOS EDUARDO MINGARELLI DINIZ ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rubens dos Santos Branquinho

TITULO O Atletismo perspectivas à inclusão como conteúdo da Educação Física na Educação Básica

INTRODUCAO
O ensino da Educação Física na escola desenvolve-se por meio de diferentes perspectivas onde verifica-se tendo em vista a diversidade encontrada no meio
educacional brasileiro. Uma constante crítica realizada aos conteúdos selecionados para o desenvolvimento desta disciplina situa-se no fato de que estes
concentram-se em esporte coletivos, em detrimento às práticas como Ginásticas, Danças, Lutas e Esportes individuais como o Atletismo.

OBJETIVOS
Este estudo se desenvolveu de modo a estar caracterizando a partir das publicações científicas como tem sido proposto e desenvolvido o conteúdo Atletismo junto
as aulas de Educação Física na Educação Básica, suas adequações e eventuais restrições ao ambiente escolar.

METODOLOGIA
Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa através das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde: Medline, Lilacs, Google acadêmico a partir os seguintes
descritores: Atletismo, Escola e Educação Física. Foram considerados elegíveis os estudos publicados entre 2005 e 2020 em língua portuguesa cujas propostas
constavam de estudos baseados na análise de propostas pedagógicas orientadas a utilização do Atletismo como conteúdo da Educação Física escolar.

RESULTADOS

A partir dos 25 estudos selecionados pode-se verificar a viabilidade da utilização do Atletismo como conteúdo da Educação Física escolar sendo que o principal
argumento apresentado nos estudos (73%) diz respeito as ricas possibilidades de adequação deste conteúdo às características motoras e sócio cognoscitivas dos
alunos. Outros aspectos significativos observados foram o fato desta modalidade não pressupor espaços e materiais de alto custo e com pouca possibilidade de
serem adaptados (63%).

CONCLUSOES
O estudo permitiu inferir que o Atletismo é uma prática com ricas possibilidades de contribuição à formação dos alunos da Educação Básica em suas dimensões
motora, cognitiva e sócio afetiva, além de uma prática viável por pressupor materiais de baixo custo ou adaptáveis, ampliando as possibilidades de uma formação
integral aos alunos da Educação Básica.

REFERENCIAS

NASCIMENTO, M. Contribuic(#38)#807;o(#38)#771;es da inclusão do atletismo no curri(#38)#769;culo escolar do ensino fundamental. Revista de
divulgac(#38)#807;a(#38)#771;o cientifica. Mafra, 2010; 17(2): 94-108. Disponi(#38)#769;vel em:
http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora/article/view/185/248 Acesso em: 20 abr. 2021 MARQUES, C. L.; IORA J. A. Atletismo escolar: possibilidades e
estrate(#38)#769;gias de objetivo, conteu(#38)#769;do e me(#38)#769;todo em aulas de educac(#38)#807;a(#38)#771;o fi(#38)#769;sica. Revista Movimento.
Porto Alegre, 2009; 15(2):103-118. Disponi(#38)#769;vel em: https://seer.ufrgs.br/%20Movimento/article/view/3078/5137 Acesso em: 23 abr. 2021 SILVA, A. I.;
SEDORKO, C. M. Atletismo como conteu(#38)#769;dos das aulas de educacao fi(#38)#769;sica em escolas estaduais do município de ponta grossa. Revista Teoria e
Pra(#38)#769;tica da Educac(#38)#807;a(#38)#771;o, 2011; 14(3):25-33. Disponi(#38)#769;vel em: http://www.dtp.uem.br/rtpe/%20volumes/v14n3/03.pdf. Acesso
em: 23 abr. 2021
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4135385 - MATHEUS VIEIRA BARBOSA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rubens dos Santos Branquinho

TITULO O Atletismo perspectivas à inclusão como conteúdo da Educação Física na Educação Básica

INTRODUCAO
O ensino da Educação Física na escola desenvolve-se por meio de diferentes perspectivas onde verifica-se tendo em vista a diversidade encontrada no meio
educacional brasileiro. Uma constante crítica realizada aos conteúdos selecionados para o desenvolvimento desta disciplina situa-se no fato de que estes
concentram-se em esporte coletivos, em detrimento às práticas como Ginásticas, Danças, Lutas e Esportes individuais como o Atletismo.

OBJETIVOS
Este estudo se desenvolveu de modo a estar caracterizando a partir das publicações científicas como tem sido proposto e desenvolvido o conteúdo Atletismo junto
as aulas de Educação Física na Educação Básica, suas adequações e eventuais restrições ao ambiente escolar.

METODOLOGIA
Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa através das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde: Medline, Lilacs, Google acadêmico a partir os seguintes
descritores: Atletismo, Escola e Educação Física. Foram considerados elegíveis os estudos publicados entre 2005 e 2020 em língua portuguesa cujas propostas
constavam de estudos baseados na análise de propostas pedagógicas orientadas a utilização do Atletismo como conteúdo da Educação Física escolar.

RESULTADOS

A partir dos 25 estudos selecionados pode-se verificar a viabilidade da utilização do Atletismo como conteúdo da Educação Física escolar sendo que o principal
argumento apresentado nos estudos (73%) diz respeito as ricas possibilidades de adequação deste conteúdo às características motoras e sócio cognoscitivas dos
alunos. Outros aspectos significativos observados foram o fato desta modalidade não pressupor espaços e materiais de alto custo e com pouca possibilidade de
serem adaptados (63%).

CONCLUSOES
O estudo permitiu inferir que o Atletismo é uma prática com ricas possibilidades de contribuição à formação dos alunos da Educação Básica em suas dimensões
motora, cognitiva e sócio afetiva, além de uma prática viável por pressupor materiais de baixo custo ou adaptáveis, ampliando as possibilidades de uma formação
integral aos alunos da Educação Básica.

REFERENCIAS

NASCIMENTO, M. Contribuic(#38)#807;o(#38)#771;es da inclusão do atletismo no curri(#38)#769;culo escolar do ensino fundamental. Revista de
divulgac(#38)#807;a(#38)#771;o cientifica. Mafra, 2010; 17(2): 94-108. Disponi(#38)#769;vel em:
http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora/article/view/185/248 Acesso em: 20 abr. 2021 MARQUES, C. L.; IORA J. A. Atletismo escolar: possibilidades e
estrate(#38)#769;gias de objetivo, conteu(#38)#769;do e me(#38)#769;todo em aulas de educac(#38)#807;a(#38)#771;o fi(#38)#769;sica. Revista Movimento.
Porto Alegre, 2009; 15(2):103-118. Disponi(#38)#769;vel em: https://seer.ufrgs.br/%20Movimento/article/view/3078/5137 Acesso em: 23 abr. 2021 SILVA, A. I.;
SEDORKO, C. M. Atletismo como conteu(#38)#769;dos das aulas de educacao fi(#38)#769;sica em escolas estaduais do município de ponta grossa. Revista Teoria e
Pra(#38)#769;tica da Educac(#38)#807;a(#38)#771;o, 2011; 14(3):25-33. Disponi(#38)#769;vel em: http://www.dtp.uem.br/rtpe/%20volumes/v14n3/03.pdf. Acesso
em: 23 abr. 2021
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3798224 - FELIPE CABRAL DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Natação na infância: um recorte sobre as contribuições associadas ao desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo

INTRODUCAO
Os benefícios da natação já se encontram fartamente relatados quando orientados a descrever seus atributos junto aos aspectos físicos. Quando analisamos as
contribuições da natação para as crianças durante a infância observa-se uma lacuna sobre as contribuições destas atividades para as dimensões cognitiva e sócio
afetiva do desenvolvimento humano.

OBJETIVOS
Relatar por meio da análise dos estudos que se predispõem a descrever/apontar os benefícios da natação durante a infância para as dimensões da formação
humana cognitiva e sócio afetiva.

METODOLOGIA
Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa através das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde: Medline, Lilacs, Google acadêmico a partir os seguintes
descritores: Natação, Infância, Desenvolvimento Cognitivo, Desenvolvimento Sócio afetivo. Foram considerados elegíveis os estudos publicados entre 2005 e 2020
em língua portuguesa cujas propostas estavam relacionadas a descrever a contribuições da natação durante a infância para as dimensões cognitiva e sócio afetiva.

RESULTADOS

A partir dos 27 estudos selecionados, foi possível verificar que apenas 11 artigos (40,74%) deles estabeleciam relações com contribuições da natação com os
aspectos cognitivos e sócio afetivos da formação humana. Com relação ao desenvolvimento cognitivo 8 artigos (29,62%) fizeram menção ao fato de a natação
proporcionar o estímulo aos mecanismos de atenção e percepções espaciais, temporais e proprioceptivas. Com relação ao desenvolvimento sócio afetivo 7 artigos
(25,92%) destacaram relações da natação como atividade capaz de contribuir com o autoconceito e desenvolvimento de relações sociais.

CONCLUSOES

Por meio do estudo foi possível inferir que os estudos da natação quando se predispõem a analisar as contribuições desta ao desenvolvimento infantil relatam
sobretudo contribuições relacionados relacionadas aos aspectos motores, e uma parte minoritária dos estudos selecionados (29,62%) destinou atenção a destacar a
contribuições da natação aos aspectos cognitivos e sócio afetivos. Observa-se a necessidade de os estudos desta área ampliarem seus ângulos de análise para
importantes aspectos da dimensão da formação humana além da dimensão físico-motora.

REFERENCIAS

AZEVEDO, A., MORAIS, L., RODRIGUES, L., BARBACENA, M. GRISI, R. Os benefícios da natação para bebês de 6 a 24 meses de idade. Em: XI encontro de iniciação à
docência. Universidade Federal da Paraíba, 9-11 de Abril, Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Educação Física/Monitoria, Paraíba, Brasil, pp.1-7. 2008.
Disponível em: http://www.prac.ufpb.br/anais/xenex_xienid/xi_enid/monitoriapet/ANAIS/Area6/6CCSDEFMT02-P.pdf Acesso em: 22 mar. 2021. BORGES, R. K. F. M.
A influência da natação no desenvolvimento dos aspectos psicomotores em crianças da educação infantil. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do
Conhecimento. Ano 1. Vol. 9. pp. 292-313, outubro / novembro de 2016. Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/influencia-da-natacao
Acesso em: 12 Mai. 2021. RODRIGUES, C.; FREITAS, A.; MACEDO, Mauro. A prática da natação como melhora na socialização em crianças de 12 a 14 anos. Revista
Meta Science, Cabo Frio, 2007. Disponível em:
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/33350/1/SILVA%2C%20NAT%C3%81LIA%20FRANCIELLE%20BEZERRA%20DA.pdf Acesso em: 12 abr. 2021
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3853136 - MARIA DE FATIMA DE SA ANDRADE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Natação na infância: um recorte sobre as contribuições associadas ao desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo

INTRODUCAO
Os benefícios da natação já se encontram fartamente relatados quando orientados a descrever seus atributos junto aos aspectos físicos. Quando analisamos as
contribuições da natação para as crianças durante a infância observa-se uma lacuna sobre as contribuições destas atividades para as dimensões cognitiva e sócio
afetiva do desenvolvimento humano.

OBJETIVOS
Relatar por meio da análise dos estudos que se predispõem a descrever/apontar os benefícios da natação durante a infância para as dimensões da formação
humana cognitiva e sócio afetiva.

METODOLOGIA
Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa através das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde: Medline, Lilacs, Google acadêmico a partir os seguintes
descritores: Natação, Infância, Desenvolvimento Cognitivo, Desenvolvimento Sócio afetivo. Foram considerados elegíveis os estudos publicados entre 2005 e 2020
em língua portuguesa cujas propostas estavam relacionadas a descrever a contribuições da natação durante a infância para as dimensões cognitiva e sócio afetiva.

RESULTADOS

A partir dos 27 estudos selecionados, foi possível verificar que apenas 11 artigos (40,74%) deles estabeleciam relações com contribuições da natação com os
aspectos cognitivos e sócio afetivos da formação humana. Com relação ao desenvolvimento cognitivo 8 artigos (29,62%) fizeram menção ao fato de a natação
proporcionar o estímulo aos mecanismos de atenção e percepções espaciais, temporais e proprioceptivas. Com relação ao desenvolvimento sócio afetivo 7 artigos
(25,92%) destacaram relações da natação como atividade capaz de contribuir com o autoconceito e desenvolvimento de relações sociais.

CONCLUSOES

Por meio do estudo foi possível inferir que os estudos da natação quando se predispõem a analisar as contribuições desta ao desenvolvimento infantil relatam
sobretudo contribuições relacionados relacionadas aos aspectos motores, e uma parte minoritária dos estudos selecionados (29,62%) destinou atenção a destacar a
contribuições da natação aos aspectos cognitivos e sócio afetivos. Observa-se a necessidade de os estudos desta área ampliarem seus ângulos de análise para
importantes aspectos da dimensão da formação humana além da dimensão físico-motora.

REFERENCIAS

AZEVEDO, A., MORAIS, L., RODRIGUES, L., BARBACENA, M. GRISI, R. Os benefícios da natação para bebês de 6 a 24 meses de idade. Em: XI encontro de iniciação à
docência. Universidade Federal da Paraíba, 9-11 de Abril, Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Educação Física/Monitoria, Paraíba, Brasil, pp.1-7. 2008.
Disponível em: http://www.prac.ufpb.br/anais/xenex_xienid/xi_enid/monitoriapet/ANAIS/Area6/6CCSDEFMT02-P.pdf Acesso em: 22 mar. 2021. BORGES, R. K. F. M.
A influência da natação no desenvolvimento dos aspectos psicomotores em crianças da educação infantil. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do
Conhecimento. Ano 1. Vol. 9. pp. 292-313, outubro / novembro de 2016. Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/influencia-da-natacao
Acesso em: 12 Mai. 2021. RODRIGUES, C.; FREITAS, A.; MACEDO, Mauro. A prática da natação como melhora na socialização em crianças de 12 a 14 anos. Revista
Meta Science, Cabo Frio, 2007. Disponível em:
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/33350/1/SILVA%2C%20NAT%C3%81LIA%20FRANCIELLE%20BEZERRA%20DA.pdf Acesso em: 12 abr. 2021
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3709434 - DANIELE DE FREITAS CALOU 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS E CITOLÓGICOS DE NÓDULOS TIREOIDIANOS DE ADULTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

Os nódulos tireoidianos são uma manifestação clínica comum e podem estar relacionados a diversas patologias metabólicas da tireoide, sendo as mais conhecidas
o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Esses nódulos, a depender de suas características, podem apresentar indicação de biópsia devido a possibilidade de
malignidade, podendo ser único ou múltiplos; e essa investigação, geralmente, é feita por meio da punção aspirativa por agulha fina (PAAF). A PAAF é o melhor
método de diagnóstico, possui uma taxa de falso-negativo de 5% e se associado à ultrassonografia (US), ou seja, punção guiada por US, a taxa cai para 0,6%. A PAAF
pode ser indicada para nódulos maiores do que um centímetro e/ou com características suspeitas. Dentre essas características destacam-se a marcada
hipoecogenicidade, margem irregular e a presença de microcalcificações.

OBJETIVOS Verificar os achados ultrassonográficos e citológicos em punções aspirativas por agulha fina (PAAF) de tireoide.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo transversal, com população de adultos, maiores de 18 anos, de ambos os gêneros, que se submeteram à PAAF de tireoide guiada por
ultrassonografia para investigação de patologia tireoidiana conforme solicitação de seu médico assistente, em Centro de Diagnóstico por Imagem privado na cidade
de São Paulo, entre Agosto de 2020 a Julho de 2021. Todos os pacientes foram atendidos pelo mesmo médico responsável pela pesquisa. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética da UNISA, cujo CAAE: 97937018.1.0000.0081

RESULTADOS

Foram avaliados 924 nódulos tireoidianos, medindo de 0,3 a 6,1 cm, com mediana de 1,3 cm. O O lobo direito foi acometido em 50,0% dos casos, 44,0% no lobo
esquerdo e 6% no istmo tireoidiano. Os pacientes eram do gênero feminino em 93,0% e tinham idades entre 18 e 80 anos, com mediana de 47 anos. Do total de
nódulos, 7,6% eram nódulos altamente suspeitos e 47,4%, moderadamente suspeitos. Vinte (5,0%) corresponderam a carcinoma papilífero (em 46 pacientes).
Desses, 41 são pacientes do sexo feminino e 5 do sexo masculino. De acordo com a literatura espera-se 5,0% de nódulos de caráter maligno. Análises sobre os
achados ultrassonográficos e citológico dos nódulos tireoidianos são essenciais para avaliação da prevalência desta sobre a população; bem como, servem como
auditoria nos serviços de ultrassonografia.

CONCLUSOES
Os achados ultrassonográficos e citológicos dos nódulos tireoidianos biopsiados, bem como o gênero dos pacientes acometidos por carcinoma e a própria
prevalência de carcinoma, estão de acordo com as referências. Estes resultados auxiliaram na auditoria dos resultados em centro de diagnóstico, assim como
podem ser consideradas no planejamento de políticas de saúde.

REFERENCIAS
MIGDA, BARTOSZ, MIGDA, MICHALMIGDA, MARIAN S. et al. Use of the Kwak Thyroid Image Reporting and Data System (K-TIRADS) in differential diagnosis of
thyroid nodules: systematic review and meta-analysis. European Radiology, v. 28, n. 6, p. 2380-2388, 2018.
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3824021 - FERNANDO PAIVA DE JESUS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Treinamento Funcional orientado à terceira idade

INTRODUCAO

O crescimento da população idosa vem aumentando ao longo dos anos e desta forma cresce a preocupação ao atendimento desta população no que diz respeito à
atenção aos elementos vinculados à saúde e à qualidade de vida. Entre as práticas direcionadas aos indivíduos da terceira idade situa-se o denominado Treinamento
Funcional que um método de treinamento físico que se de exercícios utiliza que aprimora as capacidades físicas para realização dos movimentos e funções do dia a
dia ou mesmo para realização de uma prática específica.

OBJETIVOS
Caracterizar a partir da produção científica relacionada as práticas de atividades físicas orientadas à terceira idade verificar as contribuições e adequações
específicas relatadas do Treinamento Funcional aos indivíduos da terceira idade.

METODOLOGIA
Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa através das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde: Medline, Lilacs, Google acadêmico a partir os seguintes
descritores: Treinamento Funcional, Terceira Idade, Idosos. Foram considerados elegíveis os estudos publicados entre 2005 e 2020 em língua portuguesa cujas
propostas estavam relacionadas a descrever os benefícios e adequações desta prática à indivíduos da terceira idade.

RESULTADOS

A partir dos 32 estudos selecionados pode-se verificar a efetivas contribuições do Treinamento Funcional no que diz respeito ao aprimoramento das capacidades de
Força, Potência muscular, Resistência cardiorrespiratória, Equilíbrio, Flexibilidade e em paralelo o estímulo as capacidades cognoscitivas e perceptivas
(proprioceptivas) além do aprimoramento da autoestima. As adequações ao trabalho junto ao público idoso situaram-se em torno de considerações do histórico no
que diz respeito a patologias pregressas e histórico de estilo de vida (características individuais).

CONCLUSOES
A análise da produção científica realizada permite inferir que o Treinamento Funcional se constitui em uma prática efetiva capaz de contribuir com a melhoria da
qualidade de vida e bem estar dos idosos, sendo necessário uma análise rigorosa das características individuais tendo em vista o potencial de risco da intensidade
do exercício junto a este público.

REFERENCIAS

LUSTOSA, L. P.; et al. Efeito de um programa de treinamento funcional no equili(#38)#769;brio postural de idosas da comunidade. Fisioterapia e Pesquisa,
Sa(#38)#771;o Paulo, v.17, n.2, p.153-6, abr/jun. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/fp/a/y3cVcYnCX7SD3TRynHCYyzg/?lang=pt(#38)format=pdf Acesso
em: 16 mai. 2021. SOUZA, A. A.; RAMOS, J. A.; GOMES, M. D. O. TREINAMENTO FUNCIONAL E O IDOSO: Estudo sobre os efeitos da pra(#38)#769;tica na
flexibilidade e capacidade funcional. Revista Cienti(#38)#769;fica da FASETE 2018.2 Disponível em:
https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2018/19/treinamento_funcional_e_o_idoso.pdf Acesso em: 23 abr. 2021 SOUZA, L. R. L.; SOUZA, E. C. Os
efeitos do treinamento funcional na capacidade funcional de idosos. Disponi(#38)#769;vel em:
https://paginas.uepa.br/ccbs/edfisica/files/2013.1/LUIZ_RICARDO_SOUZA.pdf Acesso em: 23 abr. 2021
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3837831 - ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Treinamento Funcional orientado à terceira idade

INTRODUCAO

O crescimento da população idosa vem aumentando ao longo dos anos e desta forma cresce a preocupação ao atendimento desta população no que diz respeito à
atenção aos elementos vinculados à saúde e à qualidade de vida. Entre as práticas direcionadas aos indivíduos da terceira idade situa-se o denominado Treinamento
Funcional que um método de treinamento físico que se de exercícios utiliza que aprimora as capacidades físicas para realização dos movimentos e funções do dia a
dia ou mesmo para realização de uma prática específica.

OBJETIVOS
Caracterizar a partir da produção científica relacionada as práticas de atividades físicas orientadas à terceira idade verificar as contribuições e adequações
específicas relatadas do Treinamento Funcional aos indivíduos da terceira idade.

METODOLOGIA
Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa através das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde: Medline, Lilacs, Google acadêmico a partir os seguintes
descritores: Treinamento Funcional, Terceira Idade, Idosos. Foram considerados elegíveis os estudos publicados entre 2005 e 2020 em língua portuguesa cujas
propostas estavam relacionadas a descrever os benefícios e adequações desta prática à indivíduos da terceira idade.

RESULTADOS

A partir dos 32 estudos selecionados pode-se verificar a efetivas contribuições do Treinamento Funcional no que diz respeito ao aprimoramento das capacidades de
Força, Potência muscular, Resistência cardiorrespiratória, Equilíbrio, Flexibilidade e em paralelo o estímulo as capacidades cognoscitivas e perceptivas
(proprioceptivas) além do aprimoramento da autoestima. As adequações ao trabalho junto ao público idoso situaram-se em torno de considerações do histórico no
que diz respeito a patologias pregressas e histórico de estilo de vida (características individuais).

CONCLUSOES
A análise da produção científica realizada permite inferir que o Treinamento Funcional se constitui em uma prática efetiva capaz de contribuir com a melhoria da
qualidade de vida e bem estar dos idosos, sendo necessário uma análise rigorosa das características individuais tendo em vista o potencial de risco da intensidade
do exercício junto a este público.

REFERENCIAS

LUSTOSA, L. P.; et al. Efeito de um programa de treinamento funcional no equili(#38)#769;brio postural de idosas da comunidade. Fisioterapia e Pesquisa,
Sa(#38)#771;o Paulo, v.17, n.2, p.153-6, abr/jun. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/fp/a/y3cVcYnCX7SD3TRynHCYyzg/?lang=pt(#38)format=pdf Acesso
em: 16 mai. 2021. SOUZA, A. A.; RAMOS, J. A.; GOMES, M. D. O. TREINAMENTO FUNCIONAL E O IDOSO: Estudo sobre os efeitos da pra(#38)#769;tica na
flexibilidade e capacidade funcional. Revista Cienti(#38)#769;fica da FASETE 2018.2 Disponível em:
https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2018/19/treinamento_funcional_e_o_idoso.pdf Acesso em: 23 abr. 2021 SOUZA, L. R. L.; SOUZA, E. C. Os
efeitos do treinamento funcional na capacidade funcional de idosos. Disponi(#38)#769;vel em:
https://paginas.uepa.br/ccbs/edfisica/files/2013.1/LUIZ_RICARDO_SOUZA.pdf Acesso em: 23 abr. 2021
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3813720 - ANA PAULA FARIAS VELAME 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Liane Yuri Kondo Nakada

TITULO Aplicação de um protocolo de avaliação rápida de rios no município de Tailândia – PA

INTRODUCAO
Os impactos ambientais negativos causados por atividades antrópicas sobre ecossistemas aquáticos têm grande potencial para degradação dos cursos d’água, com
consequente influência na disponibilidade e qualidade de água. Os protocolos de avaliação rápida de rios e riachos constituem uma ferramenta de baixo custo,
baseada na atribuição de pontuação para os diversos parâmetros avaliados, por meio de análise qualitativa visual das condições ecológicas de rios e riachos.

OBJETIVOS A presente pesquisa teve como objetivo aplicar um protocolo de avaliação rápida no rio Tailândia, no município de mesmo nome, no estado do Pará.

METODOLOGIA

O município de Tailândia, no estado do Pará, possui população estimada em 2020 de 108.969 habitantes, sendo o município mais urbanizado da microrregião Tomé-
Açu, com taxa de urbanização de 74,04%. As serrarias e a produção de carvão em larga escala são as maiores fontes de poluição e as principais causas de
desmatamento no município. O rio Tailândia se encontra no centro da cidade, sobre a ponte na PA-150, próximo ao ponto de conclusão do sistema de abastecimento
de água por poços subterrâneos. Para a avaliação do nível de impactos ambientais negativos no trecho do rio Tailândia que passa pelo centro da cidade (2º56’50”S
48º57’25W 293 m), foi aplicado o protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats proposto por Callisto et al. (2002), que reflete o nível de preservação das
condições ecológicas dos trechos avaliados, e classifica os trechos avaliados como: impactados (0 - 40 pontos), alterados (41 - 60 pontos), ou naturais ((#62) 60
pontos).

RESULTADOS
Com base em visita de campo ao local de estudo, foi atribuída uma pontuação a cada parâmetro avaliado, resultando no total de 29 pontos, o que indica que o trecho
urbano avaliado do rio Tailândia está impactado. Durante a visita de campo foram feitas as seguintes observações: escoamento de resíduos para o rio,
assoreamento, erosões e falta de vegetação natural às margens do rio, odor na água, falta de transparência da água, e presença de óleo em abundância na água.

CONCLUSOES
O trecho urbano do rio Tailândia que atravessa o centro da cidade de Tailândia/PA foi classificado como impactado, a partir de uma visita de campo que possibilitou
a aplicação de um protocolo de avaliação rápida de rios e riachos. A poluição da água e o desequilíbrio ambiental observados no rio Tailândia prejudicam seu
aproveitamento como recurso hídrico.

REFERENCIAS

ANDRADE, V.M.S.; CORDEIRO, I.M.C.C.; SCHWARTZ, G.; VASCONCELOS, L.G.T.R.; OLIVEIRA, F.A. Considerações sobre clima e aspectos edafoclimáticos da
mesorregião nordeste paraense. In: CORDEIRO, I.M.C.C.; VASCONCELOS, L.G.T.R.; SCHWARTZ, G.; OLIVEIRA, F.A. Nordeste Paraense: panorama geral e uso
sustentável das florestas secundárias. Belém: EDUFRA, 2017. 323p. CALLISTO, M.; FERREIRA, W.R.; MORENO, P.; GOULART, M.; PETRUCIO, M. Aplicação de um
protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats em atividades de ensino e pesquisa (MG-RJ). Acta Limnologica Brasiliensia, v.14, p.91-98, 2002. INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades@: Tailândia, 2021.
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Sueli Goncalves dos Santos

TITULO CONFLITOS EMOCIONAIS QUE CUIDADOR/ FAMILIAR SOFREM COM O IDOSO PORTADOR DA DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

INTRODUCAO

O aumento da expectativa de vida, pode ser considerado uma grande conquista para a humanidade, podendo ser justificado pela urbanização das cidades, condições
sanitárias e de higiene pessoal adequadas, melhora no ambiente de trabalho e nas instalações das residências e do avanço da medicina e da tecnologia. Atualmente
o Brasil possui mais de 28 milhões de indivíduos com 60 anos ou mais, número que representa 13% da população do país. Essa população tende a aumentar em
2043, sendo que, um quarto da população deverá ter mais de 60 anos de idade. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, (2019)
1. Essa longevidade deve-se principalmente à queda da taxa de fecundidade, mas trazendo também um grande desafio para o século XXI, podendo constatar nesta
alteração, o aumento dos índices na taxa de prevalência para doenças neurodegenerativas na população brasileira a partir de 60 anos de idade duplicando a cada
cinco anos 2.

OBJETIVOS
Analisar os conflitos emocionais que os cuidadores/familiares sofrem devido à deterioração da sua saúde para tratar e acolher os anseios do paciente portador da
doença de Alzheimer

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com objetivo de analisar os conflitos emocionais do cuidador familiar, diante das atribuições e tempo do cuidado
domiciliar a um paciente idoso portador da Doença de Alzheimer, e por estudos de campo de outras literaturas relacionado ao tema, delimitando assim os critérios
de inclusão e exclusão baseados nas definições a serem utilizadas.

RESULTADOS

A pesquisa de Coelho GG, et al. (2015), concorda em suas análises que os problemas psicológicos e físicos dos cuidadores, são os mesmos e na mesma proporção.
Ele ainda complementa que na eleição de um cuidador familiar, muitas vezes, ocorre o abandono do emprego, perda da vida social e exclusão social, que resultam
em quadros de depressão, frustração, ansiedade entre outros sintomas desmotivacionais. Além do mais, por vivenciar todas as fases da doença juntamente com o
idoso, o cuidador passa por intensas condições emocionais o que acaba resultando em estressores, como angústia, solidão e a própria falta de apoio de outros
membros da família

CONCLUSOES
Com ênfase no bem-estar dos cuidadores/familiar, onde parte são do sexo feminino e muitas das vezes cônjuge, torna-se vital a compreensão e discussão de
fatores que contribuam para a sobrecarga dos cuidadores, bem como a criação de mecanismos que podem minimizar ou eliminar os conflitos nos domínios físicos,
sociais e emocionais destas pessoas.

REFERENCIAS
Estatística, I. B. G. (2019). Longevidade viver bem e cada vez mais. Retratos A Revista do IBGE, 16, 1-28. Francisco, Dafynie, Daiane Silva, and Franciely Santos.
"Avaliação Neuropsicológica e Reabilitação Cognitiva na Doença de Alzheimer: Uma Revisão Bibliográfica." (2021). Coelho, Gilson Gomes, et al. "Os impactos na
saúde do cuidador familiar de pessoas com Doença de Alzheimer: uma revisão bibliográfica." Revista Ciência e Estudos Acadêmicos de Medicina 1.03 (2015).
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Artes Marciais: contribuições à formação humana

INTRODUCAO
As Artes Marciais constituem-se junto a cultura corporal de movimento uma prática sobre a qual destacam-se seus aspectos performáticos sendo muitas vezes erroneamente associados
a manifestações de violência. As Artes Marciais de modo geral destacam seus vínculos e intencionalidades com vistas a socialização de valores vinculados à formação ética humana.

OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo verificar junto à literatura científica vinculada às Artes Marciais caracterizar a concepção de formação humana relacionada às mesmas de modo a permitir
uma compreensão do perfil humana que enseja formar.

METODOLOGIA
Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa através das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde: Medline, Lilacs, Google acadêmico a partir os seguintes descritores: Artes Marciais,
Filosofia, Formação Humana. Foram considerados elegíveis os estudos publicados entre 2005 e 2020 em língua portuguesa cujas propostas estavam relacionadas a descrever a
contribuições das Artes Marciais para a formação dos valores humanos e perspectivas filosóficas com as quais se associa.

RESULTADOS
A partir dos 32 estudos selecionados, foi possível verificar que a grande maioria destacou a contribuição destas a formação físico motora e apenas 13 artigos (40,62%) deles estabeleciam
relações com contribuições das Artes Marciais a elementos associados à formação humanas seja através de valores seja através de condutas. A perspectiva filosófica esteve
significativamente associada a uma concepção estoicista baseada na aceitação resignada do destino e da rigidez dos princípios morais, como caminho para felicidade.

CONCLUSOES
As Artes Marciais na diversidade de formas e concepções pelas quais se manifesta constituem-se em um excelente momento de formação humana nos aspectos motores, cognitivos e
sócio afetivos. Existe um discurso disseminado junto à área das contribuições destas em relação a disseminação de valores orientados a formação humana sendo estes valores
relacionados ao respeito e submissão das figuras representativas de autoridade e rigidez/inflexibilidade de valore morais.

REFERENCIAS

GONÇALVES, A. V. L.; SILVA, M. R. S. Artes marciais e lutas: uma análise da produc(#38)#807;a(#38)#771;o de saberes no campo discursivo da Educac(#38)#807;a(#38)#771;o
Fi(#38)#769;sica brasileira. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Florianópolis, v. 35, n. 3, p. 657-671, jul./set. 2013 Disponível em:
https://www.scielo.br/j/rbce/a/YsGKW4FXNnfkVQNKGhRRNFM/?lang=pt(#38)format=pdf Acesso em: 23 jun. 2021. PACHECO, L. R. A influência da prática das artes marciais na redução
da agressividade em adolescentes, nas aulas de educação física. Polêmica, Rio de Janeiro - RJ, v. 11, n. 3, p. 414-424, jul - set. 2012. Diponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/3732#:~:text=Fora%20investigado%2C%20atrav%C3%A9s%20de%20revis%C3%A3o,e%20da%20personalidade%20de%20adolescentes.
(#38)text=E%20a%20pr%C3%A1tica%20de%20artes,dos%20adolescentes%20durante%20as%20aulas. Acesso em: 23 jun. 2021 ROSSETTO, M.; NEUENFELDT, D. J. O ensino de artes
marciais para crianc(#38)#807;as: uma proposta pedago(#38)#769;gica. Destaques Acade(#38)#770;micos, Lajeado, v. 9, n. 3, p. 216-227, 2017. Disponível em:
http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/viewFile/1509/1214 Acesso em: 25 jun. 2021
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Futebol feminino: uma análise produzida a partir de reportagens do Jornal Folha de São Paulo 1990-2020

INTRODUCAO
O futebol feminino vem ao longo das últimas décadas verificado mudanças substanciais no que diz respeito a sua representatividade frente a ambiente
marcadamente machista/sexista onde a poucas décadas a participação feminina causava estranheza. A dificuldades e preconceitos em relação a participação
feminino ainda se verifica, porém permite-se entender que em alguns aspectos foram observadas mudanças positivas.

OBJETIVOS
Descrever e analisar a trajetória do futebol feminino ao longo das três últimas décadas tendo como base reportagens publicadas pelo Jornal Folha de São Paulo, a
partir de categorias de análise como preconceito, estrutura e valorização.

METODOLOGIA
A quinze matérias jornalísticas eleitas para este estudo foram retiradas do Acervo Folha de São Paulo (Acervo Digital) sendo situadas entre os anos de 1990 e 2020.
A análise dos mesmos foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011). As categorias eleitas para esta análise fora: preconceito, estrutura e
valorização.

RESULTADOS

A análise das matérias jornalísticas realizadas permitiu inferir que o material produzido na década de 1990 transmitia um quadro de profundo estranhamento em
relação a participação feminina neste esporte, sendo muitas vezes caracterizado de modo prosaico e precarizado. A década de 2000 marca uma evolução na
condição da participação feminina junto a este esporte com uma insipiente tentativa de diminuir o distanciamento do futebol feminino em relação ao masculino. A
década de 2010 registra a prática do futebol como um elemento além mais bem estruturado como uma marca de entre as políticas afirmativas de gênero.

CONCLUSOES
A análise das matérias jornalísticas selecionadas permite a interpretação de que houve uma evolução nas questões estruturais relacionadas a prática feminina no
futebol, a prática do futebol pelas mulheres, passou do prosaico a uma manifestação de afirmação feminina denotando a necessidade de engajamento pelas
mulheres a manutenção e ampliação das conquistas realizadas.

REFERENCIAS

FOLHA DE SÃO PAULO. Acervo Folha de São Paulo. Disponível em: https://acervo.folha.com.br/leitor.do?
numero=13783(#38)keyword=futebol(#38)anchor=559453(#38)origem=busca(#38)originURL=(#38)pd=b2ca281ea20a5a353618f5e86a6b286e Acesso em: 20 ago.
2021. FRANZINI F. Futebol é “coisa para macho”? Pequeno esboço para uma história das mulheres no país do futebol. Revista Brasileira de Histo(#38)#769;ria, vol.
25, no 50. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbh/a/nTrFPPWwPkMTKPMmBmtRwCc/?lang=pt(#38)format=pdf Acesso em: 23 jul. 2021. SALVINI, L.; MARCHI
JUNIOR, V. “Guerreiras de chuteiras” na luta pelo reconhecimento: relatos acerca do preconceito no futebol feminino brasileiro. Revista Brasileira de Educação Física
e Esporte, (São Paulo) 2016 Abr-Jun; 30(2):303-11 Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbefe/a/75dKnwwgPzVs4dWVQWHBfWF/?lang=pt(#38)format=pdf
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TITULO Influência do nível de treinamento de jogadoras de vôlei sobre os aspectos da massa óssea, muscular e porcentagem de gordura.

INTRODUCAO
Sabe-se que esportes com grandes cargas mecânicas e maior impacto do corpo com o solo resultam em maior massa óssea e muscular do que atividades
esportivas em que o peso do corpo é pouco solicitado. Apesar da modalidade esportiva do vôlei estar entre os esportes considerados de alto impacto, existem uma
escassez de estudos que relacionam o seu nível de prática esportiva ao desenvolvimento ósseo, muscular e metabólico.

OBJETIVOS Investigar a influência dos nível de treinamento leve, moderado e alto de jogadoras de vôlei sobre os aspectos da massa óssea, muscular e porcentagem de gordura.

METODOLOGIA

Foram avaliados 25 mulheres jogadoras de vôlei (47,3±9,8 anos, 70,2±12,9 kg, 25,5±4,0 IMC), as quais foram divididas em três grupos de intensidade de treinamento:
nível leve (GL, n=5), nível moderado (GM, n=9) e nível alto (GA, n=12). A massa óssea, muscular e porcentagem de gordura foram avaliados utilizando-se uma
balança de Bioimpedância (BIA) da marca Tanita Tetrapolar Segmentadas modelo BC601. Análise Estatística: Análise de Variância, seguida do pos-hoc de Tukey,
considerando diferenças significativas um p(#60)0.05.

RESULTADOS
Os diferentes níveis de treinamento leve, moderado e grave das jogadoras de vôlei não mostraram diferenças significativas sobre a massa muscular (p=0,170),
porcentagem de gordura (p=0,152) e massa óssea (p=718).

CONCLUSOES
A prática da vôlei em diferentes níveis de treinamento (leve, moderado e alto) não apresentou impacto sobre a porcentagem de gordura, massa muscular e óssea,
podendo ser devido ao nível anterior das atletas e a manutenção destes níveis pelo tempo de prática.

REFERENCIAS

Aranda, LC.; Torga, DGF; Fortes, LS; Filho, MGB. A influência do treinamento de voleibol na composição corporal de atletas do gênero feminino durante uma
temporada regular. Coleção Pesquisa em Educação Física.2010, 9 (4):151-158. Mesquita, WG; Fonseca, RMC; França NM. Influência do voleibol na densidade
mineral ossea de adolescentes do sexo feminino. Rev Bras Med Esporte, 2008, 14 (6): 500-503. MonteiroTeixeira D, Del Fraro J, Soaresc F, Reeberg LC, Stanganelli C;
Pires-Neto S; Petroskia EL. Características antropométricas em atletas de elite das seleções brasileiras juvenil e adulta de voleibol. ReV Andal Med Deporte. 2016;
9(4):160–165.
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TITULO Influência do nível de treinamento de jogadoras de vôlei sobre os aspectos da massa óssea, muscular e porcentagem de gordura.

INTRODUCAO
Sabe-se que esportes com grandes cargas mecânicas e maior impacto do corpo com o solo resultam em maior massa óssea e muscular do que atividades
esportivas em que o peso do corpo é pouco solicitado. Apesar da modalidade esportiva do vôlei estar entre os esportes considerados de alto impacto, existem uma
escassez de estudos que relacionam o seu nível de prática esportiva ao desenvolvimento ósseo, muscular e metabólico.

OBJETIVOS Investigar a influência dos nível de treinamento leve, moderado e alto de jogadoras de vôlei sobre os aspectos da massa óssea, muscular e porcentagem de gordura.

METODOLOGIA

Foram avaliados 25 mulheres jogadoras de vôlei (47,3±9,8 anos, 70,2±12,9 kg, 25,5±4,0 IMC), as quais foram divididas em três grupos de intensidade de treinamento:
nível leve (GL, n=5), nível moderado (GM, n=9) e nível alto (GA, n=12). A massa óssea, muscular e porcentagem de gordura foram avaliados utilizando-se uma
balança de Bioimpedância (BIA) da marca Tanita Tetrapolar Segmentadas modelo BC601. Análise Estatística: Análise de Variância, seguida do pos-hoc de Tukey,
considerando diferenças significativas um p(#60)0.05.

RESULTADOS
Os diferentes níveis de treinamento leve, moderado e grave das jogadoras de vôlei não mostraram diferenças significativas sobre a massa muscular (p=0,170),
porcentagem de gordura (p=0,152) e massa óssea (p=718).

CONCLUSOES
A prática da vôlei em diferentes níveis de treinamento (leve, moderado e alto) não apresentou impacto sobre a porcentagem de gordura, massa muscular e óssea,
podendo ser devido ao nível anterior das atletas e a manutenção destes níveis pelo tempo de prática.

REFERENCIAS

Aranda, LC.; Torga, DGF; Fortes, LS; Filho, MGB. A influência do treinamento de voleibol na composição corporal de atletas do gênero feminino durante uma
temporada regular. Coleção Pesquisa em Educação Física.2010, 9 (4):151-158. Mesquita, WG; Fonseca, RMC; França NM. Influência do voleibol na densidade
mineral ossea de adolescentes do sexo feminino. Rev Bras Med Esporte, 2008, 14 (6): 500-503. MonteiroTeixeira D, Del Fraro J, Soaresc F, Reeberg LC, Stanganelli C;
Pires-Neto S; Petroskia EL. Características antropométricas em atletas de elite das seleções brasileiras juvenil e adulta de voleibol. ReV Andal Med Deporte. 2016;
9(4):160–165.
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TITULO
COMPARAÇÃO DE RESULTADOS DE PORCENTAGEM DE GORDURA CORPORAL, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE DOIS MÉTODOS DE TESTE DE COMPOSIÇÃO
CORPORAL.

INTRODUCAO

Vários métodos de teste de composição corporal são utilizados na medicina esportiva. Os critérios ou métodos de referência comumente usados que oferecem a
maior precisão incluem absorciometria de raios-X (DXA), hidrodensitometria e pletismografia de deslocamento de ar. No entanto, esses grandes dispositivos de
laboratório são caros, nem sempre práticos, e no caso do DXA, é necessário pessoal ou treinamento especializado para operar. Métodos de campo pequenos e
portáteis, como impedância bioelétrica (BIA) e dobras cutâneas oferecer mais flexibilidade de medição e pode ser vantajoso ao medir atletas em locais do local do
evento. No entanto, a precisão desses métodos de campo não está no mesmo nível que o métodos de referência. Uma alternativa possível, pequena o suficiente para
ser um método de campo portátil, mas potencialmente precisa como os métodos de laboratório é o ultra-som. Estudos recentes concluiram que o ultrassom tem
grande potencial para fornecer estimativas confiáveis e precisas da gordura subcutânea.

OBJETIVOS
Comparar os resultados de porcentagem de gordura corporal, por meio da utilização de dois métodos de teste de composição corporal, em mulheres praticantes de
voleibol.

METODOLOGIA
Estudo de delineamento transversal e descritivo com avaliação e comparação da porcentagem de gordura corporal de mulheres adultas jovens, praticantes de
voleibol, por meio da utilização dos métodos da Bioimpedância (BIA), da marca Tanita® Tetrapolar Segmentadas modelo BC601 e da Ultrassonografia portátil
(USGp) utilizando-se o aparelho portátil Bodymetrix®.

RESULTADOS

As 25 atletas avaliadas possuíam média de idade de 47,3±6,3 anos, 84% treinava voleibol de 2 a 3x/semana sendo 48% com intensidade de alta. O sobrepeso e
obesidade estavam presentes em 40 e 12% respectivamente e, 48% das atletas apresentavam-se eutróficas. A média de porcentagem de gordura pelo método da
BIA foi de 33,3% ± 6,3 e pelo USGp 26,9% ± 5,4. A diferença entre os dois diagnósticos foi realizada pelo Teste t pareado (p=0,003) mostrando resultado
estatisticamente significante.

CONCLUSOES
A avaliação da porcentagem de gordura por meio do USGp em atletas de volibol produziu valores diferentes daqueles obtidos por meio da BIA sendo a % de gordura
corporal maior para os resultados obtidos com a BIA.

REFERENCIAS

Midorikawa t, et al. Prediction and validation of total and regional fat mass by B-mode ultrasound in Japanese pre pubertal children. British Journal of Nutrition.
2011; 106 (6):944-950. Hirakata VN, Camey SA. Análise de concordância entre métodos de bland-altman. Rev. HCPA. 2009; 29(3): 261–268. Cambraia, Admir do
Nascimento; Pulcinelli, Adauto João. Avaliação da composição corporal e da potência aeróbica em jogadoras de voleibol de 13 a 16 anos de idade do Distrito
Federal. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. São Paulo: volume 10, número 2, 2002
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Ana Paula Ribeiro Patricia Colombo de Souza FABIO BOUCAULT TRANCHITELLA

TITULO
COMPARAÇÃO DE RESULTADOS DE PORCENTAGEM DE GORDURA CORPORAL, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE DOIS MÉTODOS DE TESTE DE COMPOSIÇÃO
CORPORAL.

INTRODUCAO

Vários métodos de teste de composição corporal são utilizados na medicina esportiva. Os critérios ou métodos de referência comumente usados que oferecem a
maior precisão incluem absorciometria de raios-X (DXA), hidrodensitometria e pletismografia de deslocamento de ar. No entanto, esses grandes dispositivos de
laboratório são caros, nem sempre práticos, e no caso do DXA, é necessário pessoal ou treinamento especializado para operar. Métodos de campo pequenos e
portáteis, como impedância bioelétrica (BIA) e dobras cutâneas oferecer mais flexibilidade de medição e pode ser vantajoso ao medir atletas em locais do local do
evento. No entanto, a precisão desses métodos de campo não está no mesmo nível que o métodos de referência. Uma alternativa possível, pequena o suficiente para
ser um método de campo portátil, mas potencialmente precisa como os métodos de laboratório é o ultra-som. Estudos recentes concluiram que o ultrassom tem
grande potencial para fornecer estimativas confiáveis e precisas da gordura subcutânea.

OBJETIVOS
Comparar os resultados de porcentagem de gordura corporal, por meio da utilização de dois métodos de teste de composição corporal, em mulheres praticantes de
voleibol.

METODOLOGIA
Estudo de delineamento transversal e descritivo com avaliação e comparação da porcentagem de gordura corporal de mulheres adultas jovens, praticantes de
voleibol, por meio da utilização dos métodos da Bioimpedância (BIA), da marca Tanita® Tetrapolar Segmentadas modelo BC601 e da Ultrassonografia portátil
(USGp) utilizando-se o aparelho portátil Bodymetrix®.

RESULTADOS

As 25 atletas avaliadas possuíam média de idade de 47,3±6,3 anos, 84% treinava voleibol de 2 a 3x/semana sendo 48% com intensidade de alta. O sobrepeso e
obesidade estavam presentes em 40 e 12% respectivamente e, 48% das atletas apresentavam-se eutróficas. A média de porcentagem de gordura pelo método da
BIA foi de 33,3% ± 6,3 e pelo USGp 26,9% ± 5,4. A diferença entre os dois diagnósticos foi realizada pelo Teste t pareado (p=0,003) mostrando resultado
estatisticamente significante.

CONCLUSOES
A avaliação da porcentagem de gordura por meio do USGp em atletas de volibol produziu valores diferentes daqueles obtidos por meio da BIA sendo a % de gordura
corporal maior para os resultados obtidos com a BIA.

REFERENCIAS

Midorikawa t, et al. Prediction and validation of total and regional fat mass by B-mode ultrasound in Japanese pre pubertal children. British Journal of Nutrition.
2011; 106 (6):944-950. Hirakata VN, Camey SA. Análise de concordância entre métodos de bland-altman. Rev. HCPA. 2009; 29(3): 261–268. Cambraia, Admir do
Nascimento; Pulcinelli, Adauto João. Avaliação da composição corporal e da potência aeróbica em jogadoras de voleibol de 13 a 16 anos de idade do Distrito
Federal. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. São Paulo: volume 10, número 2, 2002
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Roberto Peres Veras

TITULO O IMPACTO DA ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE MENTAL: UMA REVISAO BIBLIOGRÀFICA

INTRODUCAO
O presente trabalho propõe mostrar a interação das características da espiritualidade com à saúde mental, explorando a sua finalidade para o indivíduo como aquele
que pode transformar o seu próprio mundo.

OBJETIVOS
Verificar através de revisão bibliográfica o impacto da espiritualidade na saúde mental e analisar, a relação entre espiritualidade, saúde mental, bem-estar e
psicoterapia.

METODOLOGIA Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa teórica de artigos e livros. Utilizou-se as bases de dados Scielo, e da Biblioteca Virtual em Saúde.

RESULTADOS

Foram lidos ao todo 35 artigos com as palavras chaves: espiritualidade, saúde mental, bem-estar e psicoterapia. A saúde mental pode ser influenciada pela
espiritualidade, através da visão que o indivíduo tem sobre ela, levando-o a manter ou criar hábitos saudáveis (Oliveira; Junges, 2012). A espiritualidade é uma
motivação para a busca de um sentido maior de pertencimento, gerando melhor saúde mental e consequentemente maior resiliência. O bem-estar espiritual pode
influenciar as áreas de jovialidade, gera melhor conexão consigo mesmo, aumenta o amor próprio e colabora para o entendimento de situações contrárias, como as
consequências de uma determinada doença crônica e os efeitos de seu tratamento. (Mosquera (#38) Stobaus, 2006). Os autores Amatuzzi, 1999 e Marques, 2000,
citam estudos que relacionam o bem-estar espiritual com a necessidade de autotranscedência, ou seja, a relação com um propósito que valide o compromisso com a
vida. Reforçam que há maior bem-estar psicológico e mais chances de se encontrar comportamentos de apoio aos outros em pessoas que têm uma visão espiritual
positiva diante da vida, sugerindo que o desenvolvimento espiritual do profissional, proporciona melhor atenção e cuidados integrais à saúde do outro que está
cuidando. Quando se fala em espiritualidade pensa-se em algo universal que faz parte do indivíduo integralmente, não se reduz a apenas uma religião, alguma
cultura ou algum rito de determinados grupos, mas contorna valores pessoais para o indivíduo, dando sentido à vida, proporcionando o crescimento pessoal e a
reflexão acerca das experiências vividas (Guimarães, Azevum,2007; Masiero, Battistella, 2001).

CONCLUSOES
A espiritualidade pode proporcionar e favorecer uma visão menos negativa diante da vida, funcionando como uma proteção contra o estresse. A fonte dessa maneira
construtiva de pensar é o sentimento de apoio emocional decorrente do seu relacionamento significativo com o absoluto, com o sagrado.

REFERENCIAS

Volcan, Sandra Maria Alexandre et al. Relação entre bem-estar espiritual e transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v.
37, n. 4, p.440-445, ago. 2003. Koenig, Harold G. Medicina, religião e saúde: o encontro da ciência e da espiritualidade. Porto Alegre: L(#38)PM, 2012. Marques,
Luciana Fernandes. A Saúde e o Bem-Estar Espiritual em Adultos Porto-Alegrenses. Psicologia Ciencia e Profissão. Porto Alegre, 23 (2), 56-65, 2003.
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pcp/v23n2/v23n2a09.pdf acessado em: 05/09/2021 em 20/09/2021
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Roberto Peres Veras

TITULO O IMPACTO DA ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE MENTAL: UMA REVISAO BIBLIOGRÀFICA

INTRODUCAO
O presente trabalho propõe mostrar a interação das características da espiritualidade com à saúde mental, explorando a sua finalidade para o indivíduo como aquele
que pode transformar o seu próprio mundo.

OBJETIVOS
Verificar através de revisão bibliográfica o impacto da espiritualidade na saúde mental e analisar, a relação entre espiritualidade, saúde mental, bem-estar e
psicoterapia.

METODOLOGIA Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa teórica de artigos e livros. Utilizou-se as bases de dados Scielo, e da Biblioteca Virtual em Saúde.

RESULTADOS

Foram lidos ao todo 35 artigos com as palavras chaves: espiritualidade, saúde mental, bem-estar e psicoterapia. A saúde mental pode ser influenciada pela
espiritualidade, através da visão que o indivíduo tem sobre ela, levando-o a manter ou criar hábitos saudáveis (Oliveira; Junges, 2012). A espiritualidade é uma
motivação para a busca de um sentido maior de pertencimento, gerando melhor saúde mental e consequentemente maior resiliência. O bem-estar espiritual pode
influenciar as áreas de jovialidade, gera melhor conexão consigo mesmo, aumenta o amor próprio e colabora para o entendimento de situações contrárias, como as
consequências de uma determinada doença crônica e os efeitos de seu tratamento. (Mosquera (#38) Stobaus, 2006). Os autores Amatuzzi, 1999 e Marques, 2000,
citam estudos que relacionam o bem-estar espiritual com a necessidade de autotranscedência, ou seja, a relação com um propósito que valide o compromisso com a
vida. Reforçam que há maior bem-estar psicológico e mais chances de se encontrar comportamentos de apoio aos outros em pessoas que têm uma visão espiritual
positiva diante da vida, sugerindo que o desenvolvimento espiritual do profissional, proporciona melhor atenção e cuidados integrais à saúde do outro que está
cuidando. Quando se fala em espiritualidade pensa-se em algo universal que faz parte do indivíduo integralmente, não se reduz a apenas uma religião, alguma
cultura ou algum rito de determinados grupos, mas contorna valores pessoais para o indivíduo, dando sentido à vida, proporcionando o crescimento pessoal e a
reflexão acerca das experiências vividas (Guimarães, Azevum,2007; Masiero, Battistella, 2001).

CONCLUSOES
A espiritualidade pode proporcionar e favorecer uma visão menos negativa diante da vida, funcionando como uma proteção contra o estresse. A fonte dessa maneira
construtiva de pensar é o sentimento de apoio emocional decorrente do seu relacionamento significativo com o absoluto, com o sagrado.

REFERENCIAS

Volcan, Sandra Maria Alexandre et al. Relação entre bem-estar espiritual e transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v.
37, n. 4, p.440-445, ago. 2003. Koenig, Harold G. Medicina, religião e saúde: o encontro da ciência e da espiritualidade. Porto Alegre: L(#38)PM, 2012. Marques,
Luciana Fernandes. A Saúde e o Bem-Estar Espiritual em Adultos Porto-Alegrenses. Psicologia Ciencia e Profissão. Porto Alegre, 23 (2), 56-65, 2003.
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pcp/v23n2/v23n2a09.pdf acessado em: 05/09/2021 em 20/09/2021
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Roberto Peres Veras

TITULO O IMPACTO DA ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE MENTAL: UMA REVISAO BIBLIOGRÀFICA

INTRODUCAO
O presente trabalho propõe mostrar a interação das características da espiritualidade com à saúde mental, explorando a sua finalidade para o indivíduo como aquele
que pode transformar o seu próprio mundo.

OBJETIVOS
Verificar através de revisão bibliográfica o impacto da espiritualidade na saúde mental e analisar, a relação entre espiritualidade, saúde mental, bem-estar e
psicoterapia.

METODOLOGIA Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa teórica de artigos e livros. Utilizou-se as bases de dados Scielo, e da Biblioteca Virtual em Saúde.

RESULTADOS

Foram lidos ao todo 35 artigos com as palavras chaves: espiritualidade, saúde mental, bem-estar e psicoterapia. A saúde mental pode ser influenciada pela
espiritualidade, através da visão que o indivíduo tem sobre ela, levando-o a manter ou criar hábitos saudáveis (Oliveira; Junges, 2012). A espiritualidade é uma
motivação para a busca de um sentido maior de pertencimento, gerando melhor saúde mental e consequentemente maior resiliência. O bem-estar espiritual pode
influenciar as áreas de jovialidade, gera melhor conexão consigo mesmo, aumenta o amor próprio e colabora para o entendimento de situações contrárias, como as
consequências de uma determinada doença crônica e os efeitos de seu tratamento. (Mosquera (#38) Stobaus, 2006). Os autores Amatuzzi, 1999 e Marques, 2000,
citam estudos que relacionam o bem-estar espiritual com a necessidade de autotranscedência, ou seja, a relação com um propósito que valide o compromisso com a
vida. Reforçam que há maior bem-estar psicológico e mais chances de se encontrar comportamentos de apoio aos outros em pessoas que têm uma visão espiritual
positiva diante da vida, sugerindo que o desenvolvimento espiritual do profissional, proporciona melhor atenção e cuidados integrais à saúde do outro que está
cuidando. Quando se fala em espiritualidade pensa-se em algo universal que faz parte do indivíduo integralmente, não se reduz a apenas uma religião, alguma
cultura ou algum rito de determinados grupos, mas contorna valores pessoais para o indivíduo, dando sentido à vida, proporcionando o crescimento pessoal e a
reflexão acerca das experiências vividas (Guimarães, Azevum,2007; Masiero, Battistella, 2001).

CONCLUSOES
A espiritualidade pode proporcionar e favorecer uma visão menos negativa diante da vida, funcionando como uma proteção contra o estresse. A fonte dessa maneira
construtiva de pensar é o sentimento de apoio emocional decorrente do seu relacionamento significativo com o absoluto, com o sagrado.

REFERENCIAS

Volcan, Sandra Maria Alexandre et al. Relação entre bem-estar espiritual e transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v.
37, n. 4, p.440-445, ago. 2003. Koenig, Harold G. Medicina, religião e saúde: o encontro da ciência e da espiritualidade. Porto Alegre: L(#38)PM, 2012. Marques,
Luciana Fernandes. A Saúde e o Bem-Estar Espiritual em Adultos Porto-Alegrenses. Psicologia Ciencia e Profissão. Porto Alegre, 23 (2), 56-65, 2003.
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pcp/v23n2/v23n2a09.pdf acessado em: 05/09/2021 em 20/09/2021
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Katia de Oliveira Pimenta Guimaraes Atílio Sersun Calefi

TITULO Osteossarcoma osteoblastico em felino: relato de caso.

INTRODUCAO

O osteossarcoma – OSA é a neoplasia óssea mais comum em gatos. O úmero, o fêmur e a tíbia são os locais mais comumente afetados, assim como a coluna
vertebral. Há variação histológica considerável de acordo com o tipo e quantidade de matriz óssea produzida no OSA, sendo que o de origem medular mostra-se
mais agressivo e invasivo do que o de origem periosteal, que se apresenta com crescimento para fora do periósteo, causando lesão cortical mínima e com menor
invasão óssea.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa relatar o caso de um felino, macho, seis anos, atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, com histórico de
neoformação em região frontal do crânio, apresentando sintomatologia neurológica.

METODOLOGIA

Na tomografia computadorizada observou-se neoformação em osso nasal, com infiltração e destruição de ossos adjacentes. O animal foi submetido a biopsia
incisional para diagnóstico morfológico onde constatou-se osteossarcoma osteoblástico moderadamente produtivo. O tumor apresentou tempo de evolução de 3
meses, velocidade de crescimento rápida e comportamento agressivo, visto o quadro de infiltração óssea observada em exame de imagem. A literatura cita que os
felinos demonstram prognóstico favorável e comportamento menos agressivo. Na tomografia computadorizada apresentou aspecto misto, e áreas com evidente lise
óssea e proliferação celular em osso nasal e ossos adjacentes. No que diz respeito à região da lesão, o acometimento de osso nasal é incomum, uma vez que o
esqueleto axial é o menos acometido.

RESULTADOS
O paciente manteve-se em tratamento com Carboplatina uma vez que a excisão cirúrgica não era recomendada devido a localização e rápida evolução do quadro
neurológico. O quadro evoluiu de maneira desfavorável, e foi realizada eutánasia. Nos casos de osteossarcoma em crânio sabe-se que o prognóstico é desfavorável
mesmo após excisão cirúrgica.

CONCLUSOES
Dada a progressão da doença e devido ao seu comportamento agressivo a paciente apresentou evolução desfavorável em virtude do grande acometimento ósseo e
quadro neurológico já instalado, inviabilizando o tratamento cirúrgico por conta da localização da lesão.

REFERENCIAS

DERNELL, W. S., EHRHART, N. P., STRAW, R. C., VAIL, D. M.: Tumors of the Skeletal System, in: WITRHOW, S. J., VAIL, D. M. Small Animal Clinical Oncology. St. Louis,
Missouri, EUA, Saunders Elsevier, cap. 23, 540-582, 2007. DHALIWAL, R. S., JOHNSON, T. O., KITCHEL, B. E. Primary extraskeletal hepatic osteosarcoma in a cat.
Journal of the American Veterinary Medical Association 1;222(3):340-2, 316, 2003. LITTLE, S. Oncologia. In: LITTLE, S. O Gato Medicina Interna. 1 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. 2015, cap. 28, p. 741-776. SPÍNOLA, Patrícia Vieira. Osteossarcoma em gatos: revisão de literatura. 2019. STURGESS, K. Notes on feline internal
medicine. In: WILEY, J. Organ Systems. 1 ed, John Wiley Professio: New Jersey, 2013, sessão 4, cap 4, p. 307- 318. THOMPSON, K. G., POOL, R. R. Tumors of bones.
In: MEUTEN, D. J. (Ed.). Tumors in Domesctic Animals. 4 ed. Iowa State Press. Cap. 5, p. 245-318. 2002.
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Katia de Oliveira Pimenta Guimaraes Atílio Sersun Calefi

TITULO Osteossarcoma osteoblastico em felino: relato de caso.

INTRODUCAO

O osteossarcoma – OSA é a neoplasia óssea mais comum em gatos. O úmero, o fêmur e a tíbia são os locais mais comumente afetados, assim como a coluna
vertebral. Há variação histológica considerável de acordo com o tipo e quantidade de matriz óssea produzida no OSA, sendo que o de origem medular mostra-se
mais agressivo e invasivo do que o de origem periosteal, que se apresenta com crescimento para fora do periósteo, causando lesão cortical mínima e com menor
invasão óssea.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa relatar o caso de um felino, macho, seis anos, atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, com histórico de
neoformação em região frontal do crânio, apresentando sintomatologia neurológica.

METODOLOGIA

Na tomografia computadorizada observou-se neoformação em osso nasal, com infiltração e destruição de ossos adjacentes. O animal foi submetido a biopsia
incisional para diagnóstico morfológico onde constatou-se osteossarcoma osteoblástico moderadamente produtivo. O tumor apresentou tempo de evolução de 3
meses, velocidade de crescimento rápida e comportamento agressivo, visto o quadro de infiltração óssea observada em exame de imagem. A literatura cita que os
felinos demonstram prognóstico favorável e comportamento menos agressivo. Na tomografia computadorizada apresentou aspecto misto, e áreas com evidente lise
óssea e proliferação celular em osso nasal e ossos adjacentes. No que diz respeito à região da lesão, o acometimento de osso nasal é incomum, uma vez que o
esqueleto axial é o menos acometido.

RESULTADOS
O paciente manteve-se em tratamento com Carboplatina uma vez que a excisão cirúrgica não era recomendada devido a localização e rápida evolução do quadro
neurológico. O quadro evoluiu de maneira desfavorável, e foi realizada eutánasia. Nos casos de osteossarcoma em crânio sabe-se que o prognóstico é desfavorável
mesmo após excisão cirúrgica.

CONCLUSOES
Dada a progressão da doença e devido ao seu comportamento agressivo a paciente apresentou evolução desfavorável em virtude do grande acometimento ósseo e
quadro neurológico já instalado, inviabilizando o tratamento cirúrgico por conta da localização da lesão.

REFERENCIAS

DERNELL, W. S., EHRHART, N. P., STRAW, R. C., VAIL, D. M.: Tumors of the Skeletal System, in: WITRHOW, S. J., VAIL, D. M. Small Animal Clinical Oncology. St. Louis,
Missouri, EUA, Saunders Elsevier, cap. 23, 540-582, 2007. DHALIWAL, R. S., JOHNSON, T. O., KITCHEL, B. E. Primary extraskeletal hepatic osteosarcoma in a cat.
Journal of the American Veterinary Medical Association 1;222(3):340-2, 316, 2003. LITTLE, S. Oncologia. In: LITTLE, S. O Gato Medicina Interna. 1 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. 2015, cap. 28, p. 741-776. SPÍNOLA, Patrícia Vieira. Osteossarcoma em gatos: revisão de literatura. 2019. STURGESS, K. Notes on feline internal
medicine. In: WILEY, J. Organ Systems. 1 ed, John Wiley Professio: New Jersey, 2013, sessão 4, cap 4, p. 307- 318. THOMPSON, K. G., POOL, R. R. Tumors of bones.
In: MEUTEN, D. J. (Ed.). Tumors in Domesctic Animals. 4 ed. Iowa State Press. Cap. 5, p. 245-318. 2002.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Katia de Oliveira Pimenta Guimaraes Atílio Sersun Calefi

TITULO Osteossarcoma osteoblastico em felino: relato de caso.

INTRODUCAO

O osteossarcoma – OSA é a neoplasia óssea mais comum em gatos. O úmero, o fêmur e a tíbia são os locais mais comumente afetados, assim como a coluna
vertebral. Há variação histológica considerável de acordo com o tipo e quantidade de matriz óssea produzida no OSA, sendo que o de origem medular mostra-se
mais agressivo e invasivo do que o de origem periosteal, que se apresenta com crescimento para fora do periósteo, causando lesão cortical mínima e com menor
invasão óssea.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa relatar o caso de um felino, macho, seis anos, atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, com histórico de
neoformação em região frontal do crânio, apresentando sintomatologia neurológica.

METODOLOGIA

Na tomografia computadorizada observou-se neoformação em osso nasal, com infiltração e destruição de ossos adjacentes. O animal foi submetido a biopsia
incisional para diagnóstico morfológico onde constatou-se osteossarcoma osteoblástico moderadamente produtivo. O tumor apresentou tempo de evolução de 3
meses, velocidade de crescimento rápida e comportamento agressivo, visto o quadro de infiltração óssea observada em exame de imagem. A literatura cita que os
felinos demonstram prognóstico favorável e comportamento menos agressivo. Na tomografia computadorizada apresentou aspecto misto, e áreas com evidente lise
óssea e proliferação celular em osso nasal e ossos adjacentes. No que diz respeito à região da lesão, o acometimento de osso nasal é incomum, uma vez que o
esqueleto axial é o menos acometido.

RESULTADOS
O paciente manteve-se em tratamento com Carboplatina uma vez que a excisão cirúrgica não era recomendada devido a localização e rápida evolução do quadro
neurológico. O quadro evoluiu de maneira desfavorável, e foi realizada eutánasia. Nos casos de osteossarcoma em crânio sabe-se que o prognóstico é desfavorável
mesmo após excisão cirúrgica.

CONCLUSOES
Dada a progressão da doença e devido ao seu comportamento agressivo a paciente apresentou evolução desfavorável em virtude do grande acometimento ósseo e
quadro neurológico já instalado, inviabilizando o tratamento cirúrgico por conta da localização da lesão.

REFERENCIAS
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TITULO Osteossarcoma osteoblastico em felino: relato de caso.

INTRODUCAO

O osteossarcoma – OSA é a neoplasia óssea mais comum em gatos. O úmero, o fêmur e a tíbia são os locais mais comumente afetados, assim como a coluna
vertebral. Há variação histológica considerável de acordo com o tipo e quantidade de matriz óssea produzida no OSA, sendo que o de origem medular mostra-se
mais agressivo e invasivo do que o de origem periosteal, que se apresenta com crescimento para fora do periósteo, causando lesão cortical mínima e com menor
invasão óssea.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa relatar o caso de um felino, macho, seis anos, atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, com histórico de
neoformação em região frontal do crânio, apresentando sintomatologia neurológica.

METODOLOGIA

Na tomografia computadorizada observou-se neoformação em osso nasal, com infiltração e destruição de ossos adjacentes. O animal foi submetido a biopsia
incisional para diagnóstico morfológico onde constatou-se osteossarcoma osteoblástico moderadamente produtivo. O tumor apresentou tempo de evolução de 3
meses, velocidade de crescimento rápida e comportamento agressivo, visto o quadro de infiltração óssea observada em exame de imagem. A literatura cita que os
felinos demonstram prognóstico favorável e comportamento menos agressivo. Na tomografia computadorizada apresentou aspecto misto, e áreas com evidente lise
óssea e proliferação celular em osso nasal e ossos adjacentes. No que diz respeito à região da lesão, o acometimento de osso nasal é incomum, uma vez que o
esqueleto axial é o menos acometido.

RESULTADOS
O paciente manteve-se em tratamento com Carboplatina uma vez que a excisão cirúrgica não era recomendada devido a localização e rápida evolução do quadro
neurológico. O quadro evoluiu de maneira desfavorável, e foi realizada eutánasia. Nos casos de osteossarcoma em crânio sabe-se que o prognóstico é desfavorável
mesmo após excisão cirúrgica.

CONCLUSOES
Dada a progressão da doença e devido ao seu comportamento agressivo a paciente apresentou evolução desfavorável em virtude do grande acometimento ósseo e
quadro neurológico já instalado, inviabilizando o tratamento cirúrgico por conta da localização da lesão.
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TITULO Osteossarcoma osteoblastico em felino: relato de caso.

INTRODUCAO

O osteossarcoma – OSA é a neoplasia óssea mais comum em gatos. O úmero, o fêmur e a tíbia são os locais mais comumente afetados, assim como a coluna
vertebral. Há variação histológica considerável de acordo com o tipo e quantidade de matriz óssea produzida no OSA, sendo que o de origem medular mostra-se
mais agressivo e invasivo do que o de origem periosteal, que se apresenta com crescimento para fora do periósteo, causando lesão cortical mínima e com menor
invasão óssea.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa relatar o caso de um felino, macho, seis anos, atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, com histórico de
neoformação em região frontal do crânio, apresentando sintomatologia neurológica.

METODOLOGIA

Na tomografia computadorizada observou-se neoformação em osso nasal, com infiltração e destruição de ossos adjacentes. O animal foi submetido a biopsia
incisional para diagnóstico morfológico onde constatou-se osteossarcoma osteoblástico moderadamente produtivo. O tumor apresentou tempo de evolução de 3
meses, velocidade de crescimento rápida e comportamento agressivo, visto o quadro de infiltração óssea observada em exame de imagem. A literatura cita que os
felinos demonstram prognóstico favorável e comportamento menos agressivo. Na tomografia computadorizada apresentou aspecto misto, e áreas com evidente lise
óssea e proliferação celular em osso nasal e ossos adjacentes. No que diz respeito à região da lesão, o acometimento de osso nasal é incomum, uma vez que o
esqueleto axial é o menos acometido.

RESULTADOS
O paciente manteve-se em tratamento com Carboplatina uma vez que a excisão cirúrgica não era recomendada devido a localização e rápida evolução do quadro
neurológico. O quadro evoluiu de maneira desfavorável, e foi realizada eutánasia. Nos casos de osteossarcoma em crânio sabe-se que o prognóstico é desfavorável
mesmo após excisão cirúrgica.

CONCLUSOES
Dada a progressão da doença e devido ao seu comportamento agressivo a paciente apresentou evolução desfavorável em virtude do grande acometimento ósseo e
quadro neurológico já instalado, inviabilizando o tratamento cirúrgico por conta da localização da lesão.

REFERENCIAS
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Missouri, EUA, Saunders Elsevier, cap. 23, 540-582, 2007. DHALIWAL, R. S., JOHNSON, T. O., KITCHEL, B. E. Primary extraskeletal hepatic osteosarcoma in a cat.
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medicine. In: WILEY, J. Organ Systems. 1 ed, John Wiley Professio: New Jersey, 2013, sessão 4, cap 4, p. 307- 318. THOMPSON, K. G., POOL, R. R. Tumors of bones.
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TITULO Osteossarcoma osteoblastico em felino: relato de caso.

INTRODUCAO

O osteossarcoma – OSA é a neoplasia óssea mais comum em gatos. O úmero, o fêmur e a tíbia são os locais mais comumente afetados, assim como a coluna
vertebral. Há variação histológica considerável de acordo com o tipo e quantidade de matriz óssea produzida no OSA, sendo que o de origem medular mostra-se
mais agressivo e invasivo do que o de origem periosteal, que se apresenta com crescimento para fora do periósteo, causando lesão cortical mínima e com menor
invasão óssea.

OBJETIVOS
O presente trabalho visa relatar o caso de um felino, macho, seis anos, atendido no hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, com histórico de
neoformação em região frontal do crânio, apresentando sintomatologia neurológica.

METODOLOGIA

Na tomografia computadorizada observou-se neoformação em osso nasal, com infiltração e destruição de ossos adjacentes. O animal foi submetido a biopsia
incisional para diagnóstico morfológico onde constatou-se osteossarcoma osteoblástico moderadamente produtivo. O tumor apresentou tempo de evolução de 3
meses, velocidade de crescimento rápida e comportamento agressivo, visto o quadro de infiltração óssea observada em exame de imagem. A literatura cita que os
felinos demonstram prognóstico favorável e comportamento menos agressivo. Na tomografia computadorizada apresentou aspecto misto, e áreas com evidente lise
óssea e proliferação celular em osso nasal e ossos adjacentes. No que diz respeito à região da lesão, o acometimento de osso nasal é incomum, uma vez que o
esqueleto axial é o menos acometido.

RESULTADOS
O paciente manteve-se em tratamento com Carboplatina uma vez que a excisão cirúrgica não era recomendada devido a localização e rápida evolução do quadro
neurológico. O quadro evoluiu de maneira desfavorável, e foi realizada eutánasia. Nos casos de osteossarcoma em crânio sabe-se que o prognóstico é desfavorável
mesmo após excisão cirúrgica.

CONCLUSOES
Dada a progressão da doença e devido ao seu comportamento agressivo a paciente apresentou evolução desfavorável em virtude do grande acometimento ósseo e
quadro neurológico já instalado, inviabilizando o tratamento cirúrgico por conta da localização da lesão.
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Guanabara Koogan. 2015, cap. 28, p. 741-776. SPÍNOLA, Patrícia Vieira. Osteossarcoma em gatos: revisão de literatura. 2019. STURGESS, K. Notes on feline internal
medicine. In: WILEY, J. Organ Systems. 1 ed, John Wiley Professio: New Jersey, 2013, sessão 4, cap 4, p. 307- 318. THOMPSON, K. G., POOL, R. R. Tumors of bones.
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TITULO Osteossarcoma mamário canino

INTRODUCAO
Osteossarcoma (OSA) é uma neoplasia mesenquimal maligna, que demonstra uma característica de formação osteóide. 1% dos osteossarcomas acomete órgãos e
outros tecidos não ósseos, sendo denominados de osteossarcomas extra-esqueléticos. O osteossarcoma mamário (OSM) é o mais comum entre os
osteossarcomas extra-esqueléticos (64%), embora seja das neoplasias mamárias menos freqüentes (cerca de 1%).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de osteossarcoma mamário em canina atendida pelo Hospital veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET/UNISA).

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, um cão, fêmea, SRD, 11 anos, com neoformação em ambas cadeias mamarias, com a maior
formação medindo aproximadamente 20 cm, com tempo de evolução de 5 meses, crescimento rápido, fez uso de meloxican 0,1 mg/kg sid, por 5 dias, animal não
castrado, em exames hematológicos demonstrava anemia normocítica nomorcrômica, leucocitose por neutrofilia, sem desvio a esquerda, Fosfatase alcalina
aumentada e albuminemia, em exames radiográficos sem presença de metástases, em ultrassonografia abdominal foi observado neoformação em anatomia de
baço, medindo aproximadamente 1,1 cm, foi realizado mastectomia total unilateral esquerda, material enviado para exame histológico.

RESULTADOS

A neoformação acometia mama torácica cranial e caudal, onde apresentava formação neoplásica de origem de células mesenquimais de aspecto heterogêneo, com
arranjo trabecular. O estroma era acentuado e denso, composto por feixes fibrovasculares, com presença de matriz condroide primitiva. Foi observada necrose
multifocal, e extensas áreas de mineralização, com metaplasia condroide e presença de osteoclastos, assim caracterizando osteossarcoma mámario. A literatura
definem como sendo uma formação neoplásica muito invasiva, agressiva e de alto poder metastático, assim como o animal em questão. Após a exérese tumoral, o
animal apresentou metástase pulmonar, sendo esse um agravante e o animal veio a óbito.

CONCLUSOES
O osteossarcoma mamário é considerado um tumor maligno e incomum que acomete as cadelas. Em conclusão, estudos mais descritivos sobre o osteossarcoma
mamário devem ser realizados para uma melhor interpretação do comportamento dessa neoplasia, diagnóstico e tratamento precoce dos tumores de mama
proporcionariam um melhor prognóstico para os pacientes.

REFERENCIAS

MAULDIN, G. N.; MATUS, R. E.; WITHROW, S. J.; PATNAIK, A. K. – Canine osteosarcoma: treatment by amputation versus amputation and adjuvant chemotherapy
using doxorubicin and cisplatin. Journal of Veterinary Internal Medice, v. 2, n. 4, p. 177-180, 1988. MISDORP, W. Tumors of the mammary gland. In: Meuten, D. J.
Tumors in Domestic Animals. United States of America: Iowa State Press, 2002. ed. 4, cap. 12, p. 575 - 606. SLAYTER, M. V.; BOOSINGER, T. R.; POOL, R. R.;
DEMMRIEH, K.; MISDORP, W.; LARSEN, S. Bone and Joint Tumors of Domestic Animals. World Health Organization Collaborating Center for Comparative Oncology.
v.1, p. 9 - 10, 1994. THOMPSON, J. P.; FUGENT, M. J. Evaluation of survival times after limb amputation, with and without subsequent administration of cisplatin, for
treatment of appendicular osteosarcoma in dogs: 30 cases (1979- 1990). Journal of the American Veterinary Medicine Association, v. 200, n. 4, p. 531-533, 1992.
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TITULO Osteossarcoma mamário canino

INTRODUCAO
Osteossarcoma (OSA) é uma neoplasia mesenquimal maligna, que demonstra uma característica de formação osteóide. 1% dos osteossarcomas acomete órgãos e
outros tecidos não ósseos, sendo denominados de osteossarcomas extra-esqueléticos. O osteossarcoma mamário (OSM) é o mais comum entre os
osteossarcomas extra-esqueléticos (64%), embora seja das neoplasias mamárias menos freqüentes (cerca de 1%).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de osteossarcoma mamário em canina atendida pelo Hospital veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET/UNISA).

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, um cão, fêmea, SRD, 11 anos, com neoformação em ambas cadeias mamarias, com a maior
formação medindo aproximadamente 20 cm, com tempo de evolução de 5 meses, crescimento rápido, fez uso de meloxican 0,1 mg/kg sid, por 5 dias, animal não
castrado, em exames hematológicos demonstrava anemia normocítica nomorcrômica, leucocitose por neutrofilia, sem desvio a esquerda, Fosfatase alcalina
aumentada e albuminemia, em exames radiográficos sem presença de metástases, em ultrassonografia abdominal foi observado neoformação em anatomia de
baço, medindo aproximadamente 1,1 cm, foi realizado mastectomia total unilateral esquerda, material enviado para exame histológico.

RESULTADOS

A neoformação acometia mama torácica cranial e caudal, onde apresentava formação neoplásica de origem de células mesenquimais de aspecto heterogêneo, com
arranjo trabecular. O estroma era acentuado e denso, composto por feixes fibrovasculares, com presença de matriz condroide primitiva. Foi observada necrose
multifocal, e extensas áreas de mineralização, com metaplasia condroide e presença de osteoclastos, assim caracterizando osteossarcoma mámario. A literatura
definem como sendo uma formação neoplásica muito invasiva, agressiva e de alto poder metastático, assim como o animal em questão. Após a exérese tumoral, o
animal apresentou metástase pulmonar, sendo esse um agravante e o animal veio a óbito.

CONCLUSOES
O osteossarcoma mamário é considerado um tumor maligno e incomum que acomete as cadelas. Em conclusão, estudos mais descritivos sobre o osteossarcoma
mamário devem ser realizados para uma melhor interpretação do comportamento dessa neoplasia, diagnóstico e tratamento precoce dos tumores de mama
proporcionariam um melhor prognóstico para os pacientes.

REFERENCIAS

MAULDIN, G. N.; MATUS, R. E.; WITHROW, S. J.; PATNAIK, A. K. – Canine osteosarcoma: treatment by amputation versus amputation and adjuvant chemotherapy
using doxorubicin and cisplatin. Journal of Veterinary Internal Medice, v. 2, n. 4, p. 177-180, 1988. MISDORP, W. Tumors of the mammary gland. In: Meuten, D. J.
Tumors in Domestic Animals. United States of America: Iowa State Press, 2002. ed. 4, cap. 12, p. 575 - 606. SLAYTER, M. V.; BOOSINGER, T. R.; POOL, R. R.;
DEMMRIEH, K.; MISDORP, W.; LARSEN, S. Bone and Joint Tumors of Domestic Animals. World Health Organization Collaborating Center for Comparative Oncology.
v.1, p. 9 - 10, 1994. THOMPSON, J. P.; FUGENT, M. J. Evaluation of survival times after limb amputation, with and without subsequent administration of cisplatin, for
treatment of appendicular osteosarcoma in dogs: 30 cases (1979- 1990). Journal of the American Veterinary Medicine Association, v. 200, n. 4, p. 531-533, 1992.
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TITULO Osteossarcoma mamário canino

INTRODUCAO
Osteossarcoma (OSA) é uma neoplasia mesenquimal maligna, que demonstra uma característica de formação osteóide. 1% dos osteossarcomas acomete órgãos e
outros tecidos não ósseos, sendo denominados de osteossarcomas extra-esqueléticos. O osteossarcoma mamário (OSM) é o mais comum entre os
osteossarcomas extra-esqueléticos (64%), embora seja das neoplasias mamárias menos freqüentes (cerca de 1%).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de osteossarcoma mamário em canina atendida pelo Hospital veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET/UNISA).

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, um cão, fêmea, SRD, 11 anos, com neoformação em ambas cadeias mamarias, com a maior
formação medindo aproximadamente 20 cm, com tempo de evolução de 5 meses, crescimento rápido, fez uso de meloxican 0,1 mg/kg sid, por 5 dias, animal não
castrado, em exames hematológicos demonstrava anemia normocítica nomorcrômica, leucocitose por neutrofilia, sem desvio a esquerda, Fosfatase alcalina
aumentada e albuminemia, em exames radiográficos sem presença de metástases, em ultrassonografia abdominal foi observado neoformação em anatomia de
baço, medindo aproximadamente 1,1 cm, foi realizado mastectomia total unilateral esquerda, material enviado para exame histológico.

RESULTADOS

A neoformação acometia mama torácica cranial e caudal, onde apresentava formação neoplásica de origem de células mesenquimais de aspecto heterogêneo, com
arranjo trabecular. O estroma era acentuado e denso, composto por feixes fibrovasculares, com presença de matriz condroide primitiva. Foi observada necrose
multifocal, e extensas áreas de mineralização, com metaplasia condroide e presença de osteoclastos, assim caracterizando osteossarcoma mámario. A literatura
definem como sendo uma formação neoplásica muito invasiva, agressiva e de alto poder metastático, assim como o animal em questão. Após a exérese tumoral, o
animal apresentou metástase pulmonar, sendo esse um agravante e o animal veio a óbito.

CONCLUSOES
O osteossarcoma mamário é considerado um tumor maligno e incomum que acomete as cadelas. Em conclusão, estudos mais descritivos sobre o osteossarcoma
mamário devem ser realizados para uma melhor interpretação do comportamento dessa neoplasia, diagnóstico e tratamento precoce dos tumores de mama
proporcionariam um melhor prognóstico para os pacientes.

REFERENCIAS

MAULDIN, G. N.; MATUS, R. E.; WITHROW, S. J.; PATNAIK, A. K. – Canine osteosarcoma: treatment by amputation versus amputation and adjuvant chemotherapy
using doxorubicin and cisplatin. Journal of Veterinary Internal Medice, v. 2, n. 4, p. 177-180, 1988. MISDORP, W. Tumors of the mammary gland. In: Meuten, D. J.
Tumors in Domestic Animals. United States of America: Iowa State Press, 2002. ed. 4, cap. 12, p. 575 - 606. SLAYTER, M. V.; BOOSINGER, T. R.; POOL, R. R.;
DEMMRIEH, K.; MISDORP, W.; LARSEN, S. Bone and Joint Tumors of Domestic Animals. World Health Organization Collaborating Center for Comparative Oncology.
v.1, p. 9 - 10, 1994. THOMPSON, J. P.; FUGENT, M. J. Evaluation of survival times after limb amputation, with and without subsequent administration of cisplatin, for
treatment of appendicular osteosarcoma in dogs: 30 cases (1979- 1990). Journal of the American Veterinary Medicine Association, v. 200, n. 4, p. 531-533, 1992.

Página 1356



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12988 Clínica Cirúrgica Animal 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação
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TITULO Osteossarcoma mamário canino

INTRODUCAO
Osteossarcoma (OSA) é uma neoplasia mesenquimal maligna, que demonstra uma característica de formação osteóide. 1% dos osteossarcomas acomete órgãos e
outros tecidos não ósseos, sendo denominados de osteossarcomas extra-esqueléticos. O osteossarcoma mamário (OSM) é o mais comum entre os
osteossarcomas extra-esqueléticos (64%), embora seja das neoplasias mamárias menos freqüentes (cerca de 1%).

OBJETIVOS Relatar a ocorrência de osteossarcoma mamário em canina atendida pelo Hospital veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET/UNISA).

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital veterinário da Universidade Santo Amaro, um cão, fêmea, SRD, 11 anos, com neoformação em ambas cadeias mamarias, com a maior
formação medindo aproximadamente 20 cm, com tempo de evolução de 5 meses, crescimento rápido, fez uso de meloxican 0,1 mg/kg sid, por 5 dias, animal não
castrado, em exames hematológicos demonstrava anemia normocítica nomorcrômica, leucocitose por neutrofilia, sem desvio a esquerda, Fosfatase alcalina
aumentada e albuminemia, em exames radiográficos sem presença de metástases, em ultrassonografia abdominal foi observado neoformação em anatomia de
baço, medindo aproximadamente 1,1 cm, foi realizado mastectomia total unilateral esquerda, material enviado para exame histológico.

RESULTADOS

A neoformação acometia mama torácica cranial e caudal, onde apresentava formação neoplásica de origem de células mesenquimais de aspecto heterogêneo, com
arranjo trabecular. O estroma era acentuado e denso, composto por feixes fibrovasculares, com presença de matriz condroide primitiva. Foi observada necrose
multifocal, e extensas áreas de mineralização, com metaplasia condroide e presença de osteoclastos, assim caracterizando osteossarcoma mámario. A literatura
definem como sendo uma formação neoplásica muito invasiva, agressiva e de alto poder metastático, assim como o animal em questão. Após a exérese tumoral, o
animal apresentou metástase pulmonar, sendo esse um agravante e o animal veio a óbito.

CONCLUSOES
O osteossarcoma mamário é considerado um tumor maligno e incomum que acomete as cadelas. Em conclusão, estudos mais descritivos sobre o osteossarcoma
mamário devem ser realizados para uma melhor interpretação do comportamento dessa neoplasia, diagnóstico e tratamento precoce dos tumores de mama
proporcionariam um melhor prognóstico para os pacientes.

REFERENCIAS

MAULDIN, G. N.; MATUS, R. E.; WITHROW, S. J.; PATNAIK, A. K. – Canine osteosarcoma: treatment by amputation versus amputation and adjuvant chemotherapy
using doxorubicin and cisplatin. Journal of Veterinary Internal Medice, v. 2, n. 4, p. 177-180, 1988. MISDORP, W. Tumors of the mammary gland. In: Meuten, D. J.
Tumors in Domestic Animals. United States of America: Iowa State Press, 2002. ed. 4, cap. 12, p. 575 - 606. SLAYTER, M. V.; BOOSINGER, T. R.; POOL, R. R.;
DEMMRIEH, K.; MISDORP, W.; LARSEN, S. Bone and Joint Tumors of Domestic Animals. World Health Organization Collaborating Center for Comparative Oncology.
v.1, p. 9 - 10, 1994. THOMPSON, J. P.; FUGENT, M. J. Evaluation of survival times after limb amputation, with and without subsequent administration of cisplatin, for
treatment of appendicular osteosarcoma in dogs: 30 cases (1979- 1990). Journal of the American Veterinary Medicine Association, v. 200, n. 4, p. 531-533, 1992.
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Os impactos causados pela Pandemia do Covid 19 em uma Companhia Aérea.

INTRODUCAO

A empresa GOL Linhas Aéreas está entre as líderes no mercado de vôos domésticos no Brasil. O Ebtida representa a geração operacional de caixa da companhia, ou
seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos” (IESDE Brasil,
2012). Por meio deste indicador, é possível compreender se as vendas são suficientes para pagar o custo da produção e as despesas administrativas financeiras.
Tais aspectos interferem diretamente no resultado da operação, uma vez que o seu desequilíbrio representa que a empresa não “vende” seu produto de modo
suficiente para o pagamento de seus custos e despesas. Ao analisarmos a margem Ebtida e suas variações, observamos que no segundo trimestre de 2019 o
resultado foi 25,9%, em 2020 foi 27,7% e em 2021 foi de 22% (B3, 2021).

OBJETIVOS Analisar o impacto no lucro operacional da empresa sem considerar os juros, impostos, depreciação e amortização no período da pandemia.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa comparativa do indicador EBITDA no site da empresa corroborado com a B3 (Bolsa de Valores) no segundo trimestre dos anos de 2019,
2020 e 2021.

RESULTADOS

O resultado na pesquisa da análise demonstrou o impacto negativo causado pelas mudanças ocasionadas pela pandemia do covid-19 refletindo em uma diminuição
na receita com vendas e consequentemente uma redução da margem de rentabilidade da entidade, sem considerar os gastos não desembolsáveis pela mesma, no
setor aéreo ao longo da pandemia.(#38)#8239;(#38)#8239;Ao analisar os dados informados pelo site da B3 (Bolsa de Valores) que corroboram com o site da Gol
Linhas Aéreas observamos que o valor do EBITA cai no ano de 2020 em relação ao ano de 2019, essa análise também se confirma entre 2020 e 2021 no segundo
trimestre. Já no 3T (2021) a taxa média do EBITDA apresentada pela B3, informada em nota de fato relevante pela Gol está em 23%, fato que representa uma
dificuldade de retorno aos resultados em 2021 mesmo em relação a 2020 (27,7%). O estudo revela que ao longo da pandemia, a empresa Gol adotou estratégias que
de certa forma equilibraram sua margem de contribuição EBITDA, ação que não se confirma em 2021.

CONCLUSOES

A pesquisa nos permitiu avaliar qual foi o impacto da pandemia e sua representação financeira (margem EBITDA) na análise da empresa Gol Linhas Aéreas.
(#38)#8239;Observamos que a empresa adotou estratégias assertivas para sobreviver a pandemia, no entanto, tais ações precisam ser revistas para o ano de 2021
quando decresce o número de casos de Covid e a tendência deveria ser a retomada do crescimento do indicador, fato que não se observa nos indicadores atuais
(EBTIDA, 2021).

REFERENCIAS
INVESTSITE. Disponível em https://www.investsite.com.br/demonstracao_resultado.php?cod_negociacao=BBAS3 acesso em 18/10/2021 às 20h GOL LINHAS
AEREAS Disponível em https://ri.voegol.com.br acessado em 18/10/2021 às 20h B3. Disponível em https://www.b3.com.br/pt_br/b3/institucional/quem-somos/
acessado em 18/10/2021 às 20h
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Os impactos causados pela Pandemia do Covid 19 em uma Companhia Aérea.

INTRODUCAO

A empresa GOL Linhas Aéreas está entre as líderes no mercado de vôos domésticos no Brasil. O Ebtida representa a geração operacional de caixa da companhia, ou
seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos” (IESDE Brasil,
2012). Por meio deste indicador, é possível compreender se as vendas são suficientes para pagar o custo da produção e as despesas administrativas financeiras.
Tais aspectos interferem diretamente no resultado da operação, uma vez que o seu desequilíbrio representa que a empresa não “vende” seu produto de modo
suficiente para o pagamento de seus custos e despesas. Ao analisarmos a margem Ebtida e suas variações, observamos que no segundo trimestre de 2019 o
resultado foi 25,9%, em 2020 foi 27,7% e em 2021 foi de 22% (B3, 2021).

OBJETIVOS Analisar o impacto no lucro operacional da empresa sem considerar os juros, impostos, depreciação e amortização no período da pandemia.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa comparativa do indicador EBITDA no site da empresa corroborado com a B3 (Bolsa de Valores) no segundo trimestre dos anos de 2019,
2020 e 2021.

RESULTADOS

O resultado na pesquisa da análise demonstrou o impacto negativo causado pelas mudanças ocasionadas pela pandemia do covid-19 refletindo em uma diminuição
na receita com vendas e consequentemente uma redução da margem de rentabilidade da entidade, sem considerar os gastos não desembolsáveis pela mesma, no
setor aéreo ao longo da pandemia.(#38)#8239;(#38)#8239;Ao analisar os dados informados pelo site da B3 (Bolsa de Valores) que corroboram com o site da Gol
Linhas Aéreas observamos que o valor do EBITA cai no ano de 2020 em relação ao ano de 2019, essa análise também se confirma entre 2020 e 2021 no segundo
trimestre. Já no 3T (2021) a taxa média do EBITDA apresentada pela B3, informada em nota de fato relevante pela Gol está em 23%, fato que representa uma
dificuldade de retorno aos resultados em 2021 mesmo em relação a 2020 (27,7%). O estudo revela que ao longo da pandemia, a empresa Gol adotou estratégias que
de certa forma equilibraram sua margem de contribuição EBITDA, ação que não se confirma em 2021.

CONCLUSOES

A pesquisa nos permitiu avaliar qual foi o impacto da pandemia e sua representação financeira (margem EBITDA) na análise da empresa Gol Linhas Aéreas.
(#38)#8239;Observamos que a empresa adotou estratégias assertivas para sobreviver a pandemia, no entanto, tais ações precisam ser revistas para o ano de 2021
quando decresce o número de casos de Covid e a tendência deveria ser a retomada do crescimento do indicador, fato que não se observa nos indicadores atuais
(EBTIDA, 2021).

REFERENCIAS
INVESTSITE. Disponível em https://www.investsite.com.br/demonstracao_resultado.php?cod_negociacao=BBAS3 acesso em 18/10/2021 às 20h GOL LINHAS
AEREAS Disponível em https://ri.voegol.com.br acessado em 18/10/2021 às 20h B3. Disponível em https://www.b3.com.br/pt_br/b3/institucional/quem-somos/
acessado em 18/10/2021 às 20h
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Os impactos causados pela Pandemia do Covid 19 em uma Companhia Aérea.

INTRODUCAO

A empresa GOL Linhas Aéreas está entre as líderes no mercado de vôos domésticos no Brasil. O Ebtida representa a geração operacional de caixa da companhia, ou
seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos” (IESDE Brasil,
2012). Por meio deste indicador, é possível compreender se as vendas são suficientes para pagar o custo da produção e as despesas administrativas financeiras.
Tais aspectos interferem diretamente no resultado da operação, uma vez que o seu desequilíbrio representa que a empresa não “vende” seu produto de modo
suficiente para o pagamento de seus custos e despesas. Ao analisarmos a margem Ebtida e suas variações, observamos que no segundo trimestre de 2019 o
resultado foi 25,9%, em 2020 foi 27,7% e em 2021 foi de 22% (B3, 2021).

OBJETIVOS Analisar o impacto no lucro operacional da empresa sem considerar os juros, impostos, depreciação e amortização no período da pandemia.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa comparativa do indicador EBITDA no site da empresa corroborado com a B3 (Bolsa de Valores) no segundo trimestre dos anos de 2019,
2020 e 2021.

RESULTADOS

O resultado na pesquisa da análise demonstrou o impacto negativo causado pelas mudanças ocasionadas pela pandemia do covid-19 refletindo em uma diminuição
na receita com vendas e consequentemente uma redução da margem de rentabilidade da entidade, sem considerar os gastos não desembolsáveis pela mesma, no
setor aéreo ao longo da pandemia.(#38)#8239;(#38)#8239;Ao analisar os dados informados pelo site da B3 (Bolsa de Valores) que corroboram com o site da Gol
Linhas Aéreas observamos que o valor do EBITA cai no ano de 2020 em relação ao ano de 2019, essa análise também se confirma entre 2020 e 2021 no segundo
trimestre. Já no 3T (2021) a taxa média do EBITDA apresentada pela B3, informada em nota de fato relevante pela Gol está em 23%, fato que representa uma
dificuldade de retorno aos resultados em 2021 mesmo em relação a 2020 (27,7%). O estudo revela que ao longo da pandemia, a empresa Gol adotou estratégias que
de certa forma equilibraram sua margem de contribuição EBITDA, ação que não se confirma em 2021.

CONCLUSOES

A pesquisa nos permitiu avaliar qual foi o impacto da pandemia e sua representação financeira (margem EBITDA) na análise da empresa Gol Linhas Aéreas.
(#38)#8239;Observamos que a empresa adotou estratégias assertivas para sobreviver a pandemia, no entanto, tais ações precisam ser revistas para o ano de 2021
quando decresce o número de casos de Covid e a tendência deveria ser a retomada do crescimento do indicador, fato que não se observa nos indicadores atuais
(EBTIDA, 2021).

REFERENCIAS
INVESTSITE. Disponível em https://www.investsite.com.br/demonstracao_resultado.php?cod_negociacao=BBAS3 acesso em 18/10/2021 às 20h GOL LINHAS
AEREAS Disponível em https://ri.voegol.com.br acessado em 18/10/2021 às 20h B3. Disponível em https://www.b3.com.br/pt_br/b3/institucional/quem-somos/
acessado em 18/10/2021 às 20h
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Os impactos causados pela Pandemia do Covid 19 em uma Companhia Aérea.

INTRODUCAO

A empresa GOL Linhas Aéreas está entre as líderes no mercado de vôos domésticos no Brasil. O Ebtida representa a geração operacional de caixa da companhia, ou
seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos” (IESDE Brasil,
2012). Por meio deste indicador, é possível compreender se as vendas são suficientes para pagar o custo da produção e as despesas administrativas financeiras.
Tais aspectos interferem diretamente no resultado da operação, uma vez que o seu desequilíbrio representa que a empresa não “vende” seu produto de modo
suficiente para o pagamento de seus custos e despesas. Ao analisarmos a margem Ebtida e suas variações, observamos que no segundo trimestre de 2019 o
resultado foi 25,9%, em 2020 foi 27,7% e em 2021 foi de 22% (B3, 2021).

OBJETIVOS Analisar o impacto no lucro operacional da empresa sem considerar os juros, impostos, depreciação e amortização no período da pandemia.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa comparativa do indicador EBITDA no site da empresa corroborado com a B3 (Bolsa de Valores) no segundo trimestre dos anos de 2019,
2020 e 2021.

RESULTADOS

O resultado na pesquisa da análise demonstrou o impacto negativo causado pelas mudanças ocasionadas pela pandemia do covid-19 refletindo em uma diminuição
na receita com vendas e consequentemente uma redução da margem de rentabilidade da entidade, sem considerar os gastos não desembolsáveis pela mesma, no
setor aéreo ao longo da pandemia.(#38)#8239;(#38)#8239;Ao analisar os dados informados pelo site da B3 (Bolsa de Valores) que corroboram com o site da Gol
Linhas Aéreas observamos que o valor do EBITA cai no ano de 2020 em relação ao ano de 2019, essa análise também se confirma entre 2020 e 2021 no segundo
trimestre. Já no 3T (2021) a taxa média do EBITDA apresentada pela B3, informada em nota de fato relevante pela Gol está em 23%, fato que representa uma
dificuldade de retorno aos resultados em 2021 mesmo em relação a 2020 (27,7%). O estudo revela que ao longo da pandemia, a empresa Gol adotou estratégias que
de certa forma equilibraram sua margem de contribuição EBITDA, ação que não se confirma em 2021.

CONCLUSOES

A pesquisa nos permitiu avaliar qual foi o impacto da pandemia e sua representação financeira (margem EBITDA) na análise da empresa Gol Linhas Aéreas.
(#38)#8239;Observamos que a empresa adotou estratégias assertivas para sobreviver a pandemia, no entanto, tais ações precisam ser revistas para o ano de 2021
quando decresce o número de casos de Covid e a tendência deveria ser a retomada do crescimento do indicador, fato que não se observa nos indicadores atuais
(EBTIDA, 2021).

REFERENCIAS
INVESTSITE. Disponível em https://www.investsite.com.br/demonstracao_resultado.php?cod_negociacao=BBAS3 acesso em 18/10/2021 às 20h GOL LINHAS
AEREAS Disponível em https://ri.voegol.com.br acessado em 18/10/2021 às 20h B3. Disponível em https://www.b3.com.br/pt_br/b3/institucional/quem-somos/
acessado em 18/10/2021 às 20h
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4442725 - PAULO SERGIO SANTOS COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO Os impactos causados pela Pandemia do Covid 19 em uma Companhia Aérea.

INTRODUCAO

A empresa GOL Linhas Aéreas está entre as líderes no mercado de vôos domésticos no Brasil. O Ebtida representa a geração operacional de caixa da companhia, ou
seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos” (IESDE Brasil,
2012). Por meio deste indicador, é possível compreender se as vendas são suficientes para pagar o custo da produção e as despesas administrativas financeiras.
Tais aspectos interferem diretamente no resultado da operação, uma vez que o seu desequilíbrio representa que a empresa não “vende” seu produto de modo
suficiente para o pagamento de seus custos e despesas. Ao analisarmos a margem Ebtida e suas variações, observamos que no segundo trimestre de 2019 o
resultado foi 25,9%, em 2020 foi 27,7% e em 2021 foi de 22% (B3, 2021).

OBJETIVOS Analisar o impacto no lucro operacional da empresa sem considerar os juros, impostos, depreciação e amortização no período da pandemia.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa comparativa do indicador EBITDA no site da empresa corroborado com a B3 (Bolsa de Valores) no segundo trimestre dos anos de 2019,
2020 e 2021.

RESULTADOS

O resultado na pesquisa da análise demonstrou o impacto negativo causado pelas mudanças ocasionadas pela pandemia do covid-19 refletindo em uma diminuição
na receita com vendas e consequentemente uma redução da margem de rentabilidade da entidade, sem considerar os gastos não desembolsáveis pela mesma, no
setor aéreo ao longo da pandemia.(#38)#8239;(#38)#8239;Ao analisar os dados informados pelo site da B3 (Bolsa de Valores) que corroboram com o site da Gol
Linhas Aéreas observamos que o valor do EBITA cai no ano de 2020 em relação ao ano de 2019, essa análise também se confirma entre 2020 e 2021 no segundo
trimestre. Já no 3T (2021) a taxa média do EBITDA apresentada pela B3, informada em nota de fato relevante pela Gol está em 23%, fato que representa uma
dificuldade de retorno aos resultados em 2021 mesmo em relação a 2020 (27,7%). O estudo revela que ao longo da pandemia, a empresa Gol adotou estratégias que
de certa forma equilibraram sua margem de contribuição EBITDA, ação que não se confirma em 2021.

CONCLUSOES

A pesquisa nos permitiu avaliar qual foi o impacto da pandemia e sua representação financeira (margem EBITDA) na análise da empresa Gol Linhas Aéreas.
(#38)#8239;Observamos que a empresa adotou estratégias assertivas para sobreviver a pandemia, no entanto, tais ações precisam ser revistas para o ano de 2021
quando decresce o número de casos de Covid e a tendência deveria ser a retomada do crescimento do indicador, fato que não se observa nos indicadores atuais
(EBTIDA, 2021).

REFERENCIAS
INVESTSITE. Disponível em https://www.investsite.com.br/demonstracao_resultado.php?cod_negociacao=BBAS3 acesso em 18/10/2021 às 20h GOL LINHAS
AEREAS Disponível em https://ri.voegol.com.br acessado em 18/10/2021 às 20h B3. Disponível em https://www.b3.com.br/pt_br/b3/institucional/quem-somos/
acessado em 18/10/2021 às 20h
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3439437 - FLAVIA TIEMI FUJII 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO Impactos psicológicos de cirurgias urogenitais em pacientes pediátricos

INTRODUCAO

A cirurgia pediátrica urogenital é uma especialidade que testemunhou grandes avanços do ponto de vista técnico nas últimas décadas. Entretanto, impactos
psicológicos trazidos por intervenções em patologias dessa ordem são ainda subestimados. Pacientes com anomalias urogenitais, como hipospadia e fimose,
passam por exames, hospitalizações e intervenções ainda muito jovens, experienciando um estresse psicológico importante. Assim, acabam representando um
grupo de risco no desenvolvimento de psicopatologias durante a infância e ao longo da vida.

OBJETIVOS Revisar, identificar e descrever a relação entre cirurgia urogenital e seus impactos psicológicos no paciente pediátrico.

METODOLOGIA
Revisão narrativa da literatura. Foram pesquisados artigos nas bases de dados do Pubmed; Scielo e Google Acadêmico relacionados aos descritores Psychological
Distress; Posttraumatic Growth, Psychological; Psychosexual Development; Sexual Dysfunctions, Psychological; Stress, Psychological; Psychological Phenomena;
Psychological Trauma; Child; Surgery; Urologic Surgical Procedures; Urogenital Surgical Procedures, no período dos últimos 15 anos.

RESULTADOS

Quando comparados aos indivíduos que não foram submetidos a cirurgias urogenitais, crianças e adolescentes operados por anomalias dessa ordem, em sua
maioria, apresentaram comprometimento psicológico, em especial, ligado à esfera social e sexual. Notou-se que meninos com correção de hipospádia tendem, em
maior número, a sofrer com uma avaliação genital negativa e inibições sexuais, principalmente durante a puberdade. Ainda que a idade nas primeiras experiências
sexuais e comportamentamento sexual geral não sejam significativamente distintos dos grupos controles. Esses mesmos individuos, na adolescência, costumam
sentir-se diferentes de seus colegas e menos aceitos, apontando mais episódios de bullying e vergonha ao despir-se em público. Além disso, mostraram maior
propensão à inibição na busca por parceiros sexuais e receio de serem ridicularizados devido aparência de seus genitais. No entanto, outros estudos apontaram
impactos psicossociais menos significativos. Análises realizadas nos estudos revelaram ainda que o não conhecimento da própria anomalia urogenital foi associado
negativamente com a autopercepção genital. Quanto à idade ideal para a realização dessas cirurgias, existiram controvérsias, enquanto alguns estudos
consideraram uma idade precoce como um bom indicador prognóstico no desenvolvimento de distúrbios psicológicos, outros apontaram a idade como fator
irrelevante.

CONCLUSOES

Cirurgias urogenitais parecem afetar a autoestima de pacientes pediátricos. Ainda que dependentes de alguns fatores, como resultado estético e acompanhamento
e orientação do indivíduo. É importante maior atenção à saúde mental desses pacientes e condução psicológica adequada. Entretanto, esse tema deve ainda ser
explorado de maneira mais profunda. A necessidade de mais estudos prospectivos para melhor compreender os impactos psicológicos a longo prazo nesses
pacientes é essencial.

REFERENCIAS

Página 1363



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 12992 Ciências Biológicas 4 - PIBID 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3463770 - DEA KEIKO TAKEMOTO DE MENDONCA ALHO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO Impactos psicológicos de cirurgias urogenitais em pacientes pediátricos

INTRODUCAO

A cirurgia pediátrica urogenital é uma especialidade que testemunhou grandes avanços do ponto de vista técnico nas últimas décadas. Entretanto, impactos
psicológicos trazidos por intervenções em patologias dessa ordem são ainda subestimados. Pacientes com anomalias urogenitais, como hipospadia e fimose,
passam por exames, hospitalizações e intervenções ainda muito jovens, experienciando um estresse psicológico importante. Assim, acabam representando um
grupo de risco no desenvolvimento de psicopatologias durante a infância e ao longo da vida.

OBJETIVOS Revisar, identificar e descrever a relação entre cirurgia urogenital e seus impactos psicológicos no paciente pediátrico.

METODOLOGIA
Revisão narrativa da literatura. Foram pesquisados artigos nas bases de dados do Pubmed; Scielo e Google Acadêmico relacionados aos descritores Psychological
Distress; Posttraumatic Growth, Psychological; Psychosexual Development; Sexual Dysfunctions, Psychological; Stress, Psychological; Psychological Phenomena;
Psychological Trauma; Child; Surgery; Urologic Surgical Procedures; Urogenital Surgical Procedures, no período dos últimos 15 anos.

RESULTADOS

Quando comparados aos indivíduos que não foram submetidos a cirurgias urogenitais, crianças e adolescentes operados por anomalias dessa ordem, em sua
maioria, apresentaram comprometimento psicológico, em especial, ligado à esfera social e sexual. Notou-se que meninos com correção de hipospádia tendem, em
maior número, a sofrer com uma avaliação genital negativa e inibições sexuais, principalmente durante a puberdade. Ainda que a idade nas primeiras experiências
sexuais e comportamentamento sexual geral não sejam significativamente distintos dos grupos controles. Esses mesmos individuos, na adolescência, costumam
sentir-se diferentes de seus colegas e menos aceitos, apontando mais episódios de bullying e vergonha ao despir-se em público. Além disso, mostraram maior
propensão à inibição na busca por parceiros sexuais e receio de serem ridicularizados devido aparência de seus genitais. No entanto, outros estudos apontaram
impactos psicossociais menos significativos. Análises realizadas nos estudos revelaram ainda que o não conhecimento da própria anomalia urogenital foi associado
negativamente com a autopercepção genital. Quanto à idade ideal para a realização dessas cirurgias, existiram controvérsias, enquanto alguns estudos
consideraram uma idade precoce como um bom indicador prognóstico no desenvolvimento de distúrbios psicológicos, outros apontaram a idade como fator
irrelevante.

CONCLUSOES

Cirurgias urogenitais parecem afetar a autoestima de pacientes pediátricos. Ainda que dependentes de alguns fatores, como resultado estético e acompanhamento
e orientação do indivíduo. É importante maior atenção à saúde mental desses pacientes e condução psicológica adequada. Entretanto, esse tema deve ainda ser
explorado de maneira mais profunda. A necessidade de mais estudos prospectivos para melhor compreender os impactos psicológicos a longo prazo nesses
pacientes é essencial.

REFERENCIAS
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carolina Nunes Franca

TITULO Papel das micropartículas circulantes na Doença Periodontal associada ao Diabetes

INTRODUCAO

A Doença Periodontal é causada por microrganismos que acometem os tecidos de proteção e suporte dos dentes, podendo levar à perda dentária. Dentre os fatores
de risco associados, o Diabetes é o mais prevalente e há evidências mostrando que existe uma relação bidirecional entre as duas doenças, tendo o processo
inflamatório como característica principal. Micropartículas são estruturas liberadas por diferentes tipos celulares após estímulos como ativação e apoptose, e são
consideradas biomarcadores cardiovasculares.

OBJETIVOS
Este trabalho visa um maior entendimento da relação entre micropartículas circulantes e Doença Periodontal, bem como possíveis modificações nesses
biomarcadores induzidas pelo tratamento periodontal não-cirúrgico.

METODOLOGIA
A identificação, quantificação e caracterização fenotípica das micropartículas circulantes (plaquetárias, endoteliais e monocíticas) foram realizadas por citometria
de fluxo no basal e 30 dias após o término do tratamento periodontal não cirúrgico, em pacientes com Doença Periodontal associada ou não ao Diabetes.

RESULTADOS

Foram incluídos, até o momento, 23 pacientes, 16 diabéticos e 7 não diabéticos. Não houve diferenças para as três subpopulações de micropartículas avaliadas
(endoteliais, plaquetárias e monocíticas) após comparações entre as visitas (Teste de Wilcoxon; p=0,37; p=0,25 e p=0,39; respectivamente). A maioria dos trabalhos
publicados até o momento, ao contrário do presente estudo, não avaliou o efeito do tratamento periodontal (seja cirúrgico ou não-cirúrgico) nas subpopulações de
micropartículas, em pacientes com Doença Periodontal de moderada a grave. Há poucos estudos examinando micropartículas no contexto da Doença Peridontal.
Zhou e colaboradores (2017) avaliaram micropartículas de origem endotelial no plasma de pacientes com Doença Periodontal associada à Pré-hipertensão e
encontrou redução dessas micropartículas após tratamento periodontal não-cirúrgico por seis meses. Em estudo desenvolvido por Figueredo e colaboradores (2017)
foram identificadas micropartículas de neutrófilos e plaquetas no fluido gengival crevicular de pacientes com peridontite associada ao Diabetes tipo 2; entretanto,
este foi um estudo que envolveu apenas 12 participantes e não houve comparações com um grupo controle ou análises de efeito de tratamento periodontal.

CONCLUSOES
Os dados preliminares não mostraram diferenças em micropartículas circulantes, após o tratamento Periodontal não-cirúrgico. Se os dados forem confirmados após
o aumento do tamanho amostral, vão sugerir que o tratamento Periodontal não cirúrgico possa não se relacionar a melhorias sistêmicas de marcadores
inflamatórios.

REFERENCIAS
1. Schenk S, Saberi M, Olefsky JM. J Clin Invest 2008;118:2992–3002. 2. Feng B, Jiao P, Nie Y, et al. PLoS ONE 2011; 6:e24358. 3. Löe H, Silness J. Acta Odontol
Scandin 1963;21:533-51. 4. Silness J, Löe H. Acta Odontol Scandin 1964;22:121-35. 5. Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N, et al. J Periodontol 2018;89Suppl 1:S173-
82. 6. Tonetti MS, Greenwell H, Kornman KS. J Periodontol 2018;89Suppl 1:S159-72. 7. Figueredo CM, Lira-Junior R, Sete MR, et al. Braz Dental J 2017;28:675-8.
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Impactos no resultado financeiro por ajustes de portfólio: o Caso Sul América

INTRODUCAO

O seguro é a transferência do risco de uma pessoa para outra, dando continuidade nas atividades e protegendo o bem. Visa a garantir o interesse legítimo do
segurado. Na sua essência constitui a transferência do risco de uma pessoa para outra. Tecnicamente, só se torna possível quando o custeio é dividido entre muitas
pessoas, por número amplo dos segurados (Venosa, 2005, p. 371). Na análise de dados da SulAmérica foi notável a diferença para outras instituições em alguns
ramos da seguradora, sendo o de Seguros Auto e Massificados (Ramos elementares), tendo uma queda na sua qualidade de serviço e atendimento, ocasionando
perdas nas vendas, gerando prejuízo para a SulAmérica, limitando seu crescimento anual a certo ponto e diminuindo seu lucro , redução de receitas de 3,2% ( 2018
para 2019).

OBJETIVOS Objetiva-se compreender as estratégias de mudanças de portfólio de produtos de proteção financeira, como alternativa a obtenção de melhor desempenho.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa empregada neste estudo realizou-se com base na combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa
com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS

A importância de se conhecer e identificar que a formação de preço é um fator determinante para a sobrevivência da atividade da empresa, importância de ter preços
compatíveis com o mercado, além de aprender a calcular os custos reais da sua atividade, fazer a gestão da estratégia da empresa e trabalhar na identificação de
novas oportunidades de mercado e, consequentemente aumentar a sua lucratividade. (CREPALDI, 2009, p.323). Na análise estrutural da companhia, foi tomada a
decisão de venda da carta de serviços de Seguros auto e massificados. Com a venda dos segmentos, a SulAmérica reforçará seu posicionamento estratégico
concentrado nos seguros contra riscos pessoais, ou seja, nos segmentos de saúde, odontologia, vida e previdência. Além da relevante operação de investimentos
(cerca de R$ 3,4 bilhões relativos à carteira de automóvel e R$ 202 milhões às operações de ramos elementares) essas áreas representaram cerca de 85% do
faturamento consolidado do grupo. Com o montante adicional e relevante liquidez para a companhia, as oportunidades de crescimento futuro e investimentos em
novas áreas e também melhorias nos serviços de maior sucesso. Alavancando ainda mais as oportunidades de investimentos.

CONCLUSOES
A proposta deste estudo consiste no detalhamento da venda da carteira de um dos segmentos da SulAmerica Seguros. Foi possível analisar e verificar as tratativas
de seus processos administrativos, financeiros dentre elas o seu Capital, Balanço Patrimonial, demonstração de resultado e desenvolvimento no atual mercado
Financeiro. Neste momento foi possível através da resiliência realizar as análises para a elaboração deste projeto.

REFERENCIAS
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração
Financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. IUDÍCIBUS, Sérgio. Manual de Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Impactos no resultado financeiro por ajustes de portfólio: o Caso Sul América

INTRODUCAO

O seguro é a transferência do risco de uma pessoa para outra, dando continuidade nas atividades e protegendo o bem. Visa a garantir o interesse legítimo do
segurado. Na sua essência constitui a transferência do risco de uma pessoa para outra. Tecnicamente, só se torna possível quando o custeio é dividido entre muitas
pessoas, por número amplo dos segurados (Venosa, 2005, p. 371). Na análise de dados da SulAmérica foi notável a diferença para outras instituições em alguns
ramos da seguradora, sendo o de Seguros Auto e Massificados (Ramos elementares), tendo uma queda na sua qualidade de serviço e atendimento, ocasionando
perdas nas vendas, gerando prejuízo para a SulAmérica, limitando seu crescimento anual a certo ponto e diminuindo seu lucro , redução de receitas de 3,2% ( 2018
para 2019).

OBJETIVOS Objetiva-se compreender as estratégias de mudanças de portfólio de produtos de proteção financeira, como alternativa a obtenção de melhor desempenho.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa empregada neste estudo realizou-se com base na combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa
com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS

A importância de se conhecer e identificar que a formação de preço é um fator determinante para a sobrevivência da atividade da empresa, importância de ter preços
compatíveis com o mercado, além de aprender a calcular os custos reais da sua atividade, fazer a gestão da estratégia da empresa e trabalhar na identificação de
novas oportunidades de mercado e, consequentemente aumentar a sua lucratividade. (CREPALDI, 2009, p.323). Na análise estrutural da companhia, foi tomada a
decisão de venda da carta de serviços de Seguros auto e massificados. Com a venda dos segmentos, a SulAmérica reforçará seu posicionamento estratégico
concentrado nos seguros contra riscos pessoais, ou seja, nos segmentos de saúde, odontologia, vida e previdência. Além da relevante operação de investimentos
(cerca de R$ 3,4 bilhões relativos à carteira de automóvel e R$ 202 milhões às operações de ramos elementares) essas áreas representaram cerca de 85% do
faturamento consolidado do grupo. Com o montante adicional e relevante liquidez para a companhia, as oportunidades de crescimento futuro e investimentos em
novas áreas e também melhorias nos serviços de maior sucesso. Alavancando ainda mais as oportunidades de investimentos.

CONCLUSOES
A proposta deste estudo consiste no detalhamento da venda da carteira de um dos segmentos da SulAmerica Seguros. Foi possível analisar e verificar as tratativas
de seus processos administrativos, financeiros dentre elas o seu Capital, Balanço Patrimonial, demonstração de resultado e desenvolvimento no atual mercado
Financeiro. Neste momento foi possível através da resiliência realizar as análises para a elaboração deste projeto.

REFERENCIAS
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração
Financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. IUDÍCIBUS, Sérgio. Manual de Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Impactos no resultado financeiro por ajustes de portfólio: o Caso Sul América

INTRODUCAO

O seguro é a transferência do risco de uma pessoa para outra, dando continuidade nas atividades e protegendo o bem. Visa a garantir o interesse legítimo do
segurado. Na sua essência constitui a transferência do risco de uma pessoa para outra. Tecnicamente, só se torna possível quando o custeio é dividido entre muitas
pessoas, por número amplo dos segurados (Venosa, 2005, p. 371). Na análise de dados da SulAmérica foi notável a diferença para outras instituições em alguns
ramos da seguradora, sendo o de Seguros Auto e Massificados (Ramos elementares), tendo uma queda na sua qualidade de serviço e atendimento, ocasionando
perdas nas vendas, gerando prejuízo para a SulAmérica, limitando seu crescimento anual a certo ponto e diminuindo seu lucro , redução de receitas de 3,2% ( 2018
para 2019).

OBJETIVOS Objetiva-se compreender as estratégias de mudanças de portfólio de produtos de proteção financeira, como alternativa a obtenção de melhor desempenho.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa empregada neste estudo realizou-se com base na combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa
com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS

A importância de se conhecer e identificar que a formação de preço é um fator determinante para a sobrevivência da atividade da empresa, importância de ter preços
compatíveis com o mercado, além de aprender a calcular os custos reais da sua atividade, fazer a gestão da estratégia da empresa e trabalhar na identificação de
novas oportunidades de mercado e, consequentemente aumentar a sua lucratividade. (CREPALDI, 2009, p.323). Na análise estrutural da companhia, foi tomada a
decisão de venda da carta de serviços de Seguros auto e massificados. Com a venda dos segmentos, a SulAmérica reforçará seu posicionamento estratégico
concentrado nos seguros contra riscos pessoais, ou seja, nos segmentos de saúde, odontologia, vida e previdência. Além da relevante operação de investimentos
(cerca de R$ 3,4 bilhões relativos à carteira de automóvel e R$ 202 milhões às operações de ramos elementares) essas áreas representaram cerca de 85% do
faturamento consolidado do grupo. Com o montante adicional e relevante liquidez para a companhia, as oportunidades de crescimento futuro e investimentos em
novas áreas e também melhorias nos serviços de maior sucesso. Alavancando ainda mais as oportunidades de investimentos.

CONCLUSOES
A proposta deste estudo consiste no detalhamento da venda da carteira de um dos segmentos da SulAmerica Seguros. Foi possível analisar e verificar as tratativas
de seus processos administrativos, financeiros dentre elas o seu Capital, Balanço Patrimonial, demonstração de resultado e desenvolvimento no atual mercado
Financeiro. Neste momento foi possível através da resiliência realizar as análises para a elaboração deste projeto.

REFERENCIAS
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração
Financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. IUDÍCIBUS, Sérgio. Manual de Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010
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Marcelo Cerqueira Silva Alberto dos Santos

TITULO Impactos no resultado financeiro por ajustes de portfólio: o Caso Sul América

INTRODUCAO

O seguro é a transferência do risco de uma pessoa para outra, dando continuidade nas atividades e protegendo o bem. Visa a garantir o interesse legítimo do
segurado. Na sua essência constitui a transferência do risco de uma pessoa para outra. Tecnicamente, só se torna possível quando o custeio é dividido entre muitas
pessoas, por número amplo dos segurados (Venosa, 2005, p. 371). Na análise de dados da SulAmérica foi notável a diferença para outras instituições em alguns
ramos da seguradora, sendo o de Seguros Auto e Massificados (Ramos elementares), tendo uma queda na sua qualidade de serviço e atendimento, ocasionando
perdas nas vendas, gerando prejuízo para a SulAmérica, limitando seu crescimento anual a certo ponto e diminuindo seu lucro , redução de receitas de 3,2% ( 2018
para 2019).

OBJETIVOS Objetiva-se compreender as estratégias de mudanças de portfólio de produtos de proteção financeira, como alternativa a obtenção de melhor desempenho.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa empregada neste estudo realizou-se com base na combinação de elementos presentes na pesquisa bibliográfica e análise qualitativa
com a consulta de livros, artigos e revistas especializadas no setor em questão.

RESULTADOS

A importância de se conhecer e identificar que a formação de preço é um fator determinante para a sobrevivência da atividade da empresa, importância de ter preços
compatíveis com o mercado, além de aprender a calcular os custos reais da sua atividade, fazer a gestão da estratégia da empresa e trabalhar na identificação de
novas oportunidades de mercado e, consequentemente aumentar a sua lucratividade. (CREPALDI, 2009, p.323). Na análise estrutural da companhia, foi tomada a
decisão de venda da carta de serviços de Seguros auto e massificados. Com a venda dos segmentos, a SulAmérica reforçará seu posicionamento estratégico
concentrado nos seguros contra riscos pessoais, ou seja, nos segmentos de saúde, odontologia, vida e previdência. Além da relevante operação de investimentos
(cerca de R$ 3,4 bilhões relativos à carteira de automóvel e R$ 202 milhões às operações de ramos elementares) essas áreas representaram cerca de 85% do
faturamento consolidado do grupo. Com o montante adicional e relevante liquidez para a companhia, as oportunidades de crescimento futuro e investimentos em
novas áreas e também melhorias nos serviços de maior sucesso. Alavancando ainda mais as oportunidades de investimentos.

CONCLUSOES
A proposta deste estudo consiste no detalhamento da venda da carteira de um dos segmentos da SulAmerica Seguros. Foi possível analisar e verificar as tratativas
de seus processos administrativos, financeiros dentre elas o seu Capital, Balanço Patrimonial, demonstração de resultado e desenvolvimento no atual mercado
Financeiro. Neste momento foi possível através da resiliência realizar as análises para a elaboração deste projeto.

REFERENCIAS
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração
Financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. IUDÍCIBUS, Sérgio. Manual de Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010
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TITULO Utilização de exercícios fisioterapêuticos e terapia manual no tratamento das disfunções da articulação temporomandibular: revisão de literatura.

INTRODUCAO

A disfunção temporomandibular (DTM) é um distúrbio musculoesquelético que afeta as estruturas e a funcionalidade da articulação temporomandibular (ATM). A
etiologia da DTM, é multifatorial e pode sofrer influências de fatores traumáticos, psicológicos e parafunções. Os casos de DTM têm aumentado consideravelmente
e calcula-se que 50 a 75% da população mundial apresente pelo menos um sinal de DTM, sendo que 25% têm sintomas associados, como dor orofacial, não
odontológica, que é o sintoma mais comum e limitante da referida disfunção. A DTM também pode representar um fardo financeiro, com a possível perda de trabalho
afetando a qualidade de vida destes indivíduos.

OBJETIVOS
Pesquisar na literatura a utilização de exercícios fisioterapêuticos e de terapia manual e identificar seus benefícios no tratamento da disfunção da articulação
temporomandibular.

METODOLOGIA
O presente estudo de revisão de literatura utilizou artigos científicos das bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Physiotherapy Evidence Data base (PEDro) e PubMed, no período de 2016 a 2021.

RESULTADOS

A presente revisão de literatura, selecionou pesquisas, que trataram as DTMs, com a utilização isolada de exercícios fisioterapêuticos; a utilização isolada de terapia
manual e com a utilização associada de exercícios fisioterapêuticos e terapia manual. A utilização do exercício fisioterapêutico de modo isolado diminui a
intensidade dor e melhora a abertura da mandíbula. A terapia manual de modo isolado, também apresentou benefícios na redução da dor e aumento na amplitude de
movimento da articulação temporomandibular. É uma terapia de baixo custo e eficaz, com destaque para a técnica de manipulação que apresentou melhora na
amplitude de movimento da ATM, já na primeira sessão. Vale ressaltar que a terapia manual, quando associada aos exercícios fisioterapêuticos tem demonstrado
eficácia na redução de dor e no aumento da amplitude de movimento a curto e longo prazo.

CONCLUSOES
A presente revisão observou que o exercício fisioterapêutico e a terapia manual trazem benefícios como redução do sintoma dor e aumento na amplitude de
movimento da ATM aos pacientes com disfunção temporomandibular. O tratamento associado, da terapia manual com o exercício fisioterapêutico, prolonga o
tempo de seus efeitos benéficos.

REFERENCIAS

1. Nagata K, Hori S, Mizuhashi R, Yokoe T, Atsumi Y, Nagai W, et al. Efficacy of mandibular manipulation technique for temporomandibular disorders patients with
mouth opening limitation: a randomized controlled trial for comparison with improved multimodal therapy. J. Prosthodontic Res. 2019; 63(2): 202–9. 2. Shimada A,
Ishigaki S, Matsuka Y, Komiyama O, Torisu T, Oono Y, et al. Effects of exercise therapy on painful temporomandibular disorders. J. Oral Rehabil. 2019; 46(5): 475–81.
3. Valencia A, Muñoz M, Martin J, Vargas A, Sánchez M. Efficacy of Manual Therapy in Temporomandibular Joint Disorders and Its Medium-and Long-Term Effects on
Pain and Maximum Mouth Opening: A Systematic Review and Meta-Analysis. J. Clin. Med. 2020 oct; 9(11): 3404-16.
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TITULO DISLIPIDEMIA RELACIONADA AO TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL EM PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS

INTRODUCAO

Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) que compromete principalmente os linfócitos
TCD4+, deixando o organismo vulnerável a infecções oportunistas. Com o advento do tratamento antirretroviral (TARV), altamente potente no final da década de
noventa, tem havido um melhor controle da infecção pelo HIV, com a diminuição da mortalidade, das infecções oportunistas e da transmissão da doença. A TARV
entretanto apresenta diversos efeitos colaterais a longo prazo, entre eles a dislipidemia.

OBJETIVOS Objetivo: Realizar revisão bibliográfica por meio de bases de dados sobre a dislipidemia relacionada ao tratamento antirretroviral

METODOLOGIA
Metodologia: Pesquisa de artigos que abordem a dislipidemia relacionada a TARV nos últimos 10 anos nos arquivos do PubMed e Scielo relacionando os descritores
HIV, síndrome da imunodeficiência adquirida e dislipidemia. de artigos publicados na língua portuguesa e inglesa. Serão utilizados os seguintes descritores:
Antiretroviral Therapy, Dyslipidemia, HIV, AIDS.

RESULTADOS

Resultados Com o uso da TARV é possível observamos melhora da qualidade de vida e aumento da sobrevida. Porém, também observamos distúrbios metabólicos
caracterizados por hiperglicemia, dislipidemia e alterações corporais. Antes do advento da TARV, já havia sido descrito o aumento incidência de eventos vásculo-
trombótico agudos, predisponentes a doença cardiovascular precoce em pavienyes portadores do vírus da imunodeficiência humana. Posteriormente, de forma
concomitante, a dislipidemia foi associada ao uso de inibidores da protease e, mais recentemente, também ao de inibidores da transcriptase reversa análogos de
nucleosídeo

CONCLUSOES
Conclusão: O aparecimento de efeitos colaterais pode diminuir a adesão ao tratamento, a longo prazo; bem como a exposição contínua á dislipidemias, nesta
população, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Dai L, Liu A, Zhang H, Wu H, Zhang T, Su B, et al. Impact of Lopinavir/Ritonavir and Efavirenz-Based Antiretroviral Therapy on the
Lipid Profile of Chinese HIV/AIDS Treatment-Naïve Patients in Beijing: A Retrospective Study. CHR. 4 de dezembro de 2019;17(5):324–34. 2. Farhi L, Lima DB de,
Cunha CB. Dislipidemia em pacientes HIV/AIDS em uso de antirretrovirais num hospital universitário, Rio de Janeiro, Brasil. J Bras Patol Med Lab [Internet]. junho de
2008 [citado 17 de agosto de 2021];44(3). . 3. Montessori V, Press N, Harris M, Akagi L, Montaner JSG. Adverse effects of antiretroviral therapy for HIV infection.
CMAJ. 20 de janeiro de 2004;170(2):229–38. 4. Nduka C, Sarki A, Uthman O, Stranges S. Impact of antiretroviral therapy on serum lipoprotein levels and
dyslipidemias: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol. 15 de novembro de 2015;199:307–18. 5. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualização da
Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017. 2017.
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Erika Ferrari Rafael da Silva

TITULO DISLIPIDEMIA RELACIONADA AO TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL EM PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS

INTRODUCAO

Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) que compromete principalmente os linfócitos
TCD4+, deixando o organismo vulnerável a infecções oportunistas. Com o advento do tratamento antirretroviral (TARV), altamente potente no final da década de
noventa, tem havido um melhor controle da infecção pelo HIV, com a diminuição da mortalidade, das infecções oportunistas e da transmissão da doença. A TARV
entretanto apresenta diversos efeitos colaterais a longo prazo, entre eles a dislipidemia.

OBJETIVOS Objetivo: Realizar revisão bibliográfica por meio de bases de dados sobre a dislipidemia relacionada ao tratamento antirretroviral

METODOLOGIA
Metodologia: Pesquisa de artigos que abordem a dislipidemia relacionada a TARV nos últimos 10 anos nos arquivos do PubMed e Scielo relacionando os descritores
HIV, síndrome da imunodeficiência adquirida e dislipidemia. de artigos publicados na língua portuguesa e inglesa. Serão utilizados os seguintes descritores:
Antiretroviral Therapy, Dyslipidemia, HIV, AIDS.

RESULTADOS

Resultados Com o uso da TARV é possível observamos melhora da qualidade de vida e aumento da sobrevida. Porém, também observamos distúrbios metabólicos
caracterizados por hiperglicemia, dislipidemia e alterações corporais. Antes do advento da TARV, já havia sido descrito o aumento incidência de eventos vásculo-
trombótico agudos, predisponentes a doença cardiovascular precoce em pavienyes portadores do vírus da imunodeficiência humana. Posteriormente, de forma
concomitante, a dislipidemia foi associada ao uso de inibidores da protease e, mais recentemente, também ao de inibidores da transcriptase reversa análogos de
nucleosídeo

CONCLUSOES
Conclusão: O aparecimento de efeitos colaterais pode diminuir a adesão ao tratamento, a longo prazo; bem como a exposição contínua á dislipidemias, nesta
população, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Dai L, Liu A, Zhang H, Wu H, Zhang T, Su B, et al. Impact of Lopinavir/Ritonavir and Efavirenz-Based Antiretroviral Therapy on the
Lipid Profile of Chinese HIV/AIDS Treatment-Naïve Patients in Beijing: A Retrospective Study. CHR. 4 de dezembro de 2019;17(5):324–34. 2. Farhi L, Lima DB de,
Cunha CB. Dislipidemia em pacientes HIV/AIDS em uso de antirretrovirais num hospital universitário, Rio de Janeiro, Brasil. J Bras Patol Med Lab [Internet]. junho de
2008 [citado 17 de agosto de 2021];44(3). . 3. Montessori V, Press N, Harris M, Akagi L, Montaner JSG. Adverse effects of antiretroviral therapy for HIV infection.
CMAJ. 20 de janeiro de 2004;170(2):229–38. 4. Nduka C, Sarki A, Uthman O, Stranges S. Impact of antiretroviral therapy on serum lipoprotein levels and
dyslipidemias: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol. 15 de novembro de 2015;199:307–18. 5. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualização da
Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017. 2017.
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Sandra Miceli Sicchierolli Cintra

TITULO Utilização de fungo Aspergillus Nidulans na produção e corante natural em substituição ao sintético Tartrazina para uso farmacêutico

INTRODUCAO

O Tartrazina é um corante muito utilizado na indústria farmacêutica que ocasiona reações adversas de natureza alérgica incluindo asma e urticária, têm sido
relatadas com certa frequência em paciências com sensibilidade a este composto (Gonçalves, 2008). Dessa maneira a ANVISA sancionou a RESOLUÇÃO-RE Nº 572/
2002 (Brasil, 2002) que torna obrigatória a inscrição no rótulo de produtos que contenham o corante tartrazina. A indústria farmacêutica, por conta dessas reações,
tem buscado utilizar em seus medicamentos corantes de origens naturais como alternativa ao uso deste composto. O pigmento melanina pode ser produzido pelo
fungo Aspergillus nidulans com potencial biotecnológico para ser usado em formulações. (PRETTI, 2009)

OBJETIVOS Comparar o corante sintético amarelo tartrazina com o pigmento natural derivado do fungo Aspergillus Nidulans.

METODOLOGIA
Foi realizada a comparação entre o pigmento melanina produzido pelo fungo e o corante sintético amarelo tartrazina por meio de uma revisão bibliográfica a partir
da plataforma digital Scielo como recurso de pesquisa, usando os seguintes marcadores “tartrazina”, “fungo Aspergillus nidulans” e “pigmento melanina”. O recorte
temporal da pesquisa foi do período de 2000-2021.

RESULTADOS

Um mutante do fungo Aspergilus nidulans apresenta grande potencial para produção de melanina, utilizando resíduos agrícolas de baixo custo, como a água de
maceração de milho, melaço e o bagaço de cana como nutrientes. Estudos apontam que a produção de fungos é diretamente afetada pelos parâmetros nutricionais
e ambientais de cultivo, dentre eles controle do pH, a concentração de nutrientes, taxa de diluição e temperatura. Há relatos de casos de reações alérgicas ao
corante amarelo tartrazina como asma, bronquite, rinite, náusea, broncoespasmos, urticária, eczema e dor de cabeça Tanto o corante sintético quanto o pigmento
natural podem ocasionar reações adversas, no caso a melanina obtida a partir do fungo, em uso contínuo, pode causar uma deficiência na produção de melanina
pelo organismo. O corante sintético Tartrazina quando descartado nos recursos hídricos pode aumentar a turbidez da água e prejudicar o processo de fotossíntese e
reduzir a concentração de oxigênio dissolvido na água.

CONCLUSOES
Ambos os corantes, sintético e natural, causam reações adversas, entretanto, nenhuma pesquisa apontou intoxicação ou excesso de melanina absorvida pelo
organismo de forma externa. A produção em larga escala do corante natural ainda está em fase de desenvolvimento.

REFERENCIAS

1. PRETTI, T. Otimização Das Condições De Cultivo Do Fungo Aspergillus Nidulans Para Produção De Melanina Usando Resíduos Agroindustriais. Araraquara. 2009.
2. GOLÇALVES, R. Estudo da estrutura e da atividade biológica do pigmento melanina produzido pelo fungo Aspergillus nidulans. Araraquara. 2008. 3. BRASIL.
Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC no 572 de 05/04/2002. Disponível em
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RE_572_2002_COMP.pdf/586939e7-1a80-4acc-8e47-7b7203ebd7e8
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Sandra Miceli Sicchierolli Cintra

TITULO Utilização de fungo Aspergillus Nidulans na produção e corante natural em substituição ao sintético Tartrazina para uso farmacêutico

INTRODUCAO

O Tartrazina é um corante muito utilizado na indústria farmacêutica que ocasiona reações adversas de natureza alérgica incluindo asma e urticária, têm sido
relatadas com certa frequência em paciências com sensibilidade a este composto (Gonçalves, 2008). Dessa maneira a ANVISA sancionou a RESOLUÇÃO-RE Nº 572/
2002 (Brasil, 2002) que torna obrigatória a inscrição no rótulo de produtos que contenham o corante tartrazina. A indústria farmacêutica, por conta dessas reações,
tem buscado utilizar em seus medicamentos corantes de origens naturais como alternativa ao uso deste composto. O pigmento melanina pode ser produzido pelo
fungo Aspergillus nidulans com potencial biotecnológico para ser usado em formulações. (PRETTI, 2009)

OBJETIVOS Comparar o corante sintético amarelo tartrazina com o pigmento natural derivado do fungo Aspergillus Nidulans.

METODOLOGIA
Foi realizada a comparação entre o pigmento melanina produzido pelo fungo e o corante sintético amarelo tartrazina por meio de uma revisão bibliográfica a partir
da plataforma digital Scielo como recurso de pesquisa, usando os seguintes marcadores “tartrazina”, “fungo Aspergillus nidulans” e “pigmento melanina”. O recorte
temporal da pesquisa foi do período de 2000-2021.

RESULTADOS

Um mutante do fungo Aspergilus nidulans apresenta grande potencial para produção de melanina, utilizando resíduos agrícolas de baixo custo, como a água de
maceração de milho, melaço e o bagaço de cana como nutrientes. Estudos apontam que a produção de fungos é diretamente afetada pelos parâmetros nutricionais
e ambientais de cultivo, dentre eles controle do pH, a concentração de nutrientes, taxa de diluição e temperatura. Há relatos de casos de reações alérgicas ao
corante amarelo tartrazina como asma, bronquite, rinite, náusea, broncoespasmos, urticária, eczema e dor de cabeça Tanto o corante sintético quanto o pigmento
natural podem ocasionar reações adversas, no caso a melanina obtida a partir do fungo, em uso contínuo, pode causar uma deficiência na produção de melanina
pelo organismo. O corante sintético Tartrazina quando descartado nos recursos hídricos pode aumentar a turbidez da água e prejudicar o processo de fotossíntese e
reduzir a concentração de oxigênio dissolvido na água.

CONCLUSOES
Ambos os corantes, sintético e natural, causam reações adversas, entretanto, nenhuma pesquisa apontou intoxicação ou excesso de melanina absorvida pelo
organismo de forma externa. A produção em larga escala do corante natural ainda está em fase de desenvolvimento.

REFERENCIAS

1. PRETTI, T. Otimização Das Condições De Cultivo Do Fungo Aspergillus Nidulans Para Produção De Melanina Usando Resíduos Agroindustriais. Araraquara. 2009.
2. GOLÇALVES, R. Estudo da estrutura e da atividade biológica do pigmento melanina produzido pelo fungo Aspergillus nidulans. Araraquara. 2008. 3. BRASIL.
Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC no 572 de 05/04/2002. Disponível em
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RE_572_2002_COMP.pdf/586939e7-1a80-4acc-8e47-7b7203ebd7e8
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune Osvaldo da Silva

TITULO Um estudo sobre a dificuldade da entrega nos prazos estabelecidos

INTRODUCAO

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. O projeto bem-sucedido é aquele que a entrega é feita
de acordo com o cronograma e satisfaça plenamente o cliente, mas para tanto é necessário ter ferramentas de controle para evitar e contornar situações adversas
que podem ocorrer durante o ciclo do projeto. Com o aumento da competitividade das empresas é de extrema importância que seja mantido os prazos definidos sem
perder a qualidade do projeto final.

OBJETIVOS
Demonstrar quais são os maiores fatores que causam o não cumprimento dos prazos e os benefícios de uma boa gestão de projetos para solucionar esse problema
enfrentado por empresas de todos os portes.

METODOLOGIA A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse artigo científico foi a pesquisa bibliográfica quali-quantitativa em livros, artigos científicos, revistas e sites

RESULTADOS

Segundo uma pesquisa feita pela PMSURVEGY.ORG realizada em 2014, com 400 organizações, aponta que o segundo maior problema mais comum na Gestão de
Projetos, está relacionado ao não cumprimento dos prazos com 59%. Conforme Terribili(2013) existem 8 grupos de causas potenciais de atrasos em projetos: (1)
Escopo mal definido (2) Prazos mal estimados (3) Recursos humanos insuficientes (4) Atrasos na execução das atividades (5) Atrasos nas entregas de fornecedores
(6) Qualidade verificada está aquém da planejada (7) Excesso de burocracia na organização (8) Riscos que se tornam realidade De acordo com Calôba e Klaes(2016 )
o ciclo PDCA tem as seguintes vantagens quando bem utilizado no gerenciamento de Projetos: 1- A divisão por fases do Ciclo PDCA facilita o entendimento de cada
etapa e o que deve ser realizado a cada passo. Esse direcionamento é essencial para o sucesso de um projeto, que sempre deve iniciar-se com o planejamento. 2-
Promove a melhoria contínua, pois existe o fator de avaliar a performance a partir de um controle para verificar o que está errado e corrigir esse erro, assim
proporcionando uma melhoria no processo.

CONCLUSOES

Para evitar os atrasos na entrega de Projetos nas organizações é importante definir um único objetivo primordial e que exista uma boa comunicação entre todos os
membros da equipe com comprometimento no trabalho a ser executado. Observou -se que o método PDCA alcança uma melhor gestão no desenvolvimento do
processo, trazendo vantagens quando utilizado na gestão de projetos, como a divisão por fases desse ciclo que promove melhoria contínua. Dessa forma conclui-se
que o PDCA é adequado para reduzir e controlar indesejados atrasos no ciclo do projeto.

REFERENCIAS

ANDREOLI, T. P.;BASTOS, L. T. Gestão da Qualidade: melhoria contínua e busca pela excelência. ,1° Ed . São Paulo: InterSaberes,2017 PERIARD, Gustavo.O Ciclo
PDCA e a melhoria contínua. 1 de junho de 2011. Disponível em :(#60) http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-melhoria-continua/(#62)
Acessado em 18-08 -2021 2014 World Report. Beware,2014. Disponível em :(#60)http://beware.com.br/arquivos/Report2014-PMSURVEY.pdf (#62). Acesso em
18.ago.2021
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Luis Agune Osvaldo da Silva

TITULO Um estudo sobre a dificuldade da entrega nos prazos estabelecidos

INTRODUCAO

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. O projeto bem-sucedido é aquele que a entrega é feita
de acordo com o cronograma e satisfaça plenamente o cliente, mas para tanto é necessário ter ferramentas de controle para evitar e contornar situações adversas
que podem ocorrer durante o ciclo do projeto. Com o aumento da competitividade das empresas é de extrema importância que seja mantido os prazos definidos sem
perder a qualidade do projeto final.

OBJETIVOS
Demonstrar quais são os maiores fatores que causam o não cumprimento dos prazos e os benefícios de uma boa gestão de projetos para solucionar esse problema
enfrentado por empresas de todos os portes.

METODOLOGIA A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse artigo científico foi a pesquisa bibliográfica quali-quantitativa em livros, artigos científicos, revistas e sites

RESULTADOS

Segundo uma pesquisa feita pela PMSURVEGY.ORG realizada em 2014, com 400 organizações, aponta que o segundo maior problema mais comum na Gestão de
Projetos, está relacionado ao não cumprimento dos prazos com 59%. Conforme Terribili(2013) existem 8 grupos de causas potenciais de atrasos em projetos: (1)
Escopo mal definido (2) Prazos mal estimados (3) Recursos humanos insuficientes (4) Atrasos na execução das atividades (5) Atrasos nas entregas de fornecedores
(6) Qualidade verificada está aquém da planejada (7) Excesso de burocracia na organização (8) Riscos que se tornam realidade De acordo com Calôba e Klaes(2016 )
o ciclo PDCA tem as seguintes vantagens quando bem utilizado no gerenciamento de Projetos: 1- A divisão por fases do Ciclo PDCA facilita o entendimento de cada
etapa e o que deve ser realizado a cada passo. Esse direcionamento é essencial para o sucesso de um projeto, que sempre deve iniciar-se com o planejamento. 2-
Promove a melhoria contínua, pois existe o fator de avaliar a performance a partir de um controle para verificar o que está errado e corrigir esse erro, assim
proporcionando uma melhoria no processo.

CONCLUSOES

Para evitar os atrasos na entrega de Projetos nas organizações é importante definir um único objetivo primordial e que exista uma boa comunicação entre todos os
membros da equipe com comprometimento no trabalho a ser executado. Observou -se que o método PDCA alcança uma melhor gestão no desenvolvimento do
processo, trazendo vantagens quando utilizado na gestão de projetos, como a divisão por fases desse ciclo que promove melhoria contínua. Dessa forma conclui-se
que o PDCA é adequado para reduzir e controlar indesejados atrasos no ciclo do projeto.

REFERENCIAS

ANDREOLI, T. P.;BASTOS, L. T. Gestão da Qualidade: melhoria contínua e busca pela excelência. ,1° Ed . São Paulo: InterSaberes,2017 PERIARD, Gustavo.O Ciclo
PDCA e a melhoria contínua. 1 de junho de 2011. Disponível em :(#60) http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-melhoria-continua/(#62)
Acessado em 18-08 -2021 2014 World Report. Beware,2014. Disponível em :(#60)http://beware.com.br/arquivos/Report2014-PMSURVEY.pdf (#62). Acesso em
18.ago.2021
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TITULO A IMPORTÂNCIA DOS CONTROLES INTERNOS NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO

Com o crescimento constante e a aceleração das mudanças do mundo globalizado, induziu que muitas empresas a buscar mecanismos, para a obtenção de
informações contábeis fidedignas, que pudessem assegurar que o objetivo estabelecido fosse alcançado. O controle interno é considerado um conjunto de
procedimentos e, por meio do monitoramento contínuo desses processos, possíveis falhas são detectadas e corrigidas antes que a organização seja danificada ou
destruída para garantir o cumprimento das metas estabelecidas.

OBJETIVOS Demostrar a importância do controle interno nas organizações.

METODOLOGIA

Este trabalho foi elaborado através de pesquisas bibliográficas retirados de livros que fornecem informações contábeis, principalmente no que diz respeito a
controles internos, cópias controladas e sites. De acordo com Santos e Filho (2012, p. 38) “a metodologia é o conjunto de processos, que etimologicamente tem o
significado de caminho para se chegar a um fim”. É o estudo aprofundado dos métodos para alcançar o resultado desejado. Segundo Fachin: (2017, p. 27) O método
é um instrumento do conhecimento que proporciona aos pesquisadores, em qualquer área de sua formação, orientação geral que facilita planejar uma pesquisa,
formular hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e interpretar os resultados. Para Appolinário (2016, p.7), “metodologia inclui os formulários e
métodos utilizados no campo da verificação, sejam teóricos ou práticos”. Por outro lado, a pesquisa bibliográfica baseia-se em pesquisas exploratórias de
informações e dados. Métodos qualitativos e quantitativos foram aplicados, e dados de uma perspectiva abrangente foram usados para atingir o objetivo. Raupp e
Beuren (2004, p.92) relatam que: Na contabilidade, é bastante comum o uso da abordagem qualitativa como tipologia de pesquisa. Cabe lembrar que, apesar de a
contabilidade lidar intensamente com números, ela é uma ciência social, e não uma ciência exata como alguns poderiam pensar, o que justifica a relevância do uso
da abordagem qualitativa . O controle interno foi adotado como objeto de pesquisa, pois é a ferramenta básica da organização, pois fornece aos gestores
informações sobre desempenho, possíveis desvios e comparações para que essas informações possam ser corrigidas para o alcance das metas.

RESULTADOS
O controle interno é uma ferramenta importante para as qualquer tipo de organização independente do seu ramo de atividade, pois, são procedimentos e métodos,
que auxiliam no controle e ampliam a eficácia dos resultado dos resultados das operações, a fim de agregar valor, confiabilidade nos dados contábeis, facilitando o
alcance dos objetivos.

CONCLUSOES
Este artigo foi elaborado, com a intenção de conhecer afundo os procedimentos de controles internos oferecem às organizações. Quando as organizações inserem e
monitoram continuamente em seus processos de controle interno, ela consegue potencializar o seu desempenho, diminuindo os riscos, gerando proteção ao
patrimônio.

REFERENCIAS

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: Teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. OLIVEIRA, Antônio Benedito Silva. Controladoria Governamental:
Governança e controle econômico na implantação das políticas públicas. 3 ed. São Paulo: Atlas 2010. LINS, Luiz dos Santos. Auditoria: Uma abordagem prática com
ênfase na auditoria externa. 3 ed. São Paulo: Atlas 2014. FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria contábil. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. PELEIAS, Ivam Ricardo.
Controladoria: Gestão eficaz utilizando padrões. São Paulo: Saraiva 2002. FACHIN, Odília. Fundamentos da metodologia: Noções básicas em pesquisa científica. 6ª
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. APPOLINÁRIO, Fábio. Metodologia Científica. São Paulo: Cengage Learning, 2016. RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. Como
elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004.
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João Roberto Ursino da Cruz Celso Candido

TITULO Bom Bairro: Portal para gerenciamento de serviços públicos das subprefeituras

INTRODUCAO

As subprefeituras das cidades contam com um sistema de atendimento virtual complicado e por muitas vezes não atendem o que prometem, o portal bom bairro e
um sistema de chamados e avaliação que permite com que os usuários efetuem chamados e recebam retorno e possam avaliar o serviço. A proposta deste trabalho
é desenvolver um portal voltado para o benefício dos usuários trazendo praticidade e agilidade em solicitar serviços que são de responsabilidades das
subprefeituras, e onde serão apresentados conceitos e ferramentas de programação e discutida a arquitetura e as tecnologias relacionadas.

OBJETIVOS
Como serviço auxiliar junto à subprefeitura da cidade de São Paulo em identificar o sistema atual para a comunicação entre seus moradores e as subprefeituras do
bairros da capital.

METODOLOGIA A metodologia utilizada para a escrita deste artigo foi a pesquisa bibliográfica, exploratório com base em um modelo qualitativo.

RESULTADOS
Simulação de avaliações para análise da satisfação dos usuários, apenas para fins de teste do produto e suas funcionalidades, onde foram obtidos os seguintes
resultados: - 28,6% ou dois chamados avaliados como bom; - 28,6% ou dois chamados avaliados como ótimo; - 42,9% ou três chamados avaliados como ruim.

CONCLUSOES

A principal vantagem ao utilizar uma plataforma Low-code foi a otimização de tempo, quer para o desenvolvimento de um site de pequeno porte a duração média de
desenvolvimento fica em torno de 25 a 30 dias, de médio porte de 30 a 60 dias e de grande porte entre 60 e 90 dias. Procurou-se com o decorrer do projeto,
demonstrar a utilização de uma plataforma Low-code poderia ser uma ótima opção para quem deseja desenvolver uma ferramenta a curto prazo obtendo excelentes
resultados, sendo desenvolvido com custo zero, foi realizado de uma maneira acadêmica, com reuniões semanais. Existem diversas plataformas Low-code
disponíveis no mercado, onde, a plataforma Bublle se apresentou como uma interface simples e com uma documentação completa de sua utilização, juntamente
com diversos templates.

REFERENCIAS

ASSE, Renato. Como construir qualquer tipo de aplicativo com Bubble.io. 2019. BRASIL. Governo de São Paulo. Central de atendimento 156. 2021 BUBBLE. A melhor
maneira de criar aplicativos da web sem código. 2021. CAVALARI, Gabriel; COSTA, Heitor. Modelagem e Desenvolvimento de um Sistema Help-Desk para a
Prefeitura Municipal de Lavras, Lavras, 2005. HOFRIMANN, Suelen. Low-code vs no-code: diferenças, vantagens e desvantagens de cada um desses formatos. São
Paulo, 2020. LAFETA, Gabriel. Quanto tempo leva para construir um site. São Paulo, 2020. MENDES, Diogo. WEREAD: Desenvolvimento de uma aplicação em Low-
code, Lisboa, 2019. TABET, Isabella. A Prototipação no desenvolvimento de software. 2017. VARIZ, Rafael. Os benefícios do Low-code para estratégia de negócios.
São Paulo, 2020.
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João Roberto Ursino da Cruz Celso Candido

TITULO Bom Bairro: Portal para gerenciamento de serviços públicos das subprefeituras

INTRODUCAO

As subprefeituras das cidades contam com um sistema de atendimento virtual complicado e por muitas vezes não atendem o que prometem, o portal bom bairro e
um sistema de chamados e avaliação que permite com que os usuários efetuem chamados e recebam retorno e possam avaliar o serviço. A proposta deste trabalho
é desenvolver um portal voltado para o benefício dos usuários trazendo praticidade e agilidade em solicitar serviços que são de responsabilidades das
subprefeituras, e onde serão apresentados conceitos e ferramentas de programação e discutida a arquitetura e as tecnologias relacionadas.

OBJETIVOS
Como serviço auxiliar junto à subprefeitura da cidade de São Paulo em identificar o sistema atual para a comunicação entre seus moradores e as subprefeituras do
bairros da capital.

METODOLOGIA A metodologia utilizada para a escrita deste artigo foi a pesquisa bibliográfica, exploratório com base em um modelo qualitativo.

RESULTADOS
Simulação de avaliações para análise da satisfação dos usuários, apenas para fins de teste do produto e suas funcionalidades, onde foram obtidos os seguintes
resultados: - 28,6% ou dois chamados avaliados como bom; - 28,6% ou dois chamados avaliados como ótimo; - 42,9% ou três chamados avaliados como ruim.

CONCLUSOES

A principal vantagem ao utilizar uma plataforma Low-code foi a otimização de tempo, quer para o desenvolvimento de um site de pequeno porte a duração média de
desenvolvimento fica em torno de 25 a 30 dias, de médio porte de 30 a 60 dias e de grande porte entre 60 e 90 dias. Procurou-se com o decorrer do projeto,
demonstrar a utilização de uma plataforma Low-code poderia ser uma ótima opção para quem deseja desenvolver uma ferramenta a curto prazo obtendo excelentes
resultados, sendo desenvolvido com custo zero, foi realizado de uma maneira acadêmica, com reuniões semanais. Existem diversas plataformas Low-code
disponíveis no mercado, onde, a plataforma Bublle se apresentou como uma interface simples e com uma documentação completa de sua utilização, juntamente
com diversos templates.

REFERENCIAS

ASSE, Renato. Como construir qualquer tipo de aplicativo com Bubble.io. 2019. BRASIL. Governo de São Paulo. Central de atendimento 156. 2021 BUBBLE. A melhor
maneira de criar aplicativos da web sem código. 2021. CAVALARI, Gabriel; COSTA, Heitor. Modelagem e Desenvolvimento de um Sistema Help-Desk para a
Prefeitura Municipal de Lavras, Lavras, 2005. HOFRIMANN, Suelen. Low-code vs no-code: diferenças, vantagens e desvantagens de cada um desses formatos. São
Paulo, 2020. LAFETA, Gabriel. Quanto tempo leva para construir um site. São Paulo, 2020. MENDES, Diogo. WEREAD: Desenvolvimento de uma aplicação em Low-
code, Lisboa, 2019. TABET, Isabella. A Prototipação no desenvolvimento de software. 2017. VARIZ, Rafael. Os benefícios do Low-code para estratégia de negócios.
São Paulo, 2020.
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João Roberto Ursino da Cruz Celso Candido

TITULO Bom Bairro: Portal para gerenciamento de serviços públicos das subprefeituras

INTRODUCAO

As subprefeituras das cidades contam com um sistema de atendimento virtual complicado e por muitas vezes não atendem o que prometem, o portal bom bairro e
um sistema de chamados e avaliação que permite com que os usuários efetuem chamados e recebam retorno e possam avaliar o serviço. A proposta deste trabalho
é desenvolver um portal voltado para o benefício dos usuários trazendo praticidade e agilidade em solicitar serviços que são de responsabilidades das
subprefeituras, e onde serão apresentados conceitos e ferramentas de programação e discutida a arquitetura e as tecnologias relacionadas.

OBJETIVOS
Como serviço auxiliar junto à subprefeitura da cidade de São Paulo em identificar o sistema atual para a comunicação entre seus moradores e as subprefeituras do
bairros da capital.

METODOLOGIA A metodologia utilizada para a escrita deste artigo foi a pesquisa bibliográfica, exploratório com base em um modelo qualitativo.

RESULTADOS
Simulação de avaliações para análise da satisfação dos usuários, apenas para fins de teste do produto e suas funcionalidades, onde foram obtidos os seguintes
resultados: - 28,6% ou dois chamados avaliados como bom; - 28,6% ou dois chamados avaliados como ótimo; - 42,9% ou três chamados avaliados como ruim.

CONCLUSOES

A principal vantagem ao utilizar uma plataforma Low-code foi a otimização de tempo, quer para o desenvolvimento de um site de pequeno porte a duração média de
desenvolvimento fica em torno de 25 a 30 dias, de médio porte de 30 a 60 dias e de grande porte entre 60 e 90 dias. Procurou-se com o decorrer do projeto,
demonstrar a utilização de uma plataforma Low-code poderia ser uma ótima opção para quem deseja desenvolver uma ferramenta a curto prazo obtendo excelentes
resultados, sendo desenvolvido com custo zero, foi realizado de uma maneira acadêmica, com reuniões semanais. Existem diversas plataformas Low-code
disponíveis no mercado, onde, a plataforma Bublle se apresentou como uma interface simples e com uma documentação completa de sua utilização, juntamente
com diversos templates.

REFERENCIAS

ASSE, Renato. Como construir qualquer tipo de aplicativo com Bubble.io. 2019. BRASIL. Governo de São Paulo. Central de atendimento 156. 2021 BUBBLE. A melhor
maneira de criar aplicativos da web sem código. 2021. CAVALARI, Gabriel; COSTA, Heitor. Modelagem e Desenvolvimento de um Sistema Help-Desk para a
Prefeitura Municipal de Lavras, Lavras, 2005. HOFRIMANN, Suelen. Low-code vs no-code: diferenças, vantagens e desvantagens de cada um desses formatos. São
Paulo, 2020. LAFETA, Gabriel. Quanto tempo leva para construir um site. São Paulo, 2020. MENDES, Diogo. WEREAD: Desenvolvimento de uma aplicação em Low-
code, Lisboa, 2019. TABET, Isabella. A Prototipação no desenvolvimento de software. 2017. VARIZ, Rafael. Os benefícios do Low-code para estratégia de negócios.
São Paulo, 2020.
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Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO REDUÇÃO DE CUSTOS E DISPERSÕES NO FRIGOBAR: BLUE TREE HOTEL LTDA.

INTRODUCAO
Blue Tree Hotels, criada em 1992, que atua no segmento de serviços de hotelaria, que tem como atividade principal proporcionar acomodações para seus clientes. O
artigo tem o foco de eliminar dispersões geradas por falta de controle no frigobar dos quartos, causando custos elevados, tornando isso um grave problema a
empresa.

OBJETIVOS
Com o objetivo de reduzir custos, a Blue Tree, teve de aplicar métodos de solução a fim de melhorar a dispersão de bebidas em seus quartos, diminuindo custos e
desperdícios resgatando o controle dos produtos, seguindo a metodologia 5s, que segundo Ribeiro (2006) proporciona benefícios para qualidade da produção em
conjunto com a ferramenta 5W2H, estabelecendo um plano de ações para a resolução do problema investigado.

METODOLOGIA
A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, metodologia que envolve dados secundários, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer
para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta 5W2H, simplificada e adaptada para resolução do problema, foram estabelecidas as seguintes ações: Aplicado um POP
(Procedimento Operacional Padrão), eliminando desperdícios de bebidas e falta de controle nos estoques, aplicado um sistema de QRCODE. assim cada vez que o
cliente pegar uma bebida ele irá passar no leitor, assim rompendo um lacre na base criado por segurança, controlando extravio e desperdícios no estoque, causou
um ótimo resultado e melhorou o controle de estoque com o plano de ação.

CONCLUSOES

Avaliando os processos da Blue Tree Hotel Ltda, que a Independência dos setores da organização vai ao encontro com citações de Ballou (2001) onde a empresa é
um corpo humano e que se relaciona com os ambientes externos. A técnica do POP, Metodologia 5s e a ferramenta 5w2H, a empresa gera uma reeducação e
organização dos funcionários, com todas essas mudanças aplicadas a empresa conseguiu de maneira mais flexível economizar os custos, fazendo sistemas de
operação capazes de máximo controle.

REFERENCIAS
1. BALLOU, R. Logística: Transportes, Administração de Materiais, Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1991. 2. LAKATOS, E. M.; MARCONI, A. M. Metodologia
Cientifica, São Paulo, Atlas S.A 2000. 3. LEONEL, J. C. R. R. P. O Programa 5S e sua aplicação em uma fábrica de embalagens de papel. 2011. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora

Página 1381



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 13007 Administração 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação
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Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO REDUÇÃO DE CUSTOS E DISPERSÕES NO FRIGOBAR: BLUE TREE HOTEL LTDA.

INTRODUCAO
Blue Tree Hotels, criada em 1992, que atua no segmento de serviços de hotelaria, que tem como atividade principal proporcionar acomodações para seus clientes. O
artigo tem o foco de eliminar dispersões geradas por falta de controle no frigobar dos quartos, causando custos elevados, tornando isso um grave problema a
empresa.

OBJETIVOS
Com o objetivo de reduzir custos, a Blue Tree, teve de aplicar métodos de solução a fim de melhorar a dispersão de bebidas em seus quartos, diminuindo custos e
desperdícios resgatando o controle dos produtos, seguindo a metodologia 5s, que segundo Ribeiro (2006) proporciona benefícios para qualidade da produção em
conjunto com a ferramenta 5W2H, estabelecendo um plano de ações para a resolução do problema investigado.

METODOLOGIA
A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, metodologia que envolve dados secundários, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer
para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta 5W2H, simplificada e adaptada para resolução do problema, foram estabelecidas as seguintes ações: Aplicado um POP
(Procedimento Operacional Padrão), eliminando desperdícios de bebidas e falta de controle nos estoques, aplicado um sistema de QRCODE. assim cada vez que o
cliente pegar uma bebida ele irá passar no leitor, assim rompendo um lacre na base criado por segurança, controlando extravio e desperdícios no estoque, causou
um ótimo resultado e melhorou o controle de estoque com o plano de ação.

CONCLUSOES

Avaliando os processos da Blue Tree Hotel Ltda, que a Independência dos setores da organização vai ao encontro com citações de Ballou (2001) onde a empresa é
um corpo humano e que se relaciona com os ambientes externos. A técnica do POP, Metodologia 5s e a ferramenta 5w2H, a empresa gera uma reeducação e
organização dos funcionários, com todas essas mudanças aplicadas a empresa conseguiu de maneira mais flexível economizar os custos, fazendo sistemas de
operação capazes de máximo controle.

REFERENCIAS
1. BALLOU, R. Logística: Transportes, Administração de Materiais, Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1991. 2. LAKATOS, E. M.; MARCONI, A. M. Metodologia
Cientifica, São Paulo, Atlas S.A 2000. 3. LEONEL, J. C. R. R. P. O Programa 5S e sua aplicação em uma fábrica de embalagens de papel. 2011. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora
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Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO REDUÇÃO DE CUSTOS E DISPERSÕES NO FRIGOBAR: BLUE TREE HOTEL LTDA.

INTRODUCAO
Blue Tree Hotels, criada em 1992, que atua no segmento de serviços de hotelaria, que tem como atividade principal proporcionar acomodações para seus clientes. O
artigo tem o foco de eliminar dispersões geradas por falta de controle no frigobar dos quartos, causando custos elevados, tornando isso um grave problema a
empresa.

OBJETIVOS
Com o objetivo de reduzir custos, a Blue Tree, teve de aplicar métodos de solução a fim de melhorar a dispersão de bebidas em seus quartos, diminuindo custos e
desperdícios resgatando o controle dos produtos, seguindo a metodologia 5s, que segundo Ribeiro (2006) proporciona benefícios para qualidade da produção em
conjunto com a ferramenta 5W2H, estabelecendo um plano de ações para a resolução do problema investigado.

METODOLOGIA
A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, metodologia que envolve dados secundários, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer
para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta 5W2H, simplificada e adaptada para resolução do problema, foram estabelecidas as seguintes ações: Aplicado um POP
(Procedimento Operacional Padrão), eliminando desperdícios de bebidas e falta de controle nos estoques, aplicado um sistema de QRCODE. assim cada vez que o
cliente pegar uma bebida ele irá passar no leitor, assim rompendo um lacre na base criado por segurança, controlando extravio e desperdícios no estoque, causou
um ótimo resultado e melhorou o controle de estoque com o plano de ação.

CONCLUSOES

Avaliando os processos da Blue Tree Hotel Ltda, que a Independência dos setores da organização vai ao encontro com citações de Ballou (2001) onde a empresa é
um corpo humano e que se relaciona com os ambientes externos. A técnica do POP, Metodologia 5s e a ferramenta 5w2H, a empresa gera uma reeducação e
organização dos funcionários, com todas essas mudanças aplicadas a empresa conseguiu de maneira mais flexível economizar os custos, fazendo sistemas de
operação capazes de máximo controle.

REFERENCIAS
1. BALLOU, R. Logística: Transportes, Administração de Materiais, Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1991. 2. LAKATOS, E. M.; MARCONI, A. M. Metodologia
Cientifica, São Paulo, Atlas S.A 2000. 3. LEONEL, J. C. R. R. P. O Programa 5S e sua aplicação em uma fábrica de embalagens de papel. 2011. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora
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TITULO REDUÇÃO DE CUSTOS E DISPERSÕES NO FRIGOBAR: BLUE TREE HOTEL LTDA.

INTRODUCAO
Blue Tree Hotels, criada em 1992, que atua no segmento de serviços de hotelaria, que tem como atividade principal proporcionar acomodações para seus clientes. O
artigo tem o foco de eliminar dispersões geradas por falta de controle no frigobar dos quartos, causando custos elevados, tornando isso um grave problema a
empresa.

OBJETIVOS
Com o objetivo de reduzir custos, a Blue Tree, teve de aplicar métodos de solução a fim de melhorar a dispersão de bebidas em seus quartos, diminuindo custos e
desperdícios resgatando o controle dos produtos, seguindo a metodologia 5s, que segundo Ribeiro (2006) proporciona benefícios para qualidade da produção em
conjunto com a ferramenta 5W2H, estabelecendo um plano de ações para a resolução do problema investigado.

METODOLOGIA
A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, metodologia que envolve dados secundários, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer
para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta 5W2H, simplificada e adaptada para resolução do problema, foram estabelecidas as seguintes ações: Aplicado um POP
(Procedimento Operacional Padrão), eliminando desperdícios de bebidas e falta de controle nos estoques, aplicado um sistema de QRCODE. assim cada vez que o
cliente pegar uma bebida ele irá passar no leitor, assim rompendo um lacre na base criado por segurança, controlando extravio e desperdícios no estoque, causou
um ótimo resultado e melhorou o controle de estoque com o plano de ação.

CONCLUSOES

Avaliando os processos da Blue Tree Hotel Ltda, que a Independência dos setores da organização vai ao encontro com citações de Ballou (2001) onde a empresa é
um corpo humano e que se relaciona com os ambientes externos. A técnica do POP, Metodologia 5s e a ferramenta 5w2H, a empresa gera uma reeducação e
organização dos funcionários, com todas essas mudanças aplicadas a empresa conseguiu de maneira mais flexível economizar os custos, fazendo sistemas de
operação capazes de máximo controle.

REFERENCIAS
1. BALLOU, R. Logística: Transportes, Administração de Materiais, Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1991. 2. LAKATOS, E. M.; MARCONI, A. M. Metodologia
Cientifica, São Paulo, Atlas S.A 2000. 3. LEONEL, J. C. R. R. P. O Programa 5S e sua aplicação em uma fábrica de embalagens de papel. 2011. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora
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TITULO REDUÇÃO DE CUSTOS E DISPERSÕES NO FRIGOBAR: BLUE TREE HOTEL LTDA.

INTRODUCAO
Blue Tree Hotels, criada em 1992, que atua no segmento de serviços de hotelaria, que tem como atividade principal proporcionar acomodações para seus clientes. O
artigo tem o foco de eliminar dispersões geradas por falta de controle no frigobar dos quartos, causando custos elevados, tornando isso um grave problema a
empresa.

OBJETIVOS
Com o objetivo de reduzir custos, a Blue Tree, teve de aplicar métodos de solução a fim de melhorar a dispersão de bebidas em seus quartos, diminuindo custos e
desperdícios resgatando o controle dos produtos, seguindo a metodologia 5s, que segundo Ribeiro (2006) proporciona benefícios para qualidade da produção em
conjunto com a ferramenta 5W2H, estabelecendo um plano de ações para a resolução do problema investigado.

METODOLOGIA
A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, metodologia que envolve dados secundários, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer
para que compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta 5W2H, simplificada e adaptada para resolução do problema, foram estabelecidas as seguintes ações: Aplicado um POP
(Procedimento Operacional Padrão), eliminando desperdícios de bebidas e falta de controle nos estoques, aplicado um sistema de QRCODE. assim cada vez que o
cliente pegar uma bebida ele irá passar no leitor, assim rompendo um lacre na base criado por segurança, controlando extravio e desperdícios no estoque, causou
um ótimo resultado e melhorou o controle de estoque com o plano de ação.

CONCLUSOES

Avaliando os processos da Blue Tree Hotel Ltda, que a Independência dos setores da organização vai ao encontro com citações de Ballou (2001) onde a empresa é
um corpo humano e que se relaciona com os ambientes externos. A técnica do POP, Metodologia 5s e a ferramenta 5w2H, a empresa gera uma reeducação e
organização dos funcionários, com todas essas mudanças aplicadas a empresa conseguiu de maneira mais flexível economizar os custos, fazendo sistemas de
operação capazes de máximo controle.

REFERENCIAS
1. BALLOU, R. Logística: Transportes, Administração de Materiais, Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1991. 2. LAKATOS, E. M.; MARCONI, A. M. Metodologia
Cientifica, São Paulo, Atlas S.A 2000. 3. LEONEL, J. C. R. R. P. O Programa 5S e sua aplicação em uma fábrica de embalagens de papel. 2011. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora
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TITULO Mielografia como método diagnóstico para compressão medular por abcesso extra dural em caprino – Relato de caso

INTRODUCAO

A mielografia consiste em um exame radiográfico contrastado da medula espinhal, pela introdução de contraste radiopaco no espaço subaracnóideo. Entre os
exames de imagem utilizados na neurologia veterinária, destacam-se como tendo maior sensibilidade diagnóstica a tomografia computadorizada e a ressonância
magnética. Porém, essas modalidades têm maior custo e são menos disponíveis, por isso, a mielografia continua sendo um exame complementar para lesões
internas ou extrínsecas, mas que causam compressão da medula espinhal. Descritos em cães os principais riscos referentes ao exame são complicações
anestésicas, reações ao contraste e lesões iatrogênicas.

OBJETIVOS Relatar o uso da mielografia como método diagnóstico em um caso de abcesso extra dural em um caprino.

METODOLOGIA

Caprino, anglo – nubiano, fêmea, 6 anos, 30 kg, foi atendido no Hovet da Universidade Santo Amaro, com queixa de apatia, dor a palpação e flexão do pescoço.
Animal foi submetido a exame radiográfico simples da região cervical que evidenciou uma estrutura radiopaca circular em região de canal medular da segunda
vertebra cervical. Para avaliar se havia comprometimento medular e explorar melhor essa estrutura, animal foi submetido a anestesia geral inalatória, a cabeça do
animal foi mantida fletida com elevação de aproximadamente 30 graus em relação ao corpo. Após tricotomia e antissepsia da região, foi feita a punção no espaço
atlanto occipital com agulha hipodermica 25x07. Com a penetração do espaço subaracnóideo, houve drenagem de líquor cefalo raquidiano seguido a injeção de
contraste a base de iodo (Omnipaque®) 0,3 ml/kg e realizados exames radiograficos seriados nas projeções ventro-dorsal e latero-medial. As radiografias revelaram
uma interrupção na passagem da linha de contraste entre as vértebras C2-C3, que coincidia com a estrutura radiopaca previamente observada. O animal foi
encaminhado para cirurgia e realização da descompressão.

RESULTADOS Mielografia foi um exame eficaz, seguro e de baixo custo para diagnóstico de lesão compressiva da medula espinhal em animais de médio porte.

CONCLUSOES
Os casos de compressões de região medular ocasionados por abscessos em grandes animais são raros e sua bibliografia limitada, havendo necessidade de estudos
mais profundos, porém a mielografia pode ajudar a elucidar esses casos.

REFERENCIAS

KEALY, J. K.; McALLISTER, H. O Crânio e a coluna vertebral.Radiologia e ultra-sonografia do cão e do gato. 3. ed. Barueri: Manole, 2005. p. 339-384. RODACKI, M.;
JUNIOR, J.A.V.; TASQUETI, U.I.; PIMPÃO, C.T.; PRADO, A.M.B. Epidemiological aspects of myelography in dogs: 61 cases (2003-2012). Ciências Agrárias, Londrina,
v.35, n.6, p.3191-3204, 2014. DEWEY, C. W. Lesion localization: functional and dysfunctional neuroanatomy In: DA COSTA, R. C.; DEWEY, C.W. Practical Guide to
Canine and Feline Neurology. 3. ed. New Jersey: Wiley Blackwell, 2016. cap. 3, p. 29-52. MARINHO, P.V.T.; MINTO, B.W.; ZANI, C.C.; SOUZA, E.S.; DAL PIETRO,
N.H.P.S.; DE SOUZA, J.A.L.; CANOLA, J.C.; DE NARDI, A.B. Mielografia lombar no diagnóstico de extrusão do disco intervertebral toracolombar em cães: estudo
prospectivo. Ciências Agrárias, Londrina, v.35, n.4, p.1871-1880, 2014.
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Rodrigo Silverio Ferreira da Cruz

TITULO Mielografia como método diagnóstico para compressão medular por abcesso extra dural em caprino – Relato de caso

INTRODUCAO

A mielografia consiste em um exame radiográfico contrastado da medula espinhal, pela introdução de contraste radiopaco no espaço subaracnóideo. Entre os
exames de imagem utilizados na neurologia veterinária, destacam-se como tendo maior sensibilidade diagnóstica a tomografia computadorizada e a ressonância
magnética. Porém, essas modalidades têm maior custo e são menos disponíveis, por isso, a mielografia continua sendo um exame complementar para lesões
internas ou extrínsecas, mas que causam compressão da medula espinhal. Descritos em cães os principais riscos referentes ao exame são complicações
anestésicas, reações ao contraste e lesões iatrogênicas.

OBJETIVOS Relatar o uso da mielografia como método diagnóstico em um caso de abcesso extra dural em um caprino.

METODOLOGIA

Caprino, anglo – nubiano, fêmea, 6 anos, 30 kg, foi atendido no Hovet da Universidade Santo Amaro, com queixa de apatia, dor a palpação e flexão do pescoço.
Animal foi submetido a exame radiográfico simples da região cervical que evidenciou uma estrutura radiopaca circular em região de canal medular da segunda
vertebra cervical. Para avaliar se havia comprometimento medular e explorar melhor essa estrutura, animal foi submetido a anestesia geral inalatória, a cabeça do
animal foi mantida fletida com elevação de aproximadamente 30 graus em relação ao corpo. Após tricotomia e antissepsia da região, foi feita a punção no espaço
atlanto occipital com agulha hipodermica 25x07. Com a penetração do espaço subaracnóideo, houve drenagem de líquor cefalo raquidiano seguido a injeção de
contraste a base de iodo (Omnipaque®) 0,3 ml/kg e realizados exames radiograficos seriados nas projeções ventro-dorsal e latero-medial. As radiografias revelaram
uma interrupção na passagem da linha de contraste entre as vértebras C2-C3, que coincidia com a estrutura radiopaca previamente observada. O animal foi
encaminhado para cirurgia e realização da descompressão.

RESULTADOS Mielografia foi um exame eficaz, seguro e de baixo custo para diagnóstico de lesão compressiva da medula espinhal em animais de médio porte.

CONCLUSOES
Os casos de compressões de região medular ocasionados por abscessos em grandes animais são raros e sua bibliografia limitada, havendo necessidade de estudos
mais profundos, porém a mielografia pode ajudar a elucidar esses casos.

REFERENCIAS

KEALY, J. K.; McALLISTER, H. O Crânio e a coluna vertebral.Radiologia e ultra-sonografia do cão e do gato. 3. ed. Barueri: Manole, 2005. p. 339-384. RODACKI, M.;
JUNIOR, J.A.V.; TASQUETI, U.I.; PIMPÃO, C.T.; PRADO, A.M.B. Epidemiological aspects of myelography in dogs: 61 cases (2003-2012). Ciências Agrárias, Londrina,
v.35, n.6, p.3191-3204, 2014. DEWEY, C. W. Lesion localization: functional and dysfunctional neuroanatomy In: DA COSTA, R. C.; DEWEY, C.W. Practical Guide to
Canine and Feline Neurology. 3. ed. New Jersey: Wiley Blackwell, 2016. cap. 3, p. 29-52. MARINHO, P.V.T.; MINTO, B.W.; ZANI, C.C.; SOUZA, E.S.; DAL PIETRO,
N.H.P.S.; DE SOUZA, J.A.L.; CANOLA, J.C.; DE NARDI, A.B. Mielografia lombar no diagnóstico de extrusão do disco intervertebral toracolombar em cães: estudo
prospectivo. Ciências Agrárias, Londrina, v.35, n.4, p.1871-1880, 2014.
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TITULO AVALIAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO
A pandemia COVID-19 fez com que as modalidades de ensino em Odontologia tivessem que se adaptar ao isolamento e distanciamento social. Sendo assim, o
ensino a distância (EAD) tornou-se uma ferramenta fundamental para continuidade do ensino em odontologia.

OBJETIVOS O objetivo desta pesquisa foi avaliar como o EAD durante a pandemia de COVID-19 influenciou o ensino em odontologia para alunos de graduação e pós-graduação.

METODOLOGIA
A metodologia para avaliar esses dados foi a aplicação de um formulário via Google Forms©(#38)#65039;, distribuído e divulgado via mídias sociais, e-mail e
WhatsApp durante dezembro de 2020 e março de 2021. Formulário composto por 80 questões: identificando o participante, questões sobre EAD-pandemia e
aplicação dos questionários sobre qualidade de vida e transtorno de ansiedade (WHOQOL-bref e GAD-7).

RESULTADOS

Participaram 301 estudantes, a maioria dos participantes foram mulheres (68,77%, n=207), com menos de 25 anos (58,47%, n=176) e graduandos(as) (65,11%,
n=196). Dentre os participantes, 76,41% (n=230) concordam que o EAD apresentou influência negativa para o futuro profissional, alegando que o mesmo não é eficaz
(70,09%, n=211). A maioria dos alunos relatou que o rendimento educacional diminuiu com o EAD (84,05%, n=253). Os entrevistados relataram uma média de tempo
de concentração, 81,10±65,61 minutos, estatisticamente distante do relato de duração ideal de uma aula EAD, 114,65±78,44 minutos (p(#60)0,001). Relataram ainda
que nem todos os professores apresentam habilidades para conduzir aulas on-line (90,36%, n=272), a maioria dos participantes, se pudessem, não iniciariam o seu
atual curso em um momento de pandemia (65,44%, n=197). Em relação ao questionário GAD-7 (General Anxiety Disorder – 7) tivemos como resultado os seguintes
níveis de ansiedade: 128 (42,52%) leve, 25 (8,3%) mínima, 98 (32,55%) moderada, 50 (16,6%) severa. Após a pandemia, 48,5% (n=146) dos participantes acreditam
que o ensino de odontologia permanecerá com aulas parcialmente presenciais e parcialmente EAD.

CONCLUSOES
Os resultados deste estudo indicam que o EAD é uma alternativa de ensino que precisa ser melhorada e adaptada para os cursos de gradução e pós-graduação em
Odontologia.

REFERENCIAS
1. Silva PGB, de Oliveira CAL, Borges MMF, Moreira DM, Alencar PNB, Avelar RL, Sousa RMRB, Sousa, F. B. Distance learning during social seclusion by
COVID(#38)#8208;19: improving the quality of life of undergraduate dentistry students. European Journal of Dental Education. 2020;00:1–11.
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TITULO AVALIAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO
A pandemia COVID-19 fez com que as modalidades de ensino em Odontologia tivessem que se adaptar ao isolamento e distanciamento social. Sendo assim, o
ensino a distância (EAD) tornou-se uma ferramenta fundamental para continuidade do ensino em odontologia.

OBJETIVOS O objetivo desta pesquisa foi avaliar como o EAD durante a pandemia de COVID-19 influenciou o ensino em odontologia para alunos de graduação e pós-graduação.

METODOLOGIA
A metodologia para avaliar esses dados foi a aplicação de um formulário via Google Forms©(#38)#65039;, distribuído e divulgado via mídias sociais, e-mail e
WhatsApp durante dezembro de 2020 e março de 2021. Formulário composto por 80 questões: identificando o participante, questões sobre EAD-pandemia e
aplicação dos questionários sobre qualidade de vida e transtorno de ansiedade (WHOQOL-bref e GAD-7).

RESULTADOS

Participaram 301 estudantes, a maioria dos participantes foram mulheres (68,77%, n=207), com menos de 25 anos (58,47%, n=176) e graduandos(as) (65,11%,
n=196). Dentre os participantes, 76,41% (n=230) concordam que o EAD apresentou influência negativa para o futuro profissional, alegando que o mesmo não é eficaz
(70,09%, n=211). A maioria dos alunos relatou que o rendimento educacional diminuiu com o EAD (84,05%, n=253). Os entrevistados relataram uma média de tempo
de concentração, 81,10±65,61 minutos, estatisticamente distante do relato de duração ideal de uma aula EAD, 114,65±78,44 minutos (p(#60)0,001). Relataram ainda
que nem todos os professores apresentam habilidades para conduzir aulas on-line (90,36%, n=272), a maioria dos participantes, se pudessem, não iniciariam o seu
atual curso em um momento de pandemia (65,44%, n=197). Em relação ao questionário GAD-7 (General Anxiety Disorder – 7) tivemos como resultado os seguintes
níveis de ansiedade: 128 (42,52%) leve, 25 (8,3%) mínima, 98 (32,55%) moderada, 50 (16,6%) severa. Após a pandemia, 48,5% (n=146) dos participantes acreditam
que o ensino de odontologia permanecerá com aulas parcialmente presenciais e parcialmente EAD.

CONCLUSOES
Os resultados deste estudo indicam que o EAD é uma alternativa de ensino que precisa ser melhorada e adaptada para os cursos de gradução e pós-graduação em
Odontologia.

REFERENCIAS
1. Silva PGB, de Oliveira CAL, Borges MMF, Moreira DM, Alencar PNB, Avelar RL, Sousa RMRB, Sousa, F. B. Distance learning during social seclusion by
COVID(#38)#8208;19: improving the quality of life of undergraduate dentistry students. European Journal of Dental Education. 2020;00:1–11.
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TITULO MWNE – MOTORES DIESEL : Implementação da metodologia 5s na linha de separação de kits

INTRODUCAO
A MWNE dedica-se a fornecer de forma consistente soluções de motorização Diesel e Gás com tecnologia avançada, alta qualidade e confiabilidade em todos os
segmentos de sua atuação, assegurando a satisfação dos nossos clientes e acionistas, proporcionando crescimento profissional aos colaboradores e contribuindo
para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

OBJETIVOS

O objetivo esta em apresentar o conceito da metodologia 5s para o mapeamento dos kits de montagens auxiliando ambos os turnos da empresa bem como os novos
colaboradores, facilitando a adaptação em conhecer as peças utilizadas em cada motor, possibilitando reduzir tempo na busca de tais componentes favorecendo
melhorias no processo. Utilizando a metodologia 5s. Segundo (Falconi, 2004) 5s é um programa para todas as pessoas da empresa, do presidente aos operadores,
para as áreas administrativas, de serviço, de manutenção e de manufatura que possibilita uma melhor organização principalmente em seus processos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema cujo objetivo segundo Gil (2008) é esclarecer conceitos para possíveis estudos posteriores com a coleção,
redução, categorização, e interpretação de dados.

RESULTADOS

Por meio da aplicação da metodologia 5s torna-se possível uma melhor organização e otimização dos processos produtivos. Esta metodologia é composta por cinco
sensos onde estes foram aplicados na linha de montagem. Foram apresentados cada um dos sensos aos colaboradores do setor, o Seiri, senso de utilização,
aplicado no descarte ou recolocando o que é considerado dispensável para realização das atividades. Seiton, o senso de organização importante aplicação para as
coisas disponíveis de forma que possam ser acessadas e usadas imediatamente, permitindo a economia de tempo, redução de pontos inseguros e facilidade na
localização dos produtos. Seiso, o terceiro senso define a relevância de eliminar resíduos, sujeira ou mesmo objetos desnecessários ou estranhos ao ambiente.
Seiktsu, senso de padronização permitindo uma melhora na localização dos itens a serem manuseados promovendo uma maior agilidade aos processos. Shitsuke,
senso de disciplina é definida pelo cumprimento e pelo comprometimento pessoal com todas as etapas. Diante de um ambiente autodisciplinado, é possível que se
tenha otimização dos processos, potencializando as ações na organização.

CONCLUSOES
A utilização da metodologia 5s apresentou=se de extrema relevância para a organização e montagem dos kits na linha de produção, assim como na sua busca, uma
vez que todos os produtos passaram a estar em ordem e de fácil visualização para a retirada e montagem na linha produtiva permitindo uma maior agilidade e
controle dos itens.

REFERENCIAS
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-: Logística Empresarial. Bookman Editora, 2009 2. FALCONI, V. Programa 5S. Falconi 8ª edição,
página 197. Belo Horizonte. Editora INDG, 2004. 3. GIL, Carlos Antônio. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
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4437004 - LEON VIANA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO MWNE – MOTORES DIESEL : Implementação da metodologia 5s na linha de separação de kits

INTRODUCAO
A MWNE dedica-se a fornecer de forma consistente soluções de motorização Diesel e Gás com tecnologia avançada, alta qualidade e confiabilidade em todos os
segmentos de sua atuação, assegurando a satisfação dos nossos clientes e acionistas, proporcionando crescimento profissional aos colaboradores e contribuindo
para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

OBJETIVOS

O objetivo esta em apresentar o conceito da metodologia 5s para o mapeamento dos kits de montagens auxiliando ambos os turnos da empresa bem como os novos
colaboradores, facilitando a adaptação em conhecer as peças utilizadas em cada motor, possibilitando reduzir tempo na busca de tais componentes favorecendo
melhorias no processo. Utilizando a metodologia 5s. Segundo (Falconi, 2004) 5s é um programa para todas as pessoas da empresa, do presidente aos operadores,
para as áreas administrativas, de serviço, de manutenção e de manufatura que possibilita uma melhor organização principalmente em seus processos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema cujo objetivo segundo Gil (2008) é esclarecer conceitos para possíveis estudos posteriores com a coleção,
redução, categorização, e interpretação de dados.

RESULTADOS

Por meio da aplicação da metodologia 5s torna-se possível uma melhor organização e otimização dos processos produtivos. Esta metodologia é composta por cinco
sensos onde estes foram aplicados na linha de montagem. Foram apresentados cada um dos sensos aos colaboradores do setor, o Seiri, senso de utilização,
aplicado no descarte ou recolocando o que é considerado dispensável para realização das atividades. Seiton, o senso de organização importante aplicação para as
coisas disponíveis de forma que possam ser acessadas e usadas imediatamente, permitindo a economia de tempo, redução de pontos inseguros e facilidade na
localização dos produtos. Seiso, o terceiro senso define a relevância de eliminar resíduos, sujeira ou mesmo objetos desnecessários ou estranhos ao ambiente.
Seiktsu, senso de padronização permitindo uma melhora na localização dos itens a serem manuseados promovendo uma maior agilidade aos processos. Shitsuke,
senso de disciplina é definida pelo cumprimento e pelo comprometimento pessoal com todas as etapas. Diante de um ambiente autodisciplinado, é possível que se
tenha otimização dos processos, potencializando as ações na organização.

CONCLUSOES
A utilização da metodologia 5s apresentou=se de extrema relevância para a organização e montagem dos kits na linha de produção, assim como na sua busca, uma
vez que todos os produtos passaram a estar em ordem e de fácil visualização para a retirada e montagem na linha produtiva permitindo uma maior agilidade e
controle dos itens.

REFERENCIAS
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-: Logística Empresarial. Bookman Editora, 2009 2. FALCONI, V. Programa 5S. Falconi 8ª edição,
página 197. Belo Horizonte. Editora INDG, 2004. 3. GIL, Carlos Antônio. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
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4443438 - GABRIEL DE OLIVEIRA PAGLIUZI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO MWNE – MOTORES DIESEL : Implementação da metodologia 5s na linha de separação de kits

INTRODUCAO
A MWNE dedica-se a fornecer de forma consistente soluções de motorização Diesel e Gás com tecnologia avançada, alta qualidade e confiabilidade em todos os
segmentos de sua atuação, assegurando a satisfação dos nossos clientes e acionistas, proporcionando crescimento profissional aos colaboradores e contribuindo
para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

OBJETIVOS

O objetivo esta em apresentar o conceito da metodologia 5s para o mapeamento dos kits de montagens auxiliando ambos os turnos da empresa bem como os novos
colaboradores, facilitando a adaptação em conhecer as peças utilizadas em cada motor, possibilitando reduzir tempo na busca de tais componentes favorecendo
melhorias no processo. Utilizando a metodologia 5s. Segundo (Falconi, 2004) 5s é um programa para todas as pessoas da empresa, do presidente aos operadores,
para as áreas administrativas, de serviço, de manutenção e de manufatura que possibilita uma melhor organização principalmente em seus processos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema cujo objetivo segundo Gil (2008) é esclarecer conceitos para possíveis estudos posteriores com a coleção,
redução, categorização, e interpretação de dados.

RESULTADOS

Por meio da aplicação da metodologia 5s torna-se possível uma melhor organização e otimização dos processos produtivos. Esta metodologia é composta por cinco
sensos onde estes foram aplicados na linha de montagem. Foram apresentados cada um dos sensos aos colaboradores do setor, o Seiri, senso de utilização,
aplicado no descarte ou recolocando o que é considerado dispensável para realização das atividades. Seiton, o senso de organização importante aplicação para as
coisas disponíveis de forma que possam ser acessadas e usadas imediatamente, permitindo a economia de tempo, redução de pontos inseguros e facilidade na
localização dos produtos. Seiso, o terceiro senso define a relevância de eliminar resíduos, sujeira ou mesmo objetos desnecessários ou estranhos ao ambiente.
Seiktsu, senso de padronização permitindo uma melhora na localização dos itens a serem manuseados promovendo uma maior agilidade aos processos. Shitsuke,
senso de disciplina é definida pelo cumprimento e pelo comprometimento pessoal com todas as etapas. Diante de um ambiente autodisciplinado, é possível que se
tenha otimização dos processos, potencializando as ações na organização.

CONCLUSOES
A utilização da metodologia 5s apresentou=se de extrema relevância para a organização e montagem dos kits na linha de produção, assim como na sua busca, uma
vez que todos os produtos passaram a estar em ordem e de fácil visualização para a retirada e montagem na linha produtiva permitindo uma maior agilidade e
controle dos itens.

REFERENCIAS
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-: Logística Empresarial. Bookman Editora, 2009 2. FALCONI, V. Programa 5S. Falconi 8ª edição,
página 197. Belo Horizonte. Editora INDG, 2004. 3. GIL, Carlos Antônio. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
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4485459 - VITOR HENRIQUE LOPES MACHADO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO MWNE – MOTORES DIESEL : Implementação da metodologia 5s na linha de separação de kits

INTRODUCAO
A MWNE dedica-se a fornecer de forma consistente soluções de motorização Diesel e Gás com tecnologia avançada, alta qualidade e confiabilidade em todos os
segmentos de sua atuação, assegurando a satisfação dos nossos clientes e acionistas, proporcionando crescimento profissional aos colaboradores e contribuindo
para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

OBJETIVOS

O objetivo esta em apresentar o conceito da metodologia 5s para o mapeamento dos kits de montagens auxiliando ambos os turnos da empresa bem como os novos
colaboradores, facilitando a adaptação em conhecer as peças utilizadas em cada motor, possibilitando reduzir tempo na busca de tais componentes favorecendo
melhorias no processo. Utilizando a metodologia 5s. Segundo (Falconi, 2004) 5s é um programa para todas as pessoas da empresa, do presidente aos operadores,
para as áreas administrativas, de serviço, de manutenção e de manufatura que possibilita uma melhor organização principalmente em seus processos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir as informações e elementos que serviram de referência para a construção de
investigação proposta a partir do determinado tema cujo objetivo segundo Gil (2008) é esclarecer conceitos para possíveis estudos posteriores com a coleção,
redução, categorização, e interpretação de dados.

RESULTADOS

Por meio da aplicação da metodologia 5s torna-se possível uma melhor organização e otimização dos processos produtivos. Esta metodologia é composta por cinco
sensos onde estes foram aplicados na linha de montagem. Foram apresentados cada um dos sensos aos colaboradores do setor, o Seiri, senso de utilização,
aplicado no descarte ou recolocando o que é considerado dispensável para realização das atividades. Seiton, o senso de organização importante aplicação para as
coisas disponíveis de forma que possam ser acessadas e usadas imediatamente, permitindo a economia de tempo, redução de pontos inseguros e facilidade na
localização dos produtos. Seiso, o terceiro senso define a relevância de eliminar resíduos, sujeira ou mesmo objetos desnecessários ou estranhos ao ambiente.
Seiktsu, senso de padronização permitindo uma melhora na localização dos itens a serem manuseados promovendo uma maior agilidade aos processos. Shitsuke,
senso de disciplina é definida pelo cumprimento e pelo comprometimento pessoal com todas as etapas. Diante de um ambiente autodisciplinado, é possível que se
tenha otimização dos processos, potencializando as ações na organização.

CONCLUSOES
A utilização da metodologia 5s apresentou=se de extrema relevância para a organização e montagem dos kits na linha de produção, assim como na sua busca, uma
vez que todos os produtos passaram a estar em ordem e de fácil visualização para a retirada e montagem na linha produtiva permitindo uma maior agilidade e
controle dos itens.

REFERENCIAS
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-: Logística Empresarial. Bookman Editora, 2009 2. FALCONI, V. Programa 5S. Falconi 8ª edição,
página 197. Belo Horizonte. Editora INDG, 2004. 3. GIL, Carlos Antônio. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
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3950310 - GUSTAVO AFFONSO LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Aline Maria de Oliveira Rocha

TITULO Principais repercussões clínicas após alta hospitalar de pacientes pediátricos internados com Bronquiolite Viral Aguda: resultados preliminares

INTRODUCAO

Bronquiolite viral aguda é uma doença que acomete principalmente o trato respiratório inferior, sendo causada de forma mais prevalente pelo vírus sincicial
respiratório. Dentre os sintomas mais comuns estão tosse, taquipneia e aumento do esforço respiratório. A maioria das crianças tem resposta favorável ao
tratamento de suporte proposto, porém algumas podem evoluir com complicações importantes, incluindo necessidade de intubação orotraqueal, traqueostomia,
disfagia e gastrostomia. Muito se tem discutido sobre fatores preditores para as complicações quanto à gravidade da doença e tempo prolongado de internação.

OBJETIVOS
Identificar retrospectivamente possíveis fatores clínicos, ambientais e sociais associados à internação e maior gravidade em pacientes pediátricos que estiveram
internados por diagnóstico de Bronquiolite Viral Aguda e avaliar prospectivamente as possíveis repercussões associadas ao quadro após alta hospitalar durante
acompanhamento ambulatorial em um serviço escola da Zona Sul de São Paulo.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional longitudinal em que além das informações obtidas pelo responsável e por meio de documentos de alta, se observará a
evolução clínica ambulatorial do paciente por um período mínimo de 6 meses após a alta hospitalar. O seguimento será realizado no Ambulatório Escola de Pediatria
da Universidade Santo Amaro, localizado na zona sul de São Paulo, que destina em um dos seus turnos atendimento no ambulatório de egressos após a alta
hospitalar de pacientes selecionados. Propõe-se como alvo amostral cerca de 144 pacientes. São critérios de inclusão: idade até 2 anos com diagnóstico inicial de
bronquiolite viral aguda no momento da internação, internação prolongada por mais de 15 dias com necessidade ou não de terapia intensiva ou oxigenioterapia,
serão excluídos aqueles pacientes que estiveram em atendimento no serviço de pronto-socorro por bronquiolite viral aguda, porém não foi necessária a internação;
internadas por quadros respiratórios que não por bronquiolite viral aguda e recusa dos responsáveis na participação. Todos os responsáveis assinarão Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, sendo solicitada dispensa do termo de Assentimento uma vez que não é obrigatório para menores de 2 anos de idade. O projeto
conta com aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição.

RESULTADOS

Foram incluídas 17 crianças desde Agosto/2021 até o momento, destas 16 nascidas a termo, 10 com complicações perinatais, as quais houveram 8 cesarianas.
Foram avaliados as comorbidades que poderiam estar associadas com um pior prognóstico durante a internação destes pacientes: 2 apresentam cardiopatia
congênita com repercussão hemodinâmica e apenas 1 paciente apresenta doença neurológica (epilepsia). O tempo de internação variou entre 6 e 88 dias e 12
pacientes fizeram uso de algum tipo de dispositivo invasivo como intubação orotraqueal ou gastrostomia e 15 pacientes fizeram uso de oxigenioterapia.

CONCLUSOES
Ainda poucos dados foram obtidos a fim de identificar uma associação forte entre aspectos sociais, ambientais e clínicos dos pacientes e o espectro de maior
gravidade da internação por BVA. Mais dados serão coletados e os pacientes incluídos acompanhados por um período mínimo de 6 meses para estabelecer
possíveis relações ou não.

REFERENCIAS

BURNS, D.A.R. Sociedade Brasileira de Pediatria. Tratado de Pediatria. 4. ed. São Paulo: Manole, 2017. 2 v. Sociedade Brasileira de Pediatria. Brasil. Diretrizes para o
Manejo da infecção causada pelo VSR 2017 SBP. https://www.scielo.br/j/rpp/a/6DDvhshHh4qbZv67sBjwfWQ/?lang=pt(#38)format=pdf. [Internet]. Acesso em 09 de
junho de 2021 SILVER, A. H.; NAZIF, J. M; Bronchiolitis, Pediatrics in Review, Nova York, v. 40, n. 11 568-576, 2019, Disponível em:
(#60)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31059347/(#62) Acesso em: 09 de junho de 2021, às 17:45. KARAMPATSAS, K. et al. Bronchiolitis: an update on
management and prophylaxis, British Journal of Hospital Medicine, Londres, v. 80, n. 5, p. 278-284 2019. ROQUÉ, I.; FIGULS, M. et al. Chest physiotherapy for acute
bronchiolitis in paediatric patients between 0 and 24 months old (Review), Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 2. Art. No.: CD004873, 2016, Disponível
em:(#60)https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004873.pub5/epdf/full(#62) Acesso em: 07 de junho de 2021, às 18:43. Bronquiolite Viral
Aguda. In: Pneumologia Pediátrica. Patrícia Gomes de Matos Bezerra, Rita de Cassia Coelho Moraes de Brito, Murilo Carlos Amorim de Britto.- 1ed.- Rio de Janeiro:
Med Book, 2016. Síndrome do Lactente Sibilante. In : ProPed Programa de Atualização em Terapêutica Pediátrica: Ciclo 1, Volume 1. Organizado pela Sociedade
Brasileira de Pediatria- Porto Alegre: Artmed Panamericana, 2018. TUMBA, K. et al. Tendência Temporal das Hospitalizações por Bronquiolite Aguda em Lactentes
Menores de um Ano no Brasil entre 2008 e 2015, Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 38, e2018120, 2020, Disponível em:
(#60)https://www.scielo.br/j/rpp/a/6DDvhshHh4qbZv67sBjwfWQ/?lang=pt(#38)format=pdf(#62) Acesso em: 09 de junho de 2021, 20:52.
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Marina Tiemi Shio Luiz Henrique da Silva Nali

TITULO O papel dos Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) na Artrite Reumatoide.

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) são vírus que infectaram células germinativas dos nossos ancestrais a milhões de anos atrás, foram transmitidos pelas
gerações de forma mendeliana e hoje sabemos que cerca de 8% do genoma humano é composto por sequências dos HERVs. Esses vírus têm sido associados com
um possível papel na patogênese de doenças autoimunes, em especial a Esclerose Múltipla (EM) e em Lúpus Eritematoso Sistêmico, mas as outras doenças
autoimunes estão sendo estudadas de forma escassa, em especial a Artrite Reumatoide (AR). Essa doença não apresenta etiologia definida e os pacientes
acometidos pela doença podem apresentar quadros graves e consideravelmente debilitantes. Vale destacar que existem poucos os trabalhos que buscaram
compreender quais famílias de HERV possam estar expressas em pacientes com AR ou se podem apresentar um papel na patogênese dessa doença.

OBJETIVOS Investigar os HERVs como uma das possíveis causas das doenças autoimunes, com foco na Artrite Reumatoide.

METODOLOGIA
Essa pesquisa compõe-se de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório por meio de artigos científicos, tendo como palavras chaves Artrite Reumatoide, HERV
e autoimunidade.

RESULTADOS

Muitos estudos estão sendo realizados com foco no HERV principalmente nas últimas três décadas. Alguns mostraram níveis mais altos de expressão de HERV-K no
sangue periférico e líquido sinovial em pacientes com AR em comparação com controles saudáveis. Também foi observado níveis mais altos de expressão de HERV
em pacientes com a doença mais avançada, mas existe estudos contrastantes, que demonstraram que o HERV-K é expresso em graus semelhantes em indivíduos
saudáveis e em doenças autoimunes. Além disso, para melhor entendimento do papel dos HERVs nas doenças autoimunes poderiam ser realizados alguns tipos de
diagnóstico, como a síntese de peptídeos curtos para utilização de um ensaio imunoenzimático (ELISA), para visualização de anticorpos contra o HERV. Além do
Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-PCR), que é uma técnica altamente sensível para detectar até mesmo uma quantidade muito baixa de RNA,
material genético dos HERVs. Poderiam também ser realizado um microarranjo de antígeno na AR, para fornecer informações diagnósticas e permitir a estratificação
de pacientes com essa doença.

CONCLUSOES
São necessários novos estudos para elucidar algumas perguntas que envolve a etiologia das doenças autoimunes. Além disso seria importante estudar o HERV
como um possível biomarcador para fins diagnósticos e quais são os possíveis.

REFERENCIAS

Greenig M. Hervs, immunity, and autoimmunity: Understanding the connection. PeerJ [Internet]. 2019 [cited 2021 May 10];2019(4). Available from:
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Immunology, 160(3), 340–347. https://doi.org/10.1111/j.1365-2249.2010.04110.x
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3560261 - KEVIN CEZAR NASCIMENTO SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marina Tiemi Shio Luiz Henrique da Silva Nali

TITULO O papel dos Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) na Artrite Reumatoide.

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) são vírus que infectaram células germinativas dos nossos ancestrais a milhões de anos atrás, foram transmitidos pelas
gerações de forma mendeliana e hoje sabemos que cerca de 8% do genoma humano é composto por sequências dos HERVs. Esses vírus têm sido associados com
um possível papel na patogênese de doenças autoimunes, em especial a Esclerose Múltipla (EM) e em Lúpus Eritematoso Sistêmico, mas as outras doenças
autoimunes estão sendo estudadas de forma escassa, em especial a Artrite Reumatoide (AR). Essa doença não apresenta etiologia definida e os pacientes
acometidos pela doença podem apresentar quadros graves e consideravelmente debilitantes. Vale destacar que existem poucos os trabalhos que buscaram
compreender quais famílias de HERV possam estar expressas em pacientes com AR ou se podem apresentar um papel na patogênese dessa doença.

OBJETIVOS Investigar os HERVs como uma das possíveis causas das doenças autoimunes, com foco na Artrite Reumatoide.

METODOLOGIA
Essa pesquisa compõe-se de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório por meio de artigos científicos, tendo como palavras chaves Artrite Reumatoide, HERV
e autoimunidade.

RESULTADOS

Muitos estudos estão sendo realizados com foco no HERV principalmente nas últimas três décadas. Alguns mostraram níveis mais altos de expressão de HERV-K no
sangue periférico e líquido sinovial em pacientes com AR em comparação com controles saudáveis. Também foi observado níveis mais altos de expressão de HERV
em pacientes com a doença mais avançada, mas existe estudos contrastantes, que demonstraram que o HERV-K é expresso em graus semelhantes em indivíduos
saudáveis e em doenças autoimunes. Além disso, para melhor entendimento do papel dos HERVs nas doenças autoimunes poderiam ser realizados alguns tipos de
diagnóstico, como a síntese de peptídeos curtos para utilização de um ensaio imunoenzimático (ELISA), para visualização de anticorpos contra o HERV. Além do
Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-PCR), que é uma técnica altamente sensível para detectar até mesmo uma quantidade muito baixa de RNA,
material genético dos HERVs. Poderiam também ser realizado um microarranjo de antígeno na AR, para fornecer informações diagnósticas e permitir a estratificação
de pacientes com essa doença.

CONCLUSOES
São necessários novos estudos para elucidar algumas perguntas que envolve a etiologia das doenças autoimunes. Além disso seria importante estudar o HERV
como um possível biomarcador para fins diagnósticos e quais são os possíveis.

REFERENCIAS

Greenig M. Hervs, immunity, and autoimmunity: Understanding the connection. PeerJ [Internet]. 2019 [cited 2021 May 10];2019(4). Available from:
/pmc/articles/PMC6452852/ 2. Xue B, Sechi LA, Kelvin DJ. Human Endogenous Retrovirus K (HML-2) in Health and Disease. Vol. 11, Frontiers in Microbiology.
Frontiers Media S.A.; 2020. 3. Freimanis, G., Hooley, P., Ejtehadi, H. D., Ali, H. A., Veitch, A., Rylance, P. B., Alawi, A., Axford, J., Nevill, A., Murray, P. G., (#38) Nelson, P.
N. (2010). A role for human endogenous retrovirus-K (HML-2) in rheumatoid arthritis: Investigating mechanisms of pathogenesis. Clinical and Experimental
Immunology, 160(3), 340–347. https://doi.org/10.1111/j.1365-2249.2010.04110.x
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TITULO O papel dos Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) na Artrite Reumatoide.

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) são vírus que infectaram células germinativas dos nossos ancestrais a milhões de anos atrás, foram transmitidos pelas
gerações de forma mendeliana e hoje sabemos que cerca de 8% do genoma humano é composto por sequências dos HERVs. Esses vírus têm sido associados com
um possível papel na patogênese de doenças autoimunes, em especial a Esclerose Múltipla (EM) e em Lúpus Eritematoso Sistêmico, mas as outras doenças
autoimunes estão sendo estudadas de forma escassa, em especial a Artrite Reumatoide (AR). Essa doença não apresenta etiologia definida e os pacientes
acometidos pela doença podem apresentar quadros graves e consideravelmente debilitantes. Vale destacar que existem poucos os trabalhos que buscaram
compreender quais famílias de HERV possam estar expressas em pacientes com AR ou se podem apresentar um papel na patogênese dessa doença.

OBJETIVOS Investigar os HERVs como uma das possíveis causas das doenças autoimunes, com foco na Artrite Reumatoide.

METODOLOGIA
Essa pesquisa compõe-se de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório por meio de artigos científicos, tendo como palavras chaves Artrite Reumatoide, HERV
e autoimunidade.

RESULTADOS

Muitos estudos estão sendo realizados com foco no HERV principalmente nas últimas três décadas. Alguns mostraram níveis mais altos de expressão de HERV-K no
sangue periférico e líquido sinovial em pacientes com AR em comparação com controles saudáveis. Também foi observado níveis mais altos de expressão de HERV
em pacientes com a doença mais avançada, mas existe estudos contrastantes, que demonstraram que o HERV-K é expresso em graus semelhantes em indivíduos
saudáveis e em doenças autoimunes. Além disso, para melhor entendimento do papel dos HERVs nas doenças autoimunes poderiam ser realizados alguns tipos de
diagnóstico, como a síntese de peptídeos curtos para utilização de um ensaio imunoenzimático (ELISA), para visualização de anticorpos contra o HERV. Além do
Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-PCR), que é uma técnica altamente sensível para detectar até mesmo uma quantidade muito baixa de RNA,
material genético dos HERVs. Poderiam também ser realizado um microarranjo de antígeno na AR, para fornecer informações diagnósticas e permitir a estratificação
de pacientes com essa doença.

CONCLUSOES
São necessários novos estudos para elucidar algumas perguntas que envolve a etiologia das doenças autoimunes. Além disso seria importante estudar o HERV
como um possível biomarcador para fins diagnósticos e quais são os possíveis.

REFERENCIAS

Greenig M. Hervs, immunity, and autoimmunity: Understanding the connection. PeerJ [Internet]. 2019 [cited 2021 May 10];2019(4). Available from:
/pmc/articles/PMC6452852/ 2. Xue B, Sechi LA, Kelvin DJ. Human Endogenous Retrovirus K (HML-2) in Health and Disease. Vol. 11, Frontiers in Microbiology.
Frontiers Media S.A.; 2020. 3. Freimanis, G., Hooley, P., Ejtehadi, H. D., Ali, H. A., Veitch, A., Rylance, P. B., Alawi, A., Axford, J., Nevill, A., Murray, P. G., (#38) Nelson, P.
N. (2010). A role for human endogenous retrovirus-K (HML-2) in rheumatoid arthritis: Investigating mechanisms of pathogenesis. Clinical and Experimental
Immunology, 160(3), 340–347. https://doi.org/10.1111/j.1365-2249.2010.04110.x
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TITULO O papel dos Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) na Artrite Reumatoide.

INTRODUCAO

Os Retrovírus Endógenos Humanos (HERVs) são vírus que infectaram células germinativas dos nossos ancestrais a milhões de anos atrás, foram transmitidos pelas
gerações de forma mendeliana e hoje sabemos que cerca de 8% do genoma humano é composto por sequências dos HERVs. Esses vírus têm sido associados com
um possível papel na patogênese de doenças autoimunes, em especial a Esclerose Múltipla (EM) e em Lúpus Eritematoso Sistêmico, mas as outras doenças
autoimunes estão sendo estudadas de forma escassa, em especial a Artrite Reumatoide (AR). Essa doença não apresenta etiologia definida e os pacientes
acometidos pela doença podem apresentar quadros graves e consideravelmente debilitantes. Vale destacar que existem poucos os trabalhos que buscaram
compreender quais famílias de HERV possam estar expressas em pacientes com AR ou se podem apresentar um papel na patogênese dessa doença.

OBJETIVOS Investigar os HERVs como uma das possíveis causas das doenças autoimunes, com foco na Artrite Reumatoide.

METODOLOGIA
Essa pesquisa compõe-se de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório por meio de artigos científicos, tendo como palavras chaves Artrite Reumatoide, HERV
e autoimunidade.

RESULTADOS

Muitos estudos estão sendo realizados com foco no HERV principalmente nas últimas três décadas. Alguns mostraram níveis mais altos de expressão de HERV-K no
sangue periférico e líquido sinovial em pacientes com AR em comparação com controles saudáveis. Também foi observado níveis mais altos de expressão de HERV
em pacientes com a doença mais avançada, mas existe estudos contrastantes, que demonstraram que o HERV-K é expresso em graus semelhantes em indivíduos
saudáveis e em doenças autoimunes. Além disso, para melhor entendimento do papel dos HERVs nas doenças autoimunes poderiam ser realizados alguns tipos de
diagnóstico, como a síntese de peptídeos curtos para utilização de um ensaio imunoenzimático (ELISA), para visualização de anticorpos contra o HERV. Além do
Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-PCR), que é uma técnica altamente sensível para detectar até mesmo uma quantidade muito baixa de RNA,
material genético dos HERVs. Poderiam também ser realizado um microarranjo de antígeno na AR, para fornecer informações diagnósticas e permitir a estratificação
de pacientes com essa doença.

CONCLUSOES
São necessários novos estudos para elucidar algumas perguntas que envolve a etiologia das doenças autoimunes. Além disso seria importante estudar o HERV
como um possível biomarcador para fins diagnósticos e quais são os possíveis.

REFERENCIAS
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/pmc/articles/PMC6452852/ 2. Xue B, Sechi LA, Kelvin DJ. Human Endogenous Retrovirus K (HML-2) in Health and Disease. Vol. 11, Frontiers in Microbiology.
Frontiers Media S.A.; 2020. 3. Freimanis, G., Hooley, P., Ejtehadi, H. D., Ali, H. A., Veitch, A., Rylance, P. B., Alawi, A., Axford, J., Nevill, A., Murray, P. G., (#38) Nelson, P.
N. (2010). A role for human endogenous retrovirus-K (HML-2) in rheumatoid arthritis: Investigating mechanisms of pathogenesis. Clinical and Experimental
Immunology, 160(3), 340–347. https://doi.org/10.1111/j.1365-2249.2010.04110.x
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS COM OSTEOPOROSE

INTRODUCAO
A atividade física regular aumenta a otimização dos sistemas cardiorrespiratório e locomotor garantindo uma composição corporal mais saudável. Assim, os idosos
fisicamente ativos podem ter níveis mais altos de funcionalidade, melhor desempenho cognitivo e menor risco de queda, geralmente associados a problemas de
equilíbrio. Desta forma, o problema de pesquisa é baseado em: Quais os benefícios da atividade física em idosos com osteoporose?

OBJETIVOS
Compreender como a atividade física contribui para idosos com osteoporose. Quanto aos objetivos específicos: ressaltar as contribuições da atividade física na
terceira idade; descrever o processo de envelhecimento, demonstrar as alterações fisiológicas no indivíduo idoso.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica que tem como tema “Benefícios da atividade física para indivíduos com osteoporose”. A pesquisa
desenvolveu-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Para a realização
deste estudo, foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica qualitativa onde utilizou artigos científicos de banco de dados Google acadêmico, Lilács, Scielo
e nos portais Pub Med e Biblioteca Virtual em Saúde publicado entre 2011 e 2021.

RESULTADOS

Daqui alguns anos o Brasil se tornará um país idoso, pois a taxa de natalidade está diminuindo e a expectativa de vida vem aumentando, devido ao aumento do
avanço da medicina e mudanças no estilo de vida. É preciso preservar as rotinas de exercícios físicos, pois, dessa forma, é provável que a pessoa dê continuidade a
esse hábito no decorrer de sua idade. O fato é que, envelhecer é sempre bom, mas quando se está com a saúde em dia. Para isso, o idoso precisa cuidar dela
principalmente porque nessa faixa etária, necessita de mais cuidados devido a fragilidade. O envelhecimento considerado bom, é aquele com baixos números de
doenças, com a presença constante de atividades físicas e uma mente saudável. Cabe ressaltar que, diante do envelhecimento que é considerado normal, o corpo de
uma pessoa sofre diversas transformações que acaba limitando de alguma forma a realização de algumas tarefas, porém, isso pode ser evitado e mudado com uma
rotina saudável que refletirá em uma qualidade de vida melhor. Durante o processo de envelhecimento várias alterações fisiológicas acometem diferentes sistemas
do organismo, aos 24 anos atingimos o pico da massa muscular total e do tamanho do músculo, ressaltando-se que até os 50 anos ocorre uma diminuição de 10%
do seu tamanho e na faixa do 50 a 80 anos esta diminuição aumenta para 30%. Já o tecido ósseo é continuamente remodelado, por intermédio da formação pelos
osteoblastos e reabsorção pelos osteoclastos, para manter sua resistência e seu conteúdo mineral e para curar-se de microfraturas provenientes de deslocamentos
constantes.

CONCLUSOES
O estudo conclui que a prática de atividade física ajuda a diminuir a velocidade do progresso da osteoporose assim mantendo idosos com menos dores durante sua
vida. Por fim, esta pesquisa constatou que é necessário incentivar a prática de atividade física durante toda a vida para que o país tenha idosos saudáveis no futuro.

REFERENCIAS
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TITULO MICROAGULHAMENTO PARA CALVÍCIE (ALOPECIA ANDROGENÉTICA) ASSOCIADO AO USO DE MINOXIDIL: ESTUDO DE REVISÃO

INTRODUCAO

Calvície (alopecia androgenética) é a queda do cabelo em resultado da ação da testosterona sobre a raiz do cabelo, onde o indivíduo fica com falhas capilares
acometendo transtornos de autoestima. A calvície é um problema hereditário e hormonal, mais comum em homens do que em mulheres, podemos analisar que a
alopecia androgenética não tem danos nocivos fisiologicamente, mas causa transtornos psicológicos como ansiedade e depressão, devido aos valores e padrões
agregados ao cabelo pela sociedade. Sendo possível realizar procedimentos como o microagulhamento associado ao Minoxidil para reverter os danos causados
pela alopecia androgenética.

OBJETIVOS
Analisar os dois tipos tratamentos para alopecia androgenética: O microagulhamento e o Minoxidil, afim de fazer a junção dos dois tratamentos em simultâneo para
retornar os danos da alopecia androgenética no portador da doença.

METODOLOGIA
Revisão de literatura. O estudo foi realizado com artigos científicos referentes à calvície, alopecia androgenética, microagulhamento e Minoxidil, no período de 2010
à 2021. Limitado ao idioma português e inglês. Todos os estudos da literatura foram realizados com seres humanos, foram 23 artigos lidos na integra e excluídos
aqueles que não atendiam o objetivo.

RESULTADOS

Já é validado o uso do microagulhamento para diversos tratamento para a pele, desde cicatrizes até manchas, também podemos observar com base nos estudos da
literatura que o microagulhamento em calvície age com estimulação do crescimento capilar. Também já temos estudos concretizados e validados sobre o uso de
Minoxidil para crescimento capilar, usado em barbas e sobrancelhas. O medicamento já foi comprovado na sua eficácia, conforme a literatura. Contudo, os dois
estudos nos mostram resultados bons em crescimento capilar, porém podemos obter um resultado satisfatório e rápido com o uso dos dois tratamentos juntos, o
microagulhamento nos permite utilizar ativos na hora de sua aplicação, facilitando assim a entrada do Minoxidil na derme e epiderme, tendo uma permeação cutânea
muito maior do que sendo administrado o Minoxidil solo, apenas em uso tópico.

CONCLUSOES
Microagulhamento e Minoxidil, ambos bons tratamentos para a calvície, porém se usados em conjunto podemos ter a possibilidade de obter resultados mais rápidos
e satisfatórios no tratamento de alopecia androgenética, podendo reverter um quadro de baixa autoestima no portador da doença.

REFERENCIAS

1. Ferreira, Adriana Da Silva., Leiros Aita, Daniella., Aparecida Muneratto, Meire. Microneedling: a review. Revista Brasileira de Cirurgia Plastica, Brazilian Journal of
plastic Surgery. ED , Vol 35, 2020. 2. Nates, Mariana Correa. Silveira de Paiva, Natalia. Faleiro Soares, Andre Luiz. Dos Santos, Jane Luiza. Franco De Castro Eler,
Juliana. De Araujo Lopes, Leonardo. Ação do Minoxidil e da Finasterida através da intradermoterapia no tratamento da alopecia androgenética. Brazilian Journal of
Surgery and Clinical Research – BJSCR. Vol.24, n.2, pp.166-175 (2018).
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TITULO MICROAGULHAMENTO PARA CALVÍCIE (ALOPECIA ANDROGENÉTICA) ASSOCIADO AO USO DE MINOXIDIL: ESTUDO DE REVISÃO

INTRODUCAO

Calvície (alopecia androgenética) é a queda do cabelo em resultado da ação da testosterona sobre a raiz do cabelo, onde o indivíduo fica com falhas capilares
acometendo transtornos de autoestima. A calvície é um problema hereditário e hormonal, mais comum em homens do que em mulheres, podemos analisar que a
alopecia androgenética não tem danos nocivos fisiologicamente, mas causa transtornos psicológicos como ansiedade e depressão, devido aos valores e padrões
agregados ao cabelo pela sociedade. Sendo possível realizar procedimentos como o microagulhamento associado ao Minoxidil para reverter os danos causados
pela alopecia androgenética.

OBJETIVOS
Analisar os dois tipos tratamentos para alopecia androgenética: O microagulhamento e o Minoxidil, afim de fazer a junção dos dois tratamentos em simultâneo para
retornar os danos da alopecia androgenética no portador da doença.

METODOLOGIA
Revisão de literatura. O estudo foi realizado com artigos científicos referentes à calvície, alopecia androgenética, microagulhamento e Minoxidil, no período de 2010
à 2021. Limitado ao idioma português e inglês. Todos os estudos da literatura foram realizados com seres humanos, foram 23 artigos lidos na integra e excluídos
aqueles que não atendiam o objetivo.

RESULTADOS

Já é validado o uso do microagulhamento para diversos tratamento para a pele, desde cicatrizes até manchas, também podemos observar com base nos estudos da
literatura que o microagulhamento em calvície age com estimulação do crescimento capilar. Também já temos estudos concretizados e validados sobre o uso de
Minoxidil para crescimento capilar, usado em barbas e sobrancelhas. O medicamento já foi comprovado na sua eficácia, conforme a literatura. Contudo, os dois
estudos nos mostram resultados bons em crescimento capilar, porém podemos obter um resultado satisfatório e rápido com o uso dos dois tratamentos juntos, o
microagulhamento nos permite utilizar ativos na hora de sua aplicação, facilitando assim a entrada do Minoxidil na derme e epiderme, tendo uma permeação cutânea
muito maior do que sendo administrado o Minoxidil solo, apenas em uso tópico.

CONCLUSOES
Microagulhamento e Minoxidil, ambos bons tratamentos para a calvície, porém se usados em conjunto podemos ter a possibilidade de obter resultados mais rápidos
e satisfatórios no tratamento de alopecia androgenética, podendo reverter um quadro de baixa autoestima no portador da doença.

REFERENCIAS

1. Ferreira, Adriana Da Silva., Leiros Aita, Daniella., Aparecida Muneratto, Meire. Microneedling: a review. Revista Brasileira de Cirurgia Plastica, Brazilian Journal of
plastic Surgery. ED , Vol 35, 2020. 2. Nates, Mariana Correa. Silveira de Paiva, Natalia. Faleiro Soares, Andre Luiz. Dos Santos, Jane Luiza. Franco De Castro Eler,
Juliana. De Araujo Lopes, Leonardo. Ação do Minoxidil e da Finasterida através da intradermoterapia no tratamento da alopecia androgenética. Brazilian Journal of
Surgery and Clinical Research – BJSCR. Vol.24, n.2, pp.166-175 (2018).
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TITULO MICROAGULHAMENTO ASSOCIADO A VITAMINA C E FOTOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CICATRIZ DE ACNE ATRÓFICA. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO
Durante o início da adolescência até a vida adulta, é muito comum o surgimento de acne atrófica em diferentes graus, afetando assim a autoestima e psicológico do
indivíduo. Para o tratamento da cicatriz de acne, existe uma gama muito vasta de procedimentos, mas para ter um ótimo resultado, é necessário que identifique
corretamente o grau de cicatriz, para a escolha correta do tratamento.

OBJETIVOS Identificar os benefícios da técnica do Microagulhamento associado vitamina c e fototerapia em cicatriz atrófica.

METODOLOGIA Trata se de uma revisão bibliográfica. As pesquisas foram realizadas através das seguintes plataformas de dados: Scielo, PubMed, Lilacs, Bireme.

RESULTADOS

Seis temas essenciais foram identificados para essa revisão. A técnica de microagulhamento e princípios ativos utilizado em conjunto, houve suavização das
cicatrizes de cada paciente. Em pesquisa realizada, mostrou em seu estudo que 22 indivíduos japoneses com cicatrizes atróficas de acne foram submetidos a um
aparelho que imitira sete comprimentos de onda de LED. Dessa forma, evidenciaram que o tratamento possui eficácia e bons resultados quando relacionado a três
principais parâmetros: área, volume e profundidade da cicatriz. Corroborando com estudo, onde foi feita uma associação do microagulhamento com luz de LED
vermelha, foram comparados o tratamento em dois grupos grupo. Houve uma diferença significativa sendo o grupo 2 tendo uma melhora excelente em 28%.

CONCLUSOES
O tratamento composto por microagulhamento e a ledterapia, apresentam resultados muito satisfatórios e excelentes na melhora da cicatriz de acne atrófica,
presente na pele. A vitamina c se mostrou pouco eficaz no tratamento.

REFERENCIAS

1-WILLIAMS, Hywel C et al. Acne vulgaris. London, England: Lancet, 2012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21880356/ 2- EL-DOMYATI, Moetaz et al. Microneedling
Therapy for Atrophic Acne Scars: An Objective Evaluation. [S. l.]. The Journal of clinical and aesthetic dermatology ,2015.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26203319/ 3- DOURADO, Kerson et al. LEDTERAPIA. Uma nova perspectiva terapêutica ao tratamento de doenças da pele,
cicatrização de feridas e recuperação tecidual. Mato Grosso do Sul. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, 2011.
https://seer.pgsskroton.com/index.php/ensaioeciencia/article/view/2846
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4442067 - YASMIM VALENTE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO MICROAGULHAMENTO ASSOCIADO A VITAMINA C E FOTOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CICATRIZ DE ACNE ATRÓFICA. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUCAO
Durante o início da adolescência até a vida adulta, é muito comum o surgimento de acne atrófica em diferentes graus, afetando assim a autoestima e psicológico do
indivíduo. Para o tratamento da cicatriz de acne, existe uma gama muito vasta de procedimentos, mas para ter um ótimo resultado, é necessário que identifique
corretamente o grau de cicatriz, para a escolha correta do tratamento.

OBJETIVOS Identificar os benefícios da técnica do Microagulhamento associado vitamina c e fototerapia em cicatriz atrófica.

METODOLOGIA Trata se de uma revisão bibliográfica. As pesquisas foram realizadas através das seguintes plataformas de dados: Scielo, PubMed, Lilacs, Bireme.

RESULTADOS

Seis temas essenciais foram identificados para essa revisão. A técnica de microagulhamento e princípios ativos utilizado em conjunto, houve suavização das
cicatrizes de cada paciente. Em pesquisa realizada, mostrou em seu estudo que 22 indivíduos japoneses com cicatrizes atróficas de acne foram submetidos a um
aparelho que imitira sete comprimentos de onda de LED. Dessa forma, evidenciaram que o tratamento possui eficácia e bons resultados quando relacionado a três
principais parâmetros: área, volume e profundidade da cicatriz. Corroborando com estudo, onde foi feita uma associação do microagulhamento com luz de LED
vermelha, foram comparados o tratamento em dois grupos grupo. Houve uma diferença significativa sendo o grupo 2 tendo uma melhora excelente em 28%.

CONCLUSOES
O tratamento composto por microagulhamento e a ledterapia, apresentam resultados muito satisfatórios e excelentes na melhora da cicatriz de acne atrófica,
presente na pele. A vitamina c se mostrou pouco eficaz no tratamento.

REFERENCIAS

1-WILLIAMS, Hywel C et al. Acne vulgaris. London, England: Lancet, 2012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21880356/ 2- EL-DOMYATI, Moetaz et al. Microneedling
Therapy for Atrophic Acne Scars: An Objective Evaluation. [S. l.]. The Journal of clinical and aesthetic dermatology ,2015.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26203319/ 3- DOURADO, Kerson et al. LEDTERAPIA. Uma nova perspectiva terapêutica ao tratamento de doenças da pele,
cicatrização de feridas e recuperação tecidual. Mato Grosso do Sul. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, 2011.
https://seer.pgsskroton.com/index.php/ensaioeciencia/article/view/2846
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3883442 - LAIANE MARIA DE ANDRADE 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo da Incidência de Casos de Violência contra a Mulher na Pandemia do Covid 19

INTRODUCAO

Estudos recentes voltados à violência contra a mulher referenciam as ações públicas como responsáveis pelo processo de conscientização e redução de casos
(MICCHELUCCI MALANGA et al, 2020; FORNARI et al., 2021). A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo a partir do registro de dados relacionados à
violência contra mulher, monitora os números de ocorrências para uma análise histórica interpretativa sobre o aumento ou redução dos casos frente a Pandemia do
Covid 19. São fatores elencados como violência a mulher: homicídio doloso total ou não, feminicídio, homicídio culposo, tentativa de homicídio, lesão corporal
dolosa, maus tratos, calunia ou difamação, constrangimento ilegal, ameaça, invasão de domicilio, dano, estrupo consumado, estrupo tentado, estrupo de vulnerável
consumado, estrupo de vulnerável tentado e outros crimes com dignidade sexual. A análise e divulgação da temática impulsiona a reflexão e encorajando o
enfrentamento do problema.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi analisar se houve aumento ou redução de casos de violência contra a mulher ao longo da pandemia da Covid 19 no Estado de São Paulo.

METODOLOGIA
Foram utilizados os dados apresentados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) ao longo dos três últimos anos e realizada a
comparação da evolução destes dados no mês de Agosto (2019, 2020 e 2021).

RESULTADOS

Após interpretação e análise dos dados informados observamos que em agosto de 2019 foram realizados 12.515 registros em Boletim de Ocorrência alegando
violência contra a mulher. Em período equivalente, ou seja, Agosto de 2020, observamos 10.495 registros de casos, tendo uma redução de 2.020 (16%) casos em
relação ao mesmo período em ano anterior. Já em Agosto de 2021 foram registrados 11.914 casos, representando um aumento de 1.419 (13%) casos em relação a
2020. A análise longitudinal do número dos registros de casos apresenta uma parábola invertida no período de 2019 a 2021. Tal fato sugere ações publicas como o
aplicativo SOS Mulher usado ao longo da pandemia.

CONCLUSOES

Os dados públicos analisados revelam que não houve aumento do registro de casos de violência contra mulher no Estado de São Paulo durante a pandemia da Covid
19, especificamente no mês de Agosto. Apesar da interpretação dos resultados frente a dados públicos notificados de modo compulsório por meio de Boletim de
Ocorrência há de se pensar que muitas vezes por vergonha, falta de conhecimento e até constrangimentos podem ser impeditivos de registros. Sugerem-se novas
pesquisas contribuindo para a reflexão sobre a temática.

REFERENCIAS

1. FORNARI, LUCIMARA; LOURENÇO, RAFAELA; OLIVEIRA, REBECA; SANTOS, DANYELLE; MENEGATTI, MARIANA; FONSECA, ROSA MARIA. Violência Domestica
contra a mulher na pandemia: estratégias de enfrentamento divulgadas pelas mídias digitais. REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, V 74, 2021. 2. MICCHELUCCI
MALANGA, ANDREA CRISTINA; BASTOS, CARMEN; CALDEIRO, JANE. Estudo de casos de feminicidio no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. V.3, nº 5. São Paulo:
Veredas, 2020. 3. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO Disponível em http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/ViolenciaMulher.aspx#/! acessado em
29 de setembro de 2021.
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3894436 - FERNANDA BISPO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo da Incidência de Casos de Violência contra a Mulher na Pandemia do Covid 19

INTRODUCAO

Estudos recentes voltados à violência contra a mulher referenciam as ações públicas como responsáveis pelo processo de conscientização e redução de casos
(MICCHELUCCI MALANGA et al, 2020; FORNARI et al., 2021). A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo a partir do registro de dados relacionados à
violência contra mulher, monitora os números de ocorrências para uma análise histórica interpretativa sobre o aumento ou redução dos casos frente a Pandemia do
Covid 19. São fatores elencados como violência a mulher: homicídio doloso total ou não, feminicídio, homicídio culposo, tentativa de homicídio, lesão corporal
dolosa, maus tratos, calunia ou difamação, constrangimento ilegal, ameaça, invasão de domicilio, dano, estrupo consumado, estrupo tentado, estrupo de vulnerável
consumado, estrupo de vulnerável tentado e outros crimes com dignidade sexual. A análise e divulgação da temática impulsiona a reflexão e encorajando o
enfrentamento do problema.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi analisar se houve aumento ou redução de casos de violência contra a mulher ao longo da pandemia da Covid 19 no Estado de São Paulo.

METODOLOGIA
Foram utilizados os dados apresentados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) ao longo dos três últimos anos e realizada a
comparação da evolução destes dados no mês de Agosto (2019, 2020 e 2021).

RESULTADOS

Após interpretação e análise dos dados informados observamos que em agosto de 2019 foram realizados 12.515 registros em Boletim de Ocorrência alegando
violência contra a mulher. Em período equivalente, ou seja, Agosto de 2020, observamos 10.495 registros de casos, tendo uma redução de 2.020 (16%) casos em
relação ao mesmo período em ano anterior. Já em Agosto de 2021 foram registrados 11.914 casos, representando um aumento de 1.419 (13%) casos em relação a
2020. A análise longitudinal do número dos registros de casos apresenta uma parábola invertida no período de 2019 a 2021. Tal fato sugere ações publicas como o
aplicativo SOS Mulher usado ao longo da pandemia.

CONCLUSOES

Os dados públicos analisados revelam que não houve aumento do registro de casos de violência contra mulher no Estado de São Paulo durante a pandemia da Covid
19, especificamente no mês de Agosto. Apesar da interpretação dos resultados frente a dados públicos notificados de modo compulsório por meio de Boletim de
Ocorrência há de se pensar que muitas vezes por vergonha, falta de conhecimento e até constrangimentos podem ser impeditivos de registros. Sugerem-se novas
pesquisas contribuindo para a reflexão sobre a temática.

REFERENCIAS

1. FORNARI, LUCIMARA; LOURENÇO, RAFAELA; OLIVEIRA, REBECA; SANTOS, DANYELLE; MENEGATTI, MARIANA; FONSECA, ROSA MARIA. Violência Domestica
contra a mulher na pandemia: estratégias de enfrentamento divulgadas pelas mídias digitais. REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, V 74, 2021. 2. MICCHELUCCI
MALANGA, ANDREA CRISTINA; BASTOS, CARMEN; CALDEIRO, JANE. Estudo de casos de feminicidio no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. V.3, nº 5. São Paulo:
Veredas, 2020. 3. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO Disponível em http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/ViolenciaMulher.aspx#/! acessado em
29 de setembro de 2021.
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3904971 - MARINA DOS SANTOS CARNEIRO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo da Incidência de Casos de Violência contra a Mulher na Pandemia do Covid 19

INTRODUCAO

Estudos recentes voltados à violência contra a mulher referenciam as ações públicas como responsáveis pelo processo de conscientização e redução de casos
(MICCHELUCCI MALANGA et al, 2020; FORNARI et al., 2021). A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo a partir do registro de dados relacionados à
violência contra mulher, monitora os números de ocorrências para uma análise histórica interpretativa sobre o aumento ou redução dos casos frente a Pandemia do
Covid 19. São fatores elencados como violência a mulher: homicídio doloso total ou não, feminicídio, homicídio culposo, tentativa de homicídio, lesão corporal
dolosa, maus tratos, calunia ou difamação, constrangimento ilegal, ameaça, invasão de domicilio, dano, estrupo consumado, estrupo tentado, estrupo de vulnerável
consumado, estrupo de vulnerável tentado e outros crimes com dignidade sexual. A análise e divulgação da temática impulsiona a reflexão e encorajando o
enfrentamento do problema.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi analisar se houve aumento ou redução de casos de violência contra a mulher ao longo da pandemia da Covid 19 no Estado de São Paulo.

METODOLOGIA
Foram utilizados os dados apresentados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) ao longo dos três últimos anos e realizada a
comparação da evolução destes dados no mês de Agosto (2019, 2020 e 2021).

RESULTADOS

Após interpretação e análise dos dados informados observamos que em agosto de 2019 foram realizados 12.515 registros em Boletim de Ocorrência alegando
violência contra a mulher. Em período equivalente, ou seja, Agosto de 2020, observamos 10.495 registros de casos, tendo uma redução de 2.020 (16%) casos em
relação ao mesmo período em ano anterior. Já em Agosto de 2021 foram registrados 11.914 casos, representando um aumento de 1.419 (13%) casos em relação a
2020. A análise longitudinal do número dos registros de casos apresenta uma parábola invertida no período de 2019 a 2021. Tal fato sugere ações publicas como o
aplicativo SOS Mulher usado ao longo da pandemia.

CONCLUSOES

Os dados públicos analisados revelam que não houve aumento do registro de casos de violência contra mulher no Estado de São Paulo durante a pandemia da Covid
19, especificamente no mês de Agosto. Apesar da interpretação dos resultados frente a dados públicos notificados de modo compulsório por meio de Boletim de
Ocorrência há de se pensar que muitas vezes por vergonha, falta de conhecimento e até constrangimentos podem ser impeditivos de registros. Sugerem-se novas
pesquisas contribuindo para a reflexão sobre a temática.

REFERENCIAS

1. FORNARI, LUCIMARA; LOURENÇO, RAFAELA; OLIVEIRA, REBECA; SANTOS, DANYELLE; MENEGATTI, MARIANA; FONSECA, ROSA MARIA. Violência Domestica
contra a mulher na pandemia: estratégias de enfrentamento divulgadas pelas mídias digitais. REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, V 74, 2021. 2. MICCHELUCCI
MALANGA, ANDREA CRISTINA; BASTOS, CARMEN; CALDEIRO, JANE. Estudo de casos de feminicidio no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. V.3, nº 5. São Paulo:
Veredas, 2020. 3. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO Disponível em http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/ViolenciaMulher.aspx#/! acessado em
29 de setembro de 2021.
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3946126 - GABRIELA PEREIRA FLORIDO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo da Incidência de Casos de Violência contra a Mulher na Pandemia do Covid 19

INTRODUCAO

Estudos recentes voltados à violência contra a mulher referenciam as ações públicas como responsáveis pelo processo de conscientização e redução de casos
(MICCHELUCCI MALANGA et al, 2020; FORNARI et al., 2021). A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo a partir do registro de dados relacionados à
violência contra mulher, monitora os números de ocorrências para uma análise histórica interpretativa sobre o aumento ou redução dos casos frente a Pandemia do
Covid 19. São fatores elencados como violência a mulher: homicídio doloso total ou não, feminicídio, homicídio culposo, tentativa de homicídio, lesão corporal
dolosa, maus tratos, calunia ou difamação, constrangimento ilegal, ameaça, invasão de domicilio, dano, estrupo consumado, estrupo tentado, estrupo de vulnerável
consumado, estrupo de vulnerável tentado e outros crimes com dignidade sexual. A análise e divulgação da temática impulsiona a reflexão e encorajando o
enfrentamento do problema.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi analisar se houve aumento ou redução de casos de violência contra a mulher ao longo da pandemia da Covid 19 no Estado de São Paulo.

METODOLOGIA
Foram utilizados os dados apresentados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) ao longo dos três últimos anos e realizada a
comparação da evolução destes dados no mês de Agosto (2019, 2020 e 2021).

RESULTADOS

Após interpretação e análise dos dados informados observamos que em agosto de 2019 foram realizados 12.515 registros em Boletim de Ocorrência alegando
violência contra a mulher. Em período equivalente, ou seja, Agosto de 2020, observamos 10.495 registros de casos, tendo uma redução de 2.020 (16%) casos em
relação ao mesmo período em ano anterior. Já em Agosto de 2021 foram registrados 11.914 casos, representando um aumento de 1.419 (13%) casos em relação a
2020. A análise longitudinal do número dos registros de casos apresenta uma parábola invertida no período de 2019 a 2021. Tal fato sugere ações publicas como o
aplicativo SOS Mulher usado ao longo da pandemia.

CONCLUSOES

Os dados públicos analisados revelam que não houve aumento do registro de casos de violência contra mulher no Estado de São Paulo durante a pandemia da Covid
19, especificamente no mês de Agosto. Apesar da interpretação dos resultados frente a dados públicos notificados de modo compulsório por meio de Boletim de
Ocorrência há de se pensar que muitas vezes por vergonha, falta de conhecimento e até constrangimentos podem ser impeditivos de registros. Sugerem-se novas
pesquisas contribuindo para a reflexão sobre a temática.

REFERENCIAS

1. FORNARI, LUCIMARA; LOURENÇO, RAFAELA; OLIVEIRA, REBECA; SANTOS, DANYELLE; MENEGATTI, MARIANA; FONSECA, ROSA MARIA. Violência Domestica
contra a mulher na pandemia: estratégias de enfrentamento divulgadas pelas mídias digitais. REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, V 74, 2021. 2. MICCHELUCCI
MALANGA, ANDREA CRISTINA; BASTOS, CARMEN; CALDEIRO, JANE. Estudo de casos de feminicidio no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. V.3, nº 5. São Paulo:
Veredas, 2020. 3. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO Disponível em http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/ViolenciaMulher.aspx#/! acessado em
29 de setembro de 2021.

Página 1407



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 13017 Ciências Sociais Aplicadas 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3977056 - ANNA CLAUDIA NUNES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO Estudo da Incidência de Casos de Violência contra a Mulher na Pandemia do Covid 19

INTRODUCAO

Estudos recentes voltados à violência contra a mulher referenciam as ações públicas como responsáveis pelo processo de conscientização e redução de casos
(MICCHELUCCI MALANGA et al, 2020; FORNARI et al., 2021). A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo a partir do registro de dados relacionados à
violência contra mulher, monitora os números de ocorrências para uma análise histórica interpretativa sobre o aumento ou redução dos casos frente a Pandemia do
Covid 19. São fatores elencados como violência a mulher: homicídio doloso total ou não, feminicídio, homicídio culposo, tentativa de homicídio, lesão corporal
dolosa, maus tratos, calunia ou difamação, constrangimento ilegal, ameaça, invasão de domicilio, dano, estrupo consumado, estrupo tentado, estrupo de vulnerável
consumado, estrupo de vulnerável tentado e outros crimes com dignidade sexual. A análise e divulgação da temática impulsiona a reflexão e encorajando o
enfrentamento do problema.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi analisar se houve aumento ou redução de casos de violência contra a mulher ao longo da pandemia da Covid 19 no Estado de São Paulo.

METODOLOGIA
Foram utilizados os dados apresentados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) ao longo dos três últimos anos e realizada a
comparação da evolução destes dados no mês de Agosto (2019, 2020 e 2021).

RESULTADOS

Após interpretação e análise dos dados informados observamos que em agosto de 2019 foram realizados 12.515 registros em Boletim de Ocorrência alegando
violência contra a mulher. Em período equivalente, ou seja, Agosto de 2020, observamos 10.495 registros de casos, tendo uma redução de 2.020 (16%) casos em
relação ao mesmo período em ano anterior. Já em Agosto de 2021 foram registrados 11.914 casos, representando um aumento de 1.419 (13%) casos em relação a
2020. A análise longitudinal do número dos registros de casos apresenta uma parábola invertida no período de 2019 a 2021. Tal fato sugere ações publicas como o
aplicativo SOS Mulher usado ao longo da pandemia.

CONCLUSOES

Os dados públicos analisados revelam que não houve aumento do registro de casos de violência contra mulher no Estado de São Paulo durante a pandemia da Covid
19, especificamente no mês de Agosto. Apesar da interpretação dos resultados frente a dados públicos notificados de modo compulsório por meio de Boletim de
Ocorrência há de se pensar que muitas vezes por vergonha, falta de conhecimento e até constrangimentos podem ser impeditivos de registros. Sugerem-se novas
pesquisas contribuindo para a reflexão sobre a temática.

REFERENCIAS

1. FORNARI, LUCIMARA; LOURENÇO, RAFAELA; OLIVEIRA, REBECA; SANTOS, DANYELLE; MENEGATTI, MARIANA; FONSECA, ROSA MARIA. Violência Domestica
contra a mulher na pandemia: estratégias de enfrentamento divulgadas pelas mídias digitais. REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, V 74, 2021. 2. MICCHELUCCI
MALANGA, ANDREA CRISTINA; BASTOS, CARMEN; CALDEIRO, JANE. Estudo de casos de feminicidio no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. V.3, nº 5. São Paulo:
Veredas, 2020. 3. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO Disponível em http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/ViolenciaMulher.aspx#/! acessado em
29 de setembro de 2021.
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4210247 - IRISMAR QUEIROZ DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Diogo dos Santos Brauna

TITULO O USO DO RPG COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE HISTÓRIA

INTRODUCAO

Professores e todos aqueles que atuam na área da educação muitas vezes relatam a desmotivação dos alunos como um problema real vivido no dia a dia de aula,
com graves consequências para a educação, com isso, este projeto visa comparar estudos que implementam o uso do RPG (Role Playing Game) como ferramenta de
ensino, usando de interações dinâmicas entre aluno e professor; auxiliando no ensino de forma mais lúdica e incentivando tanto a leitura, escrita, pesquisa e
criatividade dos alunos, aumentando a capacidade social e fazendo com que o método de ensino incentive o interesse na aprendizagem de um determinado assunto
abordado pelo educador

OBJETIVOS
Será feita a análise de projetos já executados sobre o tema, realizando uma investigação e analisando a eficiência do uso do RPG no ensino aprendizagem e como
ferramenta de motivação do aluno.

METODOLOGIA
Estão sendo analisadas 2 dissertações sobre o uso do RPG, "O uso do RPG como ferramenta de ensino de História" de PESSOTTI, Victor Brito, e "Motivação escolar e
o lúdico: o jogo RPG como estratégia para o ensino de história" de CARDOSO, Eli Teresa, comparando os resultados obtidos.

RESULTADOS
Até este ponto, os trabalhos analisados demonstraram grandes semelhanças sobre o uso do RPG como ferramenta de ensino. O RPG não só funcionou como trouxe
grandes resultados positivos acerca de se ensinar usando esta ferramenta de ensino lúdico.

CONCLUSOES Até o momento ambos os projetos analisados, trouxeram resultados positivos acerca do uso do RPG, servindo de motivação para os alunos e facilitando o ensino.

REFERENCIAS

PESSOTTI, Victor Brito. O uso do rpg como ferramenta no ensino de história. 2018. Dissertação (Mestrado, Docência e Gestão da Educação). KASTENSMIDT,
Christopher. A Bandeira do Elefante e da Arara 2017. Dungeons (#38) Dragons - Player's Handbook - Livro Do Jogador, edição em português, 2014. ALMEIDA, Paulo
Nunes. Educação Lúdica. Técnicas e Jogos Pedagógicos. [S. l.: s. n.], 1998. CARDOSO, Eli Teresa et al. MOTIVAÇÃO ESCOLAR E O LÚDICO: O JOGO RPG COMO
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA. 2008. 141 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade estadual de Campinas, Faculdade de educação, [S. l.],
2008. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/251807/1/Cardoso_EliTeresa_M.pdf. Acesso em: 13 out. 2021.
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4033159 - JESSICA THAIS DE OLIVEIRA BEZERRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO Peeling químico, Microagulhamento ou fototerapia: Qual melhor recurso para sequelas de acne?

INTRODUCAO

A acne é uma inflamação do folículo pilossebaceo que junto com o excesso da reprodução do sebo onde ocorre a dilatação e inflamação naquele local que leva a
ruptura do folículo e ajudando na reprodução da acne. POde ser classificada em atróficas ou hipertrófica. A fototerapia é procurada para tratamentos clareadores de
manchas e lesões da acne, usando a luz de led emitindo ondas de calor. O Microagulhamento age de forma inflamatória podendo ser associado a ácidos e ao peeling
químico regenerando a pele.

OBJETIVOS Analisar os resultados do clareamento de manchas e cicatrizes da acne.

METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de literatura e análise.

RESULTADOS

Pesquisa realizada² em 2019, para avaliar a Eficácia da microagulha em cicatrizes pós-acne, come 50 pacientes que foram submetidos ao tratamento de cicatrizes
pós acne, com 4 sessões de microagulhamento, com 3 semanas de intervalo durante 2 meses. Foi realizada avaliação qualitativa inicial e de acompanhamento,
sendo que, 70% eram mulheres e 30% eram homens com média de idade de 27,31 ± 4,41 anos variando de 19 a 35 anos. Após o tratamento das cicatrizes, 73% das
cicatrizes de Grau 4 apresentaram melhora em 2 graus, restantes 27% apresentaram melhora para Grau 3. Estudo³ realizado em 2021, estudo prospectivo realizada
com 27 mulheres, com idades entre 18 e 45 anos, com acne leve a grave. Todos os participantes foram submetidos a uma série de seis tratamentos com uso de laser
de baixa potência, realizados a cada duas semanas. Concluindo uma melhora muito significativa nas lesões de acne e uma diminuição significativa na excreção de
sebo que foram observadas ao final do tratamento. Em 2017, foi feito um estudo por Dayal e colaboradores, para uma comparação da eficácia e segurança dos
peelings de ácido salicílico à 30% com a solução de Jesner à 30% no tratamento da acne facial leve a moderada em pacientes indianos. Participaram desse estudo
40 pacientes com presença de acne leve a moderada, sendo divididos em 02 grupos, grupo 1, peelings de 30% SA e grupo 2, peelings de JS, esse estudo ocorreu com
2 semanas de intervalo com um total de duração de 12 semanas. Onde concluíram que os pacientes que fizeram parte do grupo 1 de peelings com ácido salicílico
obtiveram resultados mais eficazes no quadro de acne leve a moderada.

CONCLUSOES
O microagulhamento quando associado a fototerapia mostrou se eficaz podendo melhorar as sequelas de acne, melhorando a autoestima dos indivíduos. Foi
possível observar que o peeling quando aplicado corretamente é muito eficaz em sequelas de acne.

REFERENCIAS
1 -Szymanska, Anna; Budzisz, Elzbieta; Polguì, Anna Erkiert. O efeito anti- acne da terapia a laser de baixo nível no infravermelho próximo. Clin Cosmet Investig
Dermatol. 2021; 14: 1045–1051. 2. Dayal, Surabdi et all. Solução de Jessner vs. peelings de ácido salicílico a 30%: um estudo comparativo da eficácia e segurança na
acne vulgar leve a moderada. Teste controlado e aleatório. Journal Cosmet Dermatol. Março de 2017; 16 (1): 43-51. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27557589/
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4551982 - STEPHANIE CRISTINA DA SILVA SANTOS CRUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO Peeling químico, Microagulhamento ou fototerapia: Qual melhor recurso para sequelas de acne?

INTRODUCAO

A acne é uma inflamação do folículo pilossebaceo que junto com o excesso da reprodução do sebo onde ocorre a dilatação e inflamação naquele local que leva a
ruptura do folículo e ajudando na reprodução da acne. POde ser classificada em atróficas ou hipertrófica. A fototerapia é procurada para tratamentos clareadores de
manchas e lesões da acne, usando a luz de led emitindo ondas de calor. O Microagulhamento age de forma inflamatória podendo ser associado a ácidos e ao peeling
químico regenerando a pele.

OBJETIVOS Analisar os resultados do clareamento de manchas e cicatrizes da acne.

METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de literatura e análise.

RESULTADOS

Pesquisa realizada² em 2019, para avaliar a Eficácia da microagulha em cicatrizes pós-acne, come 50 pacientes que foram submetidos ao tratamento de cicatrizes
pós acne, com 4 sessões de microagulhamento, com 3 semanas de intervalo durante 2 meses. Foi realizada avaliação qualitativa inicial e de acompanhamento,
sendo que, 70% eram mulheres e 30% eram homens com média de idade de 27,31 ± 4,41 anos variando de 19 a 35 anos. Após o tratamento das cicatrizes, 73% das
cicatrizes de Grau 4 apresentaram melhora em 2 graus, restantes 27% apresentaram melhora para Grau 3. Estudo³ realizado em 2021, estudo prospectivo realizada
com 27 mulheres, com idades entre 18 e 45 anos, com acne leve a grave. Todos os participantes foram submetidos a uma série de seis tratamentos com uso de laser
de baixa potência, realizados a cada duas semanas. Concluindo uma melhora muito significativa nas lesões de acne e uma diminuição significativa na excreção de
sebo que foram observadas ao final do tratamento. Em 2017, foi feito um estudo por Dayal e colaboradores, para uma comparação da eficácia e segurança dos
peelings de ácido salicílico à 30% com a solução de Jesner à 30% no tratamento da acne facial leve a moderada em pacientes indianos. Participaram desse estudo
40 pacientes com presença de acne leve a moderada, sendo divididos em 02 grupos, grupo 1, peelings de 30% SA e grupo 2, peelings de JS, esse estudo ocorreu com
2 semanas de intervalo com um total de duração de 12 semanas. Onde concluíram que os pacientes que fizeram parte do grupo 1 de peelings com ácido salicílico
obtiveram resultados mais eficazes no quadro de acne leve a moderada.

CONCLUSOES
O microagulhamento quando associado a fototerapia mostrou se eficaz podendo melhorar as sequelas de acne, melhorando a autoestima dos indivíduos. Foi
possível observar que o peeling quando aplicado corretamente é muito eficaz em sequelas de acne.

REFERENCIAS
1 -Szymanska, Anna; Budzisz, Elzbieta; Polguì, Anna Erkiert. O efeito anti- acne da terapia a laser de baixo nível no infravermelho próximo. Clin Cosmet Investig
Dermatol. 2021; 14: 1045–1051. 2. Dayal, Surabdi et all. Solução de Jessner vs. peelings de ácido salicílico a 30%: um estudo comparativo da eficácia e segurança na
acne vulgar leve a moderada. Teste controlado e aleatório. Journal Cosmet Dermatol. Março de 2017; 16 (1): 43-51. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27557589/
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4577540 - LARA SANTOS PIRES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO Peeling químico, Microagulhamento ou fototerapia: Qual melhor recurso para sequelas de acne?

INTRODUCAO

A acne é uma inflamação do folículo pilossebaceo que junto com o excesso da reprodução do sebo onde ocorre a dilatação e inflamação naquele local que leva a
ruptura do folículo e ajudando na reprodução da acne. POde ser classificada em atróficas ou hipertrófica. A fototerapia é procurada para tratamentos clareadores de
manchas e lesões da acne, usando a luz de led emitindo ondas de calor. O Microagulhamento age de forma inflamatória podendo ser associado a ácidos e ao peeling
químico regenerando a pele.

OBJETIVOS Analisar os resultados do clareamento de manchas e cicatrizes da acne.

METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de literatura e análise.

RESULTADOS

Pesquisa realizada² em 2019, para avaliar a Eficácia da microagulha em cicatrizes pós-acne, come 50 pacientes que foram submetidos ao tratamento de cicatrizes
pós acne, com 4 sessões de microagulhamento, com 3 semanas de intervalo durante 2 meses. Foi realizada avaliação qualitativa inicial e de acompanhamento,
sendo que, 70% eram mulheres e 30% eram homens com média de idade de 27,31 ± 4,41 anos variando de 19 a 35 anos. Após o tratamento das cicatrizes, 73% das
cicatrizes de Grau 4 apresentaram melhora em 2 graus, restantes 27% apresentaram melhora para Grau 3. Estudo³ realizado em 2021, estudo prospectivo realizada
com 27 mulheres, com idades entre 18 e 45 anos, com acne leve a grave. Todos os participantes foram submetidos a uma série de seis tratamentos com uso de laser
de baixa potência, realizados a cada duas semanas. Concluindo uma melhora muito significativa nas lesões de acne e uma diminuição significativa na excreção de
sebo que foram observadas ao final do tratamento. Em 2017, foi feito um estudo por Dayal e colaboradores, para uma comparação da eficácia e segurança dos
peelings de ácido salicílico à 30% com a solução de Jesner à 30% no tratamento da acne facial leve a moderada em pacientes indianos. Participaram desse estudo
40 pacientes com presença de acne leve a moderada, sendo divididos em 02 grupos, grupo 1, peelings de 30% SA e grupo 2, peelings de JS, esse estudo ocorreu com
2 semanas de intervalo com um total de duração de 12 semanas. Onde concluíram que os pacientes que fizeram parte do grupo 1 de peelings com ácido salicílico
obtiveram resultados mais eficazes no quadro de acne leve a moderada.

CONCLUSOES
O microagulhamento quando associado a fototerapia mostrou se eficaz podendo melhorar as sequelas de acne, melhorando a autoestima dos indivíduos. Foi
possível observar que o peeling quando aplicado corretamente é muito eficaz em sequelas de acne.

REFERENCIAS
1 -Szymanska, Anna; Budzisz, Elzbieta; Polguì, Anna Erkiert. O efeito anti- acne da terapia a laser de baixo nível no infravermelho próximo. Clin Cosmet Investig
Dermatol. 2021; 14: 1045–1051. 2. Dayal, Surabdi et all. Solução de Jessner vs. peelings de ácido salicílico a 30%: um estudo comparativo da eficácia e segurança na
acne vulgar leve a moderada. Teste controlado e aleatório. Journal Cosmet Dermatol. Março de 2017; 16 (1): 43-51. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27557589/
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4325591 - TATIANE FELIX TERCIANO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II: LOJAS MARISA

INTRODUCAO

O presente trabalho fala obrigações fiscais e tributárias, mas concretamente se trata de uma obrigação de recolher aos cofres públicos determinando valor em
dinheiro, evidentemente, se há obrigação de um lado é porque existe um direito de outro. Os tópicos que iremos apresentar está organizado em cinco partes,
começando pelo segundo tópico apresentamos a empresa contendo as informações da fundação e sobre os produtos oferecidos. No terceiro tópico abordamos
Obrigações fiscais e tributárias, falando sobre os regimes tributários, imposto de renda da pessoa jurídica, alíquota do IRPJ, CSSL, Base de cálculo da CSSL e base
de calculo para lucro presumido.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi apresentar o regime tributário e planos de melhorias que a empresa do ramo comercial têxtil, tratada aqui como MARISA S.A encontrou
para redução dos débitos fiscais.

METODOLOGIA A metodologia utilizada para conceituar o tema proposto se deu mediante a pesquisa bibliográfica exploratória..

RESULTADOS
Através de uma pesquisa teórica e empírica unido à prática às informações obtidas, evidenciamos que os resultados alcançados pelos planos de melhorias ajudaram
no aumento das vendas e redução de impostos, como o direito excluir o ICMS (Imposto sobre circulação de mercadoria) da base de cálculo do Pis e Cofins que a
empresa ganhou judicialmente.

CONCLUSOES
Mesmo com todo estudo feito com a expectativa dos créditos oriundos da exclusão do ICMS, concluímos que o impacto gerado pela pandemia a empresa Marisa já
tem um prejuízo de R$ 53,4 milhões.

REFERENCIAS
https://fashionunited.com.br/news/business/fatos-e-numeros-de-marcas-de-moda-do-brasil-lojas-marisa-1548255370/2019012387271
https://www.marisa.com.br/ https://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/historia-da-marisa http://www.portaltributario.com.br/
https://www.suno.com.br/noticias/marisa-amar3-prejuizo-1t21/
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4379039 - MAYARA SOARES PAIXAO DE LIMA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II: LOJAS MARISA

INTRODUCAO

O presente trabalho fala obrigações fiscais e tributárias, mas concretamente se trata de uma obrigação de recolher aos cofres públicos determinando valor em
dinheiro, evidentemente, se há obrigação de um lado é porque existe um direito de outro. Os tópicos que iremos apresentar está organizado em cinco partes,
começando pelo segundo tópico apresentamos a empresa contendo as informações da fundação e sobre os produtos oferecidos. No terceiro tópico abordamos
Obrigações fiscais e tributárias, falando sobre os regimes tributários, imposto de renda da pessoa jurídica, alíquota do IRPJ, CSSL, Base de cálculo da CSSL e base
de calculo para lucro presumido.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi apresentar o regime tributário e planos de melhorias que a empresa do ramo comercial têxtil, tratada aqui como MARISA S.A encontrou
para redução dos débitos fiscais.

METODOLOGIA A metodologia utilizada para conceituar o tema proposto se deu mediante a pesquisa bibliográfica exploratória..

RESULTADOS
Através de uma pesquisa teórica e empírica unido à prática às informações obtidas, evidenciamos que os resultados alcançados pelos planos de melhorias ajudaram
no aumento das vendas e redução de impostos, como o direito excluir o ICMS (Imposto sobre circulação de mercadoria) da base de cálculo do Pis e Cofins que a
empresa ganhou judicialmente.

CONCLUSOES
Mesmo com todo estudo feito com a expectativa dos créditos oriundos da exclusão do ICMS, concluímos que o impacto gerado pela pandemia a empresa Marisa já
tem um prejuízo de R$ 53,4 milhões.

REFERENCIAS
https://fashionunited.com.br/news/business/fatos-e-numeros-de-marcas-de-moda-do-brasil-lojas-marisa-1548255370/2019012387271
https://www.marisa.com.br/ https://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/historia-da-marisa http://www.portaltributario.com.br/
https://www.suno.com.br/noticias/marisa-amar3-prejuizo-1t21/
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4404009 - PATRICIA APARECIDA DE JESUS SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Antonio Roberto da Costa Roberta Auler Bittencourt Bernardo

TITULO PROJETO INTEGRADOR II: LOJAS MARISA

INTRODUCAO

O presente trabalho fala obrigações fiscais e tributárias, mas concretamente se trata de uma obrigação de recolher aos cofres públicos determinando valor em
dinheiro, evidentemente, se há obrigação de um lado é porque existe um direito de outro. Os tópicos que iremos apresentar está organizado em cinco partes,
começando pelo segundo tópico apresentamos a empresa contendo as informações da fundação e sobre os produtos oferecidos. No terceiro tópico abordamos
Obrigações fiscais e tributárias, falando sobre os regimes tributários, imposto de renda da pessoa jurídica, alíquota do IRPJ, CSSL, Base de cálculo da CSSL e base
de calculo para lucro presumido.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi apresentar o regime tributário e planos de melhorias que a empresa do ramo comercial têxtil, tratada aqui como MARISA S.A encontrou
para redução dos débitos fiscais.

METODOLOGIA A metodologia utilizada para conceituar o tema proposto se deu mediante a pesquisa bibliográfica exploratória..

RESULTADOS
Através de uma pesquisa teórica e empírica unido à prática às informações obtidas, evidenciamos que os resultados alcançados pelos planos de melhorias ajudaram
no aumento das vendas e redução de impostos, como o direito excluir o ICMS (Imposto sobre circulação de mercadoria) da base de cálculo do Pis e Cofins que a
empresa ganhou judicialmente.

CONCLUSOES
Mesmo com todo estudo feito com a expectativa dos créditos oriundos da exclusão do ICMS, concluímos que o impacto gerado pela pandemia a empresa Marisa já
tem um prejuízo de R$ 53,4 milhões.

REFERENCIAS
https://fashionunited.com.br/news/business/fatos-e-numeros-de-marcas-de-moda-do-brasil-lojas-marisa-1548255370/2019012387271
https://www.marisa.com.br/ https://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/historia-da-marisa http://www.portaltributario.com.br/
https://www.suno.com.br/noticias/marisa-amar3-prejuizo-1t21/
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3093085 - LEILIANE FONTENELLE PEREIRA MARQUES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli Aparecida Monaco

TITULO O Psicólogo Escolar na Inclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

INTRODUCAO

Segundo o autor ORRÚ (2012), o autismo(TEA) é um transtorno caracterizado por desenvolvimento atípicos e comportamental, que afeta a forma como as pessoas
se comunicam, se comportam e se relacionam com as pessoas à sua volta. necessitando assim de um auxílio mais focado para desenvolver sua aprendizagem e
todo apoio e incentivo necessário para garantir educação eficaz. A inclusão dessas pessoas em ambientes escolares sugere que todos tenham a mesma
oportunidade em educação, que possam freqüentar escolas regulares, aprender e amparados por leis federais.Sendo assim este estudo tratará em como o psicólogo
escolar pode contribuir para a inclusão de pessoas com TEA.

OBJETIVOS Identificar formas de inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista e o papel do psicólogo escolar para a efetivação deste processo.

METODOLOGIA
A presente pesquisa resultará de uma Revisão Bibliográfica integrativa, que, segundo GIL (2010), destaca-se como sendo desenvolvida e fundamentada em material
já produzido, principalmente em livros e artigos científicos relativos ao tema escolhido. Os critérios de escolha dos artigos foram aqueles que fazem alusão á
inclusão de crianças e adolescentes com autismo e o papel do psicólogo escolar, no período de 2010 a 2018

RESULTADOS

A partir da análise de artigos sobre o papel do psicólogo na inclusão de TEAs e a relação com a abordagem sócio-histórica percebeu-se que este profissional
contribui na implementação de medidas práticas e estruturadas juntamente com o equipe escolar, com eventos informativos e rodas de conversa sobre TEA.
Contribui ainda na construção de espaços para acolher a criança e a família, nos processos de ensino aprendizagem propondo estratégias que favoreçam o
desenvolvimento dos alunos com TEA em um trabalho multidisciplinar. Participa do trabalho em equipe na elaboração do planejamento de planos pedagógicos
inclusivos e é mediador no processo inclusivo. Sendo assim a participação e a interação do profissional de Psicologia escolar com a equipe multiprofissional, alunos,
família e toda comunidade é essencial no âmbito escolar (SOUZA, 2004).

CONCLUSOES

O estudo mostrou a grande importância que o psicólogo escolar tem na inclusão de pessoas com autismo e que é grande necessidade deste profissional no contexto
escolar para o processo de inclusão como forma de tornar mais prático o processo de ensino aprendizagem visando as dificuldades da síndrome, suas
características, bem como o apoio a familiares e professores. É importante ainda a mediação para proporcionar um ambiente integrador principalmente para e
melhoria na qualidade vida do autista.

REFERENCIAS
GIL, Antonio. Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2010. ORRÚ, Sílvia Ester. Autismo, linguagem e educação: interação social no
cotidiano escolar. 3 ed. Rio de Janeiro: Wak Ed; 2012. SOUZA, José Carlos et al. Atuação do psicólogo frente aos transtornos globais do desenvolvimento infantil.
Psicol. cienc. prof. [online]. 2004, vol.24, n.2, pp. 24-31. ISSN 1414-9893.
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3296431 - YURI DE FRANCA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli Aparecida Monaco

TITULO O Psicólogo Escolar na Inclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

INTRODUCAO

Segundo o autor ORRÚ (2012), o autismo(TEA) é um transtorno caracterizado por desenvolvimento atípicos e comportamental, que afeta a forma como as pessoas
se comunicam, se comportam e se relacionam com as pessoas à sua volta. necessitando assim de um auxílio mais focado para desenvolver sua aprendizagem e
todo apoio e incentivo necessário para garantir educação eficaz. A inclusão dessas pessoas em ambientes escolares sugere que todos tenham a mesma
oportunidade em educação, que possam freqüentar escolas regulares, aprender e amparados por leis federais.Sendo assim este estudo tratará em como o psicólogo
escolar pode contribuir para a inclusão de pessoas com TEA.

OBJETIVOS Identificar formas de inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista e o papel do psicólogo escolar para a efetivação deste processo.

METODOLOGIA
A presente pesquisa resultará de uma Revisão Bibliográfica integrativa, que, segundo GIL (2010), destaca-se como sendo desenvolvida e fundamentada em material
já produzido, principalmente em livros e artigos científicos relativos ao tema escolhido. Os critérios de escolha dos artigos foram aqueles que fazem alusão á
inclusão de crianças e adolescentes com autismo e o papel do psicólogo escolar, no período de 2010 a 2018

RESULTADOS

A partir da análise de artigos sobre o papel do psicólogo na inclusão de TEAs e a relação com a abordagem sócio-histórica percebeu-se que este profissional
contribui na implementação de medidas práticas e estruturadas juntamente com o equipe escolar, com eventos informativos e rodas de conversa sobre TEA.
Contribui ainda na construção de espaços para acolher a criança e a família, nos processos de ensino aprendizagem propondo estratégias que favoreçam o
desenvolvimento dos alunos com TEA em um trabalho multidisciplinar. Participa do trabalho em equipe na elaboração do planejamento de planos pedagógicos
inclusivos e é mediador no processo inclusivo. Sendo assim a participação e a interação do profissional de Psicologia escolar com a equipe multiprofissional, alunos,
família e toda comunidade é essencial no âmbito escolar (SOUZA, 2004).

CONCLUSOES

O estudo mostrou a grande importância que o psicólogo escolar tem na inclusão de pessoas com autismo e que é grande necessidade deste profissional no contexto
escolar para o processo de inclusão como forma de tornar mais prático o processo de ensino aprendizagem visando as dificuldades da síndrome, suas
características, bem como o apoio a familiares e professores. É importante ainda a mediação para proporcionar um ambiente integrador principalmente para e
melhoria na qualidade vida do autista.

REFERENCIAS
GIL, Antonio. Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2010. ORRÚ, Sílvia Ester. Autismo, linguagem e educação: interação social no
cotidiano escolar. 3 ed. Rio de Janeiro: Wak Ed; 2012. SOUZA, José Carlos et al. Atuação do psicólogo frente aos transtornos globais do desenvolvimento infantil.
Psicol. cienc. prof. [online]. 2004, vol.24, n.2, pp. 24-31. ISSN 1414-9893.
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3608271 - YASMIN NEPOMUCENO MOREIRA DO CARMO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli Aparecida Monaco

TITULO O Psicólogo Escolar na Inclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

INTRODUCAO

Segundo o autor ORRÚ (2012), o autismo(TEA) é um transtorno caracterizado por desenvolvimento atípicos e comportamental, que afeta a forma como as pessoas
se comunicam, se comportam e se relacionam com as pessoas à sua volta. necessitando assim de um auxílio mais focado para desenvolver sua aprendizagem e
todo apoio e incentivo necessário para garantir educação eficaz. A inclusão dessas pessoas em ambientes escolares sugere que todos tenham a mesma
oportunidade em educação, que possam freqüentar escolas regulares, aprender e amparados por leis federais.Sendo assim este estudo tratará em como o psicólogo
escolar pode contribuir para a inclusão de pessoas com TEA.

OBJETIVOS Identificar formas de inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista e o papel do psicólogo escolar para a efetivação deste processo.

METODOLOGIA
A presente pesquisa resultará de uma Revisão Bibliográfica integrativa, que, segundo GIL (2010), destaca-se como sendo desenvolvida e fundamentada em material
já produzido, principalmente em livros e artigos científicos relativos ao tema escolhido. Os critérios de escolha dos artigos foram aqueles que fazem alusão á
inclusão de crianças e adolescentes com autismo e o papel do psicólogo escolar, no período de 2010 a 2018

RESULTADOS

A partir da análise de artigos sobre o papel do psicólogo na inclusão de TEAs e a relação com a abordagem sócio-histórica percebeu-se que este profissional
contribui na implementação de medidas práticas e estruturadas juntamente com o equipe escolar, com eventos informativos e rodas de conversa sobre TEA.
Contribui ainda na construção de espaços para acolher a criança e a família, nos processos de ensino aprendizagem propondo estratégias que favoreçam o
desenvolvimento dos alunos com TEA em um trabalho multidisciplinar. Participa do trabalho em equipe na elaboração do planejamento de planos pedagógicos
inclusivos e é mediador no processo inclusivo. Sendo assim a participação e a interação do profissional de Psicologia escolar com a equipe multiprofissional, alunos,
família e toda comunidade é essencial no âmbito escolar (SOUZA, 2004).

CONCLUSOES

O estudo mostrou a grande importância que o psicólogo escolar tem na inclusão de pessoas com autismo e que é grande necessidade deste profissional no contexto
escolar para o processo de inclusão como forma de tornar mais prático o processo de ensino aprendizagem visando as dificuldades da síndrome, suas
características, bem como o apoio a familiares e professores. É importante ainda a mediação para proporcionar um ambiente integrador principalmente para e
melhoria na qualidade vida do autista.

REFERENCIAS
GIL, Antonio. Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2010. ORRÚ, Sílvia Ester. Autismo, linguagem e educação: interação social no
cotidiano escolar. 3 ed. Rio de Janeiro: Wak Ed; 2012. SOUZA, José Carlos et al. Atuação do psicólogo frente aos transtornos globais do desenvolvimento infantil.
Psicol. cienc. prof. [online]. 2004, vol.24, n.2, pp. 24-31. ISSN 1414-9893.
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3509711 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jussara Parada Amed

TITULO O processo que levou a imigração de estadunidenses para o Brasil após a Guerra de Secessão

INTRODUCAO

A imigração tem papel fundamental na construção da sociedade brasileira ao longo do tempo e de nossa história. No entanto, a imigração de estadunidenses para o
Brasil é um tema pouco conhecido, seja por pesquisadores brasileiros, seja por estadunidenses. Trata-se da imigração de estadunidenses após a Guerra de
Secessão para o Brasil, fato raro na história dos Estados Unidos. O Sul dos Estados Unidos estava destruído fisicamente, economicamente e socialmente, vivendo
estas condições, abriu-se a perspectiva para que brancos residentes do Sul imigrassem para outros países que tivessem terras férteis e que também existissem
programas de acolhimentos a estrangeiros. Foi a partir destas condições, que o Brasil passou a ser percebido como local possível de se começar de novo, novas
vidas , mesmo porque era oferecido além de terras baratas e solos férteis, a força de trabalho escravo. O presente trabalho é dividido em três etapas, sendo a
primeira a verificação da região Sul dos Estados Unidos pós guerra, segunda, a verificação das condições que o Brasil ofereceu aos imigrantes e por fim o
estabelecimento deste imigrantes em solo brasileiro.

OBJETIVOS
Analisar como estava a sociedade, a economia e o pensamento no Sul dos Estados Unidos ao final da Guerra de Sucessão, com o propósito de entender os motivos
que levaram os oficiais brancos, dos Estados Confederados da América para escolherem o Brasil como residência para reiniciar suas vidas.

METODOLOGIA
Analisar através da historiografia, jornais, documentos oficiais, cartas e fontes audiovisuais, como estava a sociedade do Sul dos EUA após a Guerra de Sucessão
[para compreender as motivações que ocasionaram suas imigrações; de forma quantitativa, analisar as vantagens e os benefícios oferecidos pelo governo brasileiro
e de forma analítica; verificar o processo de escolha de terras e a viagem dos imigrantes - primeiras famílias estadunidenses - até o Rio de Janeiro.

RESULTADOS

CONCLUSOES

A pesquisa demonstra que a herança do pós-guerra foi a miséria, cidades destruídas, perdas de fortunas, além da perda de influência política e econômica. Também,
nos é revelado que a represália do exército vencedor sob o vencido, além do medo e insegurança referente a abolição dos escravos. Esses fatores são os principais
elementos que levaram os imigrantes para o Brasil. É necessário dar destaque que o evento da Reconstrução , rancor racial estabelecido no momento, também foi
mobilizador dos sulistas.

REFERENCIAS
HARTER, Eugene. C. A colônia perdida da confederação: a imigração norte-americana para o Brasil após a Guerra de Secessão. Rio de Janeiro: Ed. Nórdica, 1985.
NEELEMAN, Gary; NEELEMAN, Rose. A imigração confederada ao Brasil: estrelas e barras sob o Cruzeiro do Sul. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2016.
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3079546 - RODRIGO OLIVEIRA MOURA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Lilian Elizabeth Cassia Leite

TITULO A importância do acolhimento do psicólogo à equipe de saúde no ambiente hospitalar

INTRODUCAO

O ambiente hospitalar pode levar a um processo de despersonalização tanto para os pacientes, que deixam de ser vistos como indivíduos únicos, quanto à equipe de
saúde que no cotidiano lida com patologias e sofrimentos emocionais tanto de pacientes como de seus familiares. No cenário pandêmico, que vivemos há quase
dois anos, essa carga emocional se intensificou, acarretando estresse ocupacional acentuado e ao desenvolvimento de transtornos emocionais. O presente trabalho,
através da abordagem humanista de Carl Roger, busca compreender a importância da atuação do psicólogo através do acolhimento, da escuta especializada e na
aceitação incondicional do sofrimento da pessoa, à minimização e no enfrentamento dos sofrimentos vividos por esses profissionais.

OBJETIVOS
Compreender o impacto do trabalho do psicólogo, à equipe multiprofissional dentro do contexto hospitalar, para acessar seus recursos de enfrentamento a fim de
lidar com o sofrimento do indivíduo, através da psicologia humanista.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica que referencia a importância do trabalho do psicólogo com a equipe de saúde no ambiente profissional, analisado na perspectiva da
psicologia humanista

RESULTADOS

No Brasil, há várias pesquisas em andamento que apontam o aumento da ansiedade entre médicos e demais profissionais de saúde nos últimos dois anos e que
sintomas pertinentes ao estresse e a depressão estão presentes em 47% dos profissionais. .Nesse cenário, o estudo aponta que a escuta especializada do
psicólogo, o acolhimento e a compreensão desse sofrimento tem colaborado para minimizar o sofrimentos desses profissionais e acessar recursos emocionais para
execução do seu trabalho diário.

CONCLUSOES

Abordagem centrada na pessoa, está sendo realizada em diversos âmbitos do ambiente hospitalar, com relatos satisfatórios dos profissionais. Embora a tecnologia
avançada da medicina, a preocupação focada na doença e seu tratamento, há o desejo das pessoas serem percebidas na sua totalidade, considerando a sua história
de vida, suas emoções e o psicólogo é o profissional que faz a compreensão dessa leitura, colaborando com a melhora dos resultados e satisfação de todos os
envolvidos apesar das limitações do contexto hospitalar.

REFERENCIAS

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (org.) et al. Psicologia da saúde: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Cengage Learning,
2018. CORDEIRO,SilviaNogueira.O psicólogo na equipe multiprofissional: relato de experiência de uma intervenção em grupo de mulheres na atenção secundária à
saúde. Vínculo, SãoPaulo2020 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S180624902020000200008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso
SANTOSMayaraTeixeiradosAbsenteísmo nos hospitais públicos:principais fatores relacionadosnabasededadosScielo
https://repositorio.uergs.edu.br/xmlui/handle/123456789/1720 ROGERS,Carl.Um jeito de ser. 1º ed. São Paulo: Ed Pedagógica Universitária.1987
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3003051 - BRUNA DE OLIVEIRA ZAMENGO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Januario

TITULO O Racismo Institucional Presente nas Organizações

INTRODUCAO

O presente artigo baseia-se em uma revisão sistemática de literatura, a qual realizará uma análise acerca do Racismo Institucional e suas vertentes no mercado de
trabalho. A base teórica metodológica terá como foco principal discorrer sobre o conceito do Racismo, questões de discriminação, prática de gestão de diversidade
empregada nas organizações, interpretação das relações raciais, pautada por autores tais como: Heringer, Lopez, Rodriguez entre outros. A problemática
apresentada buscará refletir se há de fato preconceito para os negros no mercado de trabalho?”. Justifica-se a escolha deste tema devido à necessidade de
relacionar as influências históricas, desde a exploração da mão de obra dos negros até a abolição da escravatura, que acabou com exploração não paga, porém
deixou os escravos sem condições de dignidade e ascensão, o que fez com que esse fato do passado traduzisse em um problema social sério no presente, trazendo
impactos na inclusão social do negro, e impactando sobremaneira na gestão da diversidade nos ambientes organizacionais. Entre as prováveis hipóteses levantadas,
nota-se que o racismo manifesta-se abertamente ou de forma mascarada, individual ou institucional, mas no seu formato institucional é mais complexo ser
detectado, se tornando difícil apontar o culpado ou responsável pelo ato, por isso é também configurado como uma forma de expressão extremamente prejudicial.
Outrossim, os resultados dessa pesquisa buscam compreender quais os principais impactos do racismo nas organizações gerados pela falta de representatividade
dos negros em cargos de gestão. Considera-se que para se mudar essa realidade, será necessário que as organizações em geral se adaptem a uma nova realidade
global de implementação da diversidade dentro das corporações que comprovadamente trarão inúmeros benefícios aos negócios.

OBJETIVOS Realizar uma análise acerca do Racismo Institucional e suas vertentes no mercado de trabalho

METODOLOGIA Revisão sistemática de literatura

RESULTADOS

CONCLUSOES
Conclui-se que para se mudar essa realidade, será necessário que as organizações em geral se adaptem a uma nova realidade global de implementação da
diversidade dentro das corporações que comprovadamente trazem inúmeros benefícios aos negócios.

REFERENCIAS

CAMPOS, M.P. A inclusão de negros nas Empresas: Uma perspectiva negra da estratégia corporativa (2019). Disponível em:
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf. Acesso em: 10.ago.2021. CARVALHO, C.S; CERQUEIRA ADÃO, S.A. R. Gestão da diversidade
étnica nas organizações e a formação do administrador (2017). Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/190716/102_00148.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em: 17.ago.2021. ROSA, A.R. Relações raciais e estudos organizacionais no Brasil (2015). Disponível em:
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf. Acesso em: 11.ago.2021. SANTOS, C.C.R; JESUS, G.G. O Preconceito Racial dentro das
Multinacionais como Impeditivo de Crescimento Profissional aos Negros no Brasil (2016). Disponível em:
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/402_ArtigoPreconceitoRacialnasMultinacionais.pdf. Acesso em: 15.ago.2021.
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3942724 - SANDRA LOPES DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Januario

TITULO O Racismo Institucional Presente nas Organizações

INTRODUCAO

O presente artigo baseia-se em uma revisão sistemática de literatura, a qual realizará uma análise acerca do Racismo Institucional e suas vertentes no mercado de
trabalho. A base teórica metodológica terá como foco principal discorrer sobre o conceito do Racismo, questões de discriminação, prática de gestão de diversidade
empregada nas organizações, interpretação das relações raciais, pautada por autores tais como: Heringer, Lopez, Rodriguez entre outros. A problemática
apresentada buscará refletir se há de fato preconceito para os negros no mercado de trabalho?”. Justifica-se a escolha deste tema devido à necessidade de
relacionar as influências históricas, desde a exploração da mão de obra dos negros até a abolição da escravatura, que acabou com exploração não paga, porém
deixou os escravos sem condições de dignidade e ascensão, o que fez com que esse fato do passado traduzisse em um problema social sério no presente, trazendo
impactos na inclusão social do negro, e impactando sobremaneira na gestão da diversidade nos ambientes organizacionais. Entre as prováveis hipóteses levantadas,
nota-se que o racismo manifesta-se abertamente ou de forma mascarada, individual ou institucional, mas no seu formato institucional é mais complexo ser
detectado, se tornando difícil apontar o culpado ou responsável pelo ato, por isso é também configurado como uma forma de expressão extremamente prejudicial.
Outrossim, os resultados dessa pesquisa buscam compreender quais os principais impactos do racismo nas organizações gerados pela falta de representatividade
dos negros em cargos de gestão. Considera-se que para se mudar essa realidade, será necessário que as organizações em geral se adaptem a uma nova realidade
global de implementação da diversidade dentro das corporações que comprovadamente trarão inúmeros benefícios aos negócios.

OBJETIVOS Realizar uma análise acerca do Racismo Institucional e suas vertentes no mercado de trabalho

METODOLOGIA Revisão sistemática de literatura

RESULTADOS

CONCLUSOES
Conclui-se que para se mudar essa realidade, será necessário que as organizações em geral se adaptem a uma nova realidade global de implementação da
diversidade dentro das corporações que comprovadamente trazem inúmeros benefícios aos negócios.

REFERENCIAS

CAMPOS, M.P. A inclusão de negros nas Empresas: Uma perspectiva negra da estratégia corporativa (2019). Disponível em:
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf. Acesso em: 10.ago.2021. CARVALHO, C.S; CERQUEIRA ADÃO, S.A. R. Gestão da diversidade
étnica nas organizações e a formação do administrador (2017). Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/190716/102_00148.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em: 17.ago.2021. ROSA, A.R. Relações raciais e estudos organizacionais no Brasil (2015). Disponível em:
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf. Acesso em: 11.ago.2021. SANTOS, C.C.R; JESUS, G.G. O Preconceito Racial dentro das
Multinacionais como Impeditivo de Crescimento Profissional aos Negros no Brasil (2016). Disponível em:
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/402_ArtigoPreconceitoRacialnasMultinacionais.pdf. Acesso em: 15.ago.2021.
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3949419 - ANTONIO ANASTACIO ROSENO JUNIOR 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Januario

TITULO O Racismo Institucional Presente nas Organizações

INTRODUCAO

O presente artigo baseia-se em uma revisão sistemática de literatura, a qual realizará uma análise acerca do Racismo Institucional e suas vertentes no mercado de
trabalho. A base teórica metodológica terá como foco principal discorrer sobre o conceito do Racismo, questões de discriminação, prática de gestão de diversidade
empregada nas organizações, interpretação das relações raciais, pautada por autores tais como: Heringer, Lopez, Rodriguez entre outros. A problemática
apresentada buscará refletir se há de fato preconceito para os negros no mercado de trabalho?”. Justifica-se a escolha deste tema devido à necessidade de
relacionar as influências históricas, desde a exploração da mão de obra dos negros até a abolição da escravatura, que acabou com exploração não paga, porém
deixou os escravos sem condições de dignidade e ascensão, o que fez com que esse fato do passado traduzisse em um problema social sério no presente, trazendo
impactos na inclusão social do negro, e impactando sobremaneira na gestão da diversidade nos ambientes organizacionais. Entre as prováveis hipóteses levantadas,
nota-se que o racismo manifesta-se abertamente ou de forma mascarada, individual ou institucional, mas no seu formato institucional é mais complexo ser
detectado, se tornando difícil apontar o culpado ou responsável pelo ato, por isso é também configurado como uma forma de expressão extremamente prejudicial.
Outrossim, os resultados dessa pesquisa buscam compreender quais os principais impactos do racismo nas organizações gerados pela falta de representatividade
dos negros em cargos de gestão. Considera-se que para se mudar essa realidade, será necessário que as organizações em geral se adaptem a uma nova realidade
global de implementação da diversidade dentro das corporações que comprovadamente trarão inúmeros benefícios aos negócios.

OBJETIVOS Realizar uma análise acerca do Racismo Institucional e suas vertentes no mercado de trabalho

METODOLOGIA Revisão sistemática de literatura

RESULTADOS

CONCLUSOES
Conclui-se que para se mudar essa realidade, será necessário que as organizações em geral se adaptem a uma nova realidade global de implementação da
diversidade dentro das corporações que comprovadamente trazem inúmeros benefícios aos negócios.

REFERENCIAS

CAMPOS, M.P. A inclusão de negros nas Empresas: Uma perspectiva negra da estratégia corporativa (2019). Disponível em:
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf. Acesso em: 10.ago.2021. CARVALHO, C.S; CERQUEIRA ADÃO, S.A. R. Gestão da diversidade
étnica nas organizações e a formação do administrador (2017). Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/190716/102_00148.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em: 17.ago.2021. ROSA, A.R. Relações raciais e estudos organizacionais no Brasil (2015). Disponível em:
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf. Acesso em: 11.ago.2021. SANTOS, C.C.R; JESUS, G.G. O Preconceito Racial dentro das
Multinacionais como Impeditivo de Crescimento Profissional aos Negros no Brasil (2016). Disponível em:
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/402_ArtigoPreconceitoRacialnasMultinacionais.pdf. Acesso em: 15.ago.2021.
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3951286 - BIANCA FELIX FREITAS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Januario

TITULO O Racismo Institucional Presente nas Organizações

INTRODUCAO

O presente artigo baseia-se em uma revisão sistemática de literatura, a qual realizará uma análise acerca do Racismo Institucional e suas vertentes no mercado de
trabalho. A base teórica metodológica terá como foco principal discorrer sobre o conceito do Racismo, questões de discriminação, prática de gestão de diversidade
empregada nas organizações, interpretação das relações raciais, pautada por autores tais como: Heringer, Lopez, Rodriguez entre outros. A problemática
apresentada buscará refletir se há de fato preconceito para os negros no mercado de trabalho?”. Justifica-se a escolha deste tema devido à necessidade de
relacionar as influências históricas, desde a exploração da mão de obra dos negros até a abolição da escravatura, que acabou com exploração não paga, porém
deixou os escravos sem condições de dignidade e ascensão, o que fez com que esse fato do passado traduzisse em um problema social sério no presente, trazendo
impactos na inclusão social do negro, e impactando sobremaneira na gestão da diversidade nos ambientes organizacionais. Entre as prováveis hipóteses levantadas,
nota-se que o racismo manifesta-se abertamente ou de forma mascarada, individual ou institucional, mas no seu formato institucional é mais complexo ser
detectado, se tornando difícil apontar o culpado ou responsável pelo ato, por isso é também configurado como uma forma de expressão extremamente prejudicial.
Outrossim, os resultados dessa pesquisa buscam compreender quais os principais impactos do racismo nas organizações gerados pela falta de representatividade
dos negros em cargos de gestão. Considera-se que para se mudar essa realidade, será necessário que as organizações em geral se adaptem a uma nova realidade
global de implementação da diversidade dentro das corporações que comprovadamente trarão inúmeros benefícios aos negócios.

OBJETIVOS Realizar uma análise acerca do Racismo Institucional e suas vertentes no mercado de trabalho

METODOLOGIA Revisão sistemática de literatura

RESULTADOS

CONCLUSOES
Conclui-se que para se mudar essa realidade, será necessário que as organizações em geral se adaptem a uma nova realidade global de implementação da
diversidade dentro das corporações que comprovadamente trazem inúmeros benefícios aos negócios.

REFERENCIAS

CAMPOS, M.P. A inclusão de negros nas Empresas: Uma perspectiva negra da estratégia corporativa (2019). Disponível em:
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf. Acesso em: 10.ago.2021. CARVALHO, C.S; CERQUEIRA ADÃO, S.A. R. Gestão da diversidade
étnica nas organizações e a formação do administrador (2017). Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/190716/102_00148.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em: 17.ago.2021. ROSA, A.R. Relações raciais e estudos organizacionais no Brasil (2015). Disponível em:
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf. Acesso em: 11.ago.2021. SANTOS, C.C.R; JESUS, G.G. O Preconceito Racial dentro das
Multinacionais como Impeditivo de Crescimento Profissional aos Negros no Brasil (2016). Disponível em:
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/402_ArtigoPreconceitoRacialnasMultinacionais.pdf. Acesso em: 15.ago.2021.
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3952878 - FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Januario

TITULO O Racismo Institucional Presente nas Organizações

INTRODUCAO

O presente artigo baseia-se em uma revisão sistemática de literatura, a qual realizará uma análise acerca do Racismo Institucional e suas vertentes no mercado de
trabalho. A base teórica metodológica terá como foco principal discorrer sobre o conceito do Racismo, questões de discriminação, prática de gestão de diversidade
empregada nas organizações, interpretação das relações raciais, pautada por autores tais como: Heringer, Lopez, Rodriguez entre outros. A problemática
apresentada buscará refletir se há de fato preconceito para os negros no mercado de trabalho?”. Justifica-se a escolha deste tema devido à necessidade de
relacionar as influências históricas, desde a exploração da mão de obra dos negros até a abolição da escravatura, que acabou com exploração não paga, porém
deixou os escravos sem condições de dignidade e ascensão, o que fez com que esse fato do passado traduzisse em um problema social sério no presente, trazendo
impactos na inclusão social do negro, e impactando sobremaneira na gestão da diversidade nos ambientes organizacionais. Entre as prováveis hipóteses levantadas,
nota-se que o racismo manifesta-se abertamente ou de forma mascarada, individual ou institucional, mas no seu formato institucional é mais complexo ser
detectado, se tornando difícil apontar o culpado ou responsável pelo ato, por isso é também configurado como uma forma de expressão extremamente prejudicial.
Outrossim, os resultados dessa pesquisa buscam compreender quais os principais impactos do racismo nas organizações gerados pela falta de representatividade
dos negros em cargos de gestão. Considera-se que para se mudar essa realidade, será necessário que as organizações em geral se adaptem a uma nova realidade
global de implementação da diversidade dentro das corporações que comprovadamente trarão inúmeros benefícios aos negócios.

OBJETIVOS Realizar uma análise acerca do Racismo Institucional e suas vertentes no mercado de trabalho

METODOLOGIA Revisão sistemática de literatura

RESULTADOS

CONCLUSOES
Conclui-se que para se mudar essa realidade, será necessário que as organizações em geral se adaptem a uma nova realidade global de implementação da
diversidade dentro das corporações que comprovadamente trazem inúmeros benefícios aos negócios.

REFERENCIAS

CAMPOS, M.P. A inclusão de negros nas Empresas: Uma perspectiva negra da estratégia corporativa (2019). Disponível em:
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf. Acesso em: 10.ago.2021. CARVALHO, C.S; CERQUEIRA ADÃO, S.A. R. Gestão da diversidade
étnica nas organizações e a formação do administrador (2017). Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/190716/102_00148.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em: 17.ago.2021. ROSA, A.R. Relações raciais e estudos organizacionais no Brasil (2015). Disponível em:
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/12700/1/MCampos.pdf. Acesso em: 11.ago.2021. SANTOS, C.C.R; JESUS, G.G. O Preconceito Racial dentro das
Multinacionais como Impeditivo de Crescimento Profissional aos Negros no Brasil (2016). Disponível em:
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/402_ArtigoPreconceitoRacialnasMultinacionais.pdf. Acesso em: 15.ago.2021.
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4072103 - LUCIMARA DE JESUS OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carolina de Oliveira Ghirelli

TITULO POLIARTRITE ASSOCIADA A ERLIQUIOSE – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

A erliquiose é uma doença transmitida por carrapatos que acomete mamíferos domésticos e selvagens. No Brasil a principal espécie é a Erlichia canis, que causa
uma importante infecção de intensidade varia da dependendo da fase clínica da doença. Durante a infecção ocorrem alterações imunológicas e inflamatórias que
resultam na deposição dos imunocomplexos mais comumente nas articulações umerorradioulnar, carpo, tarso e femorotibiopateral. A fisiopatogenia das doenças
articulares imunomediadas ainda não é totalmente esclarecida3. Sabe-se que quando os imunocomplexos depositam-se nos tecidos é gerada uma reação que
podem liberar oxidantes e enzimas, causando uma inflamação e destruição tecidual4.O diagnóstico de poliartrite envolve a associação de exame clínico, exame
radiográfico, exame laboratorial coleta e análise laboratorial do líquido sinovial2.

OBJETIVOS Relatar um caso de poliartrite associada a erliquiose em cão, e discutir com as informações de literatura.

METODOLOGIA relato de caso

RESULTADOS

Foi atendido no Hospital veterinário da universidade Santo Amaro, um cão, SRD de 6 anos de idade, domiciliado, sem contactantes. O tutor relatou dor nos membros
pélvicos e dificuldade de locomoção há alguns meses. Na palpação o animal apresentava algia nas articulações femorotibiopatelares, além de crepitação. Foi
realizado exame radiográfico de membros pélvicos e torácicos, onde foram observados aspectos radiográficos sugestivos de poliartrite. Devido a esse diagnóstico,
foi solicitado o teste ELISA onde constatou-se que o animal apresentava erliquiose. O tratamento clinico se baseou em anti-inflamatórios e analgésicos para
poliartrite e antibiótico para a erliquiose. O conhecimento sobre a erliquiose é importante já que as alterações são bastante inespecíficas1. Além disso, um exame
clínico e radiográfico é essencial, o que corrobora com o presente caso e mostra a importância do estudo radiográfico realizado para diagnóstico e
acompanhamento das alterações.

CONCLUSOES
Tendo em vista os levantamentos bibliográficos e a importância das alterações desta doença nos animais, podemos compreender a importância da utilização do
teste para diagnóstico de erliquiose nos animais que possuem alterações clínicas e articulares sugestivas de poliartrite. Além disso existem poucos estudos sobre
avaliação radiográfica nos casos de poliartrite associada a erliquiose, mesmo nos estudos que apontam um alto índice da doença.

REFERENCIAS

ANDRADE, I. M. et al. Artrite secundária a erliquiose monocitária canina. Forum acadêmico da faculdade vértice- univértix, Matipó, P. 1- 8, novembro 2019. COLOPY,
S.A. et al. Efficacy of lefl unomide for treatment of immune-mediated polyarthritis in dogs: 14 cases (2006-2008). Journal of the American Veterinary Medical
Association, v.236, n.3, p.312-318, 2010. JERICÓ, Márcia Marques; ANDRADE NETO, João Pedro de; KOGIKA, Márcia Mery. Tratado de medicina interna de cães e
gatos. Rio de Janeiro: Roca, 2015. P.2226- 2329. TIZARD, I.R. imunologia veterinária. 9. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. TORRES, R. C. S. et al. Radiologia dos
ossos e articulações de cães e gatos. Cadernos técnicos de medicina veterinária e zootecnia, Minas gerais, N°93, P14- 15, Dezembro de 2019.
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4364287 - LIVIA CAMARGO DE CARVALHO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carolina de Oliveira Ghirelli

TITULO POLIARTRITE ASSOCIADA A ERLIQUIOSE – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

A erliquiose é uma doença transmitida por carrapatos que acomete mamíferos domésticos e selvagens. No Brasil a principal espécie é a Erlichia canis, que causa
uma importante infecção de intensidade varia da dependendo da fase clínica da doença. Durante a infecção ocorrem alterações imunológicas e inflamatórias que
resultam na deposição dos imunocomplexos mais comumente nas articulações umerorradioulnar, carpo, tarso e femorotibiopateral. A fisiopatogenia das doenças
articulares imunomediadas ainda não é totalmente esclarecida3. Sabe-se que quando os imunocomplexos depositam-se nos tecidos é gerada uma reação que
podem liberar oxidantes e enzimas, causando uma inflamação e destruição tecidual4.O diagnóstico de poliartrite envolve a associação de exame clínico, exame
radiográfico, exame laboratorial coleta e análise laboratorial do líquido sinovial2.

OBJETIVOS Relatar um caso de poliartrite associada a erliquiose em cão, e discutir com as informações de literatura.

METODOLOGIA relato de caso

RESULTADOS

Foi atendido no Hospital veterinário da universidade Santo Amaro, um cão, SRD de 6 anos de idade, domiciliado, sem contactantes. O tutor relatou dor nos membros
pélvicos e dificuldade de locomoção há alguns meses. Na palpação o animal apresentava algia nas articulações femorotibiopatelares, além de crepitação. Foi
realizado exame radiográfico de membros pélvicos e torácicos, onde foram observados aspectos radiográficos sugestivos de poliartrite. Devido a esse diagnóstico,
foi solicitado o teste ELISA onde constatou-se que o animal apresentava erliquiose. O tratamento clinico se baseou em anti-inflamatórios e analgésicos para
poliartrite e antibiótico para a erliquiose. O conhecimento sobre a erliquiose é importante já que as alterações são bastante inespecíficas1. Além disso, um exame
clínico e radiográfico é essencial, o que corrobora com o presente caso e mostra a importância do estudo radiográfico realizado para diagnóstico e
acompanhamento das alterações.

CONCLUSOES
Tendo em vista os levantamentos bibliográficos e a importância das alterações desta doença nos animais, podemos compreender a importância da utilização do
teste para diagnóstico de erliquiose nos animais que possuem alterações clínicas e articulares sugestivas de poliartrite. Além disso existem poucos estudos sobre
avaliação radiográfica nos casos de poliartrite associada a erliquiose, mesmo nos estudos que apontam um alto índice da doença.

REFERENCIAS

ANDRADE, I. M. et al. Artrite secundária a erliquiose monocitária canina. Forum acadêmico da faculdade vértice- univértix, Matipó, P. 1- 8, novembro 2019. COLOPY,
S.A. et al. Efficacy of lefl unomide for treatment of immune-mediated polyarthritis in dogs: 14 cases (2006-2008). Journal of the American Veterinary Medical
Association, v.236, n.3, p.312-318, 2010. JERICÓ, Márcia Marques; ANDRADE NETO, João Pedro de; KOGIKA, Márcia Mery. Tratado de medicina interna de cães e
gatos. Rio de Janeiro: Roca, 2015. P.2226- 2329. TIZARD, I.R. imunologia veterinária. 9. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. TORRES, R. C. S. et al. Radiologia dos
ossos e articulações de cães e gatos. Cadernos técnicos de medicina veterinária e zootecnia, Minas gerais, N°93, P14- 15, Dezembro de 2019.
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4126211 - VICTORIA COVA JACINTO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Grazia Maria Guerra MIRIAM HARUMI TSUMENI, ANGELA MITZI HAYASHI XAVIER

TITULO
AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE E A SÍNDROME DE BURNOUT EM RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19 E ANTECEDENTES DE
HIPERTENSÃO

INTRODUCAO
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde tem como objetivo construir práticas interdisciplinares capazes de formar profissionais de saúde que
atendam a complexidade das necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a exposição à pandemia de Covid-19, o estresse ocupacional pode propiciar o
surgimento de sinais de Síndrome de Burnout (SB).

OBJETIVOS
Avaliar o estado de ansiedade traço-estado e os sinais da Síndrome de Burnout entre os residentes da equipe multidisciplinar e examinar os antecidentes de história
familiar de hipertensão diante do cenário de pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Estudo descritivo observacional, transversal de abordagem quantitativa, foi realizado com os residentes do primeiro e do segundo ano que fazem parte do Programa
de Residência Multiprofissional em Emergências Clínicas e Trauma, Urgência, Emergência e Intensivismo. O formulário foi construído no Google Forms e foi
autoaplicado e enviado aos residentes via grupo de Whats App. Foram aplicados o instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI) com 20 questões que identificou as
dimensões sintomatológicas de Burnout e o o State-Strait Anxiety Inventory (STAI), composto por dois questionários, ambos autoaplicáveis que avaliam a Ansiedade
Traço e a Ansiedade Estado.

RESULTADOS

Participaram 44 residentes sendo que 39 residentes pertence ao sexo feminino (88.6%) o maior contingente de profissionais que participaram da pesquisa pertence
à categoria de Enfermeiros com 34,1% (15), seguido de Fisioterapeutas 22,7% (10). Com relação aos antecedentes de Hipertensão Arterial familiar identificou-se que
19 (43%) dos indivíduos reconheceram haver antecedente familiar direto, enquanto que 25 (57%) informaram não ter qualquer antecedentes ou desconhecer. Diante
da pandemia identificou-se 21 (48%) estavam com o escorre na condição de estresse ocupacional indicando serem portador de Burnout. Em relação a Coeficiente de
Spearman identificou-se correlação negativa com o escore de Ansiedade Estado e idade (-0,4203), e com o tempo de atuação profissional (-0,3378),ou seja, a
medida que aumenta a idade e o tempo de atuação profissional, diminui o escore de Ansiedade Estado. Em relação a variável tempo de percurso de deslocamento
ao campo prático no que se diz respeito ao escore de Burnout, verificou-se correlação positiva, de acordo com o Coeficiente de Spearmans quanto maior o tempo do
trajeto realizado pelo profissionbal até o seu campo prático, maior o indice de Burnout.

CONCLUSOES
Verificou-se que 48% dos residentes encontravam-se com sinais de estresse emocional e ao relacionar os indíduos que apresentavam Síndrome de Burnout tinham
antecedentes de hipertensão familiar declarado, que foi significante. No Entanto identificou-se correlação positiva entre inventário de Ansiedade de Spielberg –
IDATE – Estado e o instrumento Maslach Burnout Inventory, confirmando os efeitos adversos da pandemia sobre o estado emocional dos profissionais da saúde.

REFERENCIAS
Lopes HF.Hypertension: Pathophysiological Aspects, Psychosocial Stress and Food Preference. Arq Bras Cardiol. 2019 Oct 10;113(3):381-382 Motta JM, Lemos TM,
Consolim-Colombo FM Moyses RM, Marcelo AN Gusmão MAN , Egan BN, Lopes HF. Abnormalities of Anthropometric, Hemodynamic, and Autonomic Variables in
Offspring of Hypertensive Parents. J Clin Hypertens (Greenwich). 2016 Sep;18(9):942-8

Página 1428



17914 - 24º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2021 13032 Administração 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3623343 - WALLACE PINHEIRO DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO LOGÍSTICA REVERSA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.

INTRODUCAO

Empresas fabricantes de eletrônicos estão adotando a logística reversa como estratégia para redução de custos e melhorias de processos, além de ser um
cumprimento da lei 12.305 (BRASIL, 2010, Art.1º), que obriga as empresas a comunicar seus clientes em como proceder após o término do ciclo de vida útil dos
produtos, e insentivando o descarte correto minimizando os impactos ambientais, além de agregar valor ao marketing da empresa tornando-a mais competitivo,
potencializando os lucros da organização.

OBJETIVOS
Analisar o processo de logística reversa como um mecanismo econômico e social que promove a coleta e a restauração dos resíduos sólidos, sendo uma maneira
que as empresas possam reaproveitar este material no ciclo produtivo ou encaminhar para um local de descarte adequado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa onde, dados secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais
informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana. Conforme
Mattar, (2008) dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS

As empresas praticantes do processo de logística reversa obtém resultados positivos sejam estes financeiro, bem como de imagem da marca, uma vez que os
aparelhos já vendidos, utilizados e sem utilização retornam para a organização, sendo possível assim reaproveitar os materiais como matéria prima no processo de
reciclagem, além de reduzir os impactos ambientais que a produção de aparelhos eletrônicos produz no planeta, obtendo um “marketing verde” permitindo assim
uma maior visibilidade para a organização agregando valor a marca.

CONCLUSOES
Conclui-se que, a logística reversa é uma ferramenta organizacional relevante que traz para a empresa ganhos em desenvolvimento sustentável, possibilitando a
reutilização e redução de consumo de matéria prima, assim otimizando os custos desses materiais, proporcionando a empresa obter um diferencial competitivo no
mercado em que atua e potencializando valor aos seus produtos e processos, aumentando a rentabilidade assim como a conscientização ambiental.

REFERENCIAS

1. BRASIL. Planalto. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 2. GONTIJO, Felipe Eugênio Kich; DIAS, AM de P.; WERNER, Jaqueline. A logística reversa
de ciclo fechado para embalagens PET. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável,
Niterói, RJ, Brasil. 2010. 3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa bibliográfica. ___. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas,
2001. 4. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia. Execução, Planejamento e Análise–Editora Atlas, v. 350, 2008.
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3793974 - THAISA CRISTINA DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcos de Oliveira Morais Oscar Bombonatti Filho

TITULO LOGÍSTICA REVERSA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.

INTRODUCAO

Empresas fabricantes de eletrônicos estão adotando a logística reversa como estratégia para redução de custos e melhorias de processos, além de ser um
cumprimento da lei 12.305 (BRASIL, 2010, Art.1º), que obriga as empresas a comunicar seus clientes em como proceder após o término do ciclo de vida útil dos
produtos, e insentivando o descarte correto minimizando os impactos ambientais, além de agregar valor ao marketing da empresa tornando-a mais competitivo,
potencializando os lucros da organização.

OBJETIVOS
Analisar o processo de logística reversa como um mecanismo econômico e social que promove a coleta e a restauração dos resíduos sólidos, sendo uma maneira
que as empresas possam reaproveitar este material no ciclo produtivo ou encaminhar para um local de descarte adequado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa onde, dados secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais
informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana. Conforme
Mattar, (2008) dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS

As empresas praticantes do processo de logística reversa obtém resultados positivos sejam estes financeiro, bem como de imagem da marca, uma vez que os
aparelhos já vendidos, utilizados e sem utilização retornam para a organização, sendo possível assim reaproveitar os materiais como matéria prima no processo de
reciclagem, além de reduzir os impactos ambientais que a produção de aparelhos eletrônicos produz no planeta, obtendo um “marketing verde” permitindo assim
uma maior visibilidade para a organização agregando valor a marca.

CONCLUSOES
Conclui-se que, a logística reversa é uma ferramenta organizacional relevante que traz para a empresa ganhos em desenvolvimento sustentável, possibilitando a
reutilização e redução de consumo de matéria prima, assim otimizando os custos desses materiais, proporcionando a empresa obter um diferencial competitivo no
mercado em que atua e potencializando valor aos seus produtos e processos, aumentando a rentabilidade assim como a conscientização ambiental.

REFERENCIAS
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TITULO LOGÍSTICA REVERSA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.

INTRODUCAO

Empresas fabricantes de eletrônicos estão adotando a logística reversa como estratégia para redução de custos e melhorias de processos, além de ser um
cumprimento da lei 12.305 (BRASIL, 2010, Art.1º), que obriga as empresas a comunicar seus clientes em como proceder após o término do ciclo de vida útil dos
produtos, e insentivando o descarte correto minimizando os impactos ambientais, além de agregar valor ao marketing da empresa tornando-a mais competitivo,
potencializando os lucros da organização.

OBJETIVOS
Analisar o processo de logística reversa como um mecanismo econômico e social que promove a coleta e a restauração dos resíduos sólidos, sendo uma maneira
que as empresas possam reaproveitar este material no ciclo produtivo ou encaminhar para um local de descarte adequado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa onde, dados secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais
informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana. Conforme
Mattar, (2008) dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS

As empresas praticantes do processo de logística reversa obtém resultados positivos sejam estes financeiro, bem como de imagem da marca, uma vez que os
aparelhos já vendidos, utilizados e sem utilização retornam para a organização, sendo possível assim reaproveitar os materiais como matéria prima no processo de
reciclagem, além de reduzir os impactos ambientais que a produção de aparelhos eletrônicos produz no planeta, obtendo um “marketing verde” permitindo assim
uma maior visibilidade para a organização agregando valor a marca.

CONCLUSOES
Conclui-se que, a logística reversa é uma ferramenta organizacional relevante que traz para a empresa ganhos em desenvolvimento sustentável, possibilitando a
reutilização e redução de consumo de matéria prima, assim otimizando os custos desses materiais, proporcionando a empresa obter um diferencial competitivo no
mercado em que atua e potencializando valor aos seus produtos e processos, aumentando a rentabilidade assim como a conscientização ambiental.

REFERENCIAS

1. BRASIL. Planalto. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 2. GONTIJO, Felipe Eugênio Kich; DIAS, AM de P.; WERNER, Jaqueline. A logística reversa
de ciclo fechado para embalagens PET. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável,
Niterói, RJ, Brasil. 2010. 3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa bibliográfica. ___. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas,
2001. 4. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia. Execução, Planejamento e Análise–Editora Atlas, v. 350, 2008.
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TITULO LOGÍSTICA REVERSA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.

INTRODUCAO

Empresas fabricantes de eletrônicos estão adotando a logística reversa como estratégia para redução de custos e melhorias de processos, além de ser um
cumprimento da lei 12.305 (BRASIL, 2010, Art.1º), que obriga as empresas a comunicar seus clientes em como proceder após o término do ciclo de vida útil dos
produtos, e insentivando o descarte correto minimizando os impactos ambientais, além de agregar valor ao marketing da empresa tornando-a mais competitivo,
potencializando os lucros da organização.

OBJETIVOS
Analisar o processo de logística reversa como um mecanismo econômico e social que promove a coleta e a restauração dos resíduos sólidos, sendo uma maneira
que as empresas possam reaproveitar este material no ciclo produtivo ou encaminhar para um local de descarte adequado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa onde, dados secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais
informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana. Conforme
Mattar, (2008) dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS

As empresas praticantes do processo de logística reversa obtém resultados positivos sejam estes financeiro, bem como de imagem da marca, uma vez que os
aparelhos já vendidos, utilizados e sem utilização retornam para a organização, sendo possível assim reaproveitar os materiais como matéria prima no processo de
reciclagem, além de reduzir os impactos ambientais que a produção de aparelhos eletrônicos produz no planeta, obtendo um “marketing verde” permitindo assim
uma maior visibilidade para a organização agregando valor a marca.

CONCLUSOES
Conclui-se que, a logística reversa é uma ferramenta organizacional relevante que traz para a empresa ganhos em desenvolvimento sustentável, possibilitando a
reutilização e redução de consumo de matéria prima, assim otimizando os custos desses materiais, proporcionando a empresa obter um diferencial competitivo no
mercado em que atua e potencializando valor aos seus produtos e processos, aumentando a rentabilidade assim como a conscientização ambiental.

REFERENCIAS

1. BRASIL. Planalto. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 2. GONTIJO, Felipe Eugênio Kich; DIAS, AM de P.; WERNER, Jaqueline. A logística reversa
de ciclo fechado para embalagens PET. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável,
Niterói, RJ, Brasil. 2010. 3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa bibliográfica. ___. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas,
2001. 4. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia. Execução, Planejamento e Análise–Editora Atlas, v. 350, 2008.
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TITULO LOGÍSTICA REVERSA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.

INTRODUCAO

Empresas fabricantes de eletrônicos estão adotando a logística reversa como estratégia para redução de custos e melhorias de processos, além de ser um
cumprimento da lei 12.305 (BRASIL, 2010, Art.1º), que obriga as empresas a comunicar seus clientes em como proceder após o término do ciclo de vida útil dos
produtos, e insentivando o descarte correto minimizando os impactos ambientais, além de agregar valor ao marketing da empresa tornando-a mais competitivo,
potencializando os lucros da organização.

OBJETIVOS
Analisar o processo de logística reversa como um mecanismo econômico e social que promove a coleta e a restauração dos resíduos sólidos, sendo uma maneira
que as empresas possam reaproveitar este material no ciclo produtivo ou encaminhar para um local de descarte adequado.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa onde, dados secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais
informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou cotidiana. Conforme
Mattar, (2008) dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS

As empresas praticantes do processo de logística reversa obtém resultados positivos sejam estes financeiro, bem como de imagem da marca, uma vez que os
aparelhos já vendidos, utilizados e sem utilização retornam para a organização, sendo possível assim reaproveitar os materiais como matéria prima no processo de
reciclagem, além de reduzir os impactos ambientais que a produção de aparelhos eletrônicos produz no planeta, obtendo um “marketing verde” permitindo assim
uma maior visibilidade para a organização agregando valor a marca.

CONCLUSOES
Conclui-se que, a logística reversa é uma ferramenta organizacional relevante que traz para a empresa ganhos em desenvolvimento sustentável, possibilitando a
reutilização e redução de consumo de matéria prima, assim otimizando os custos desses materiais, proporcionando a empresa obter um diferencial competitivo no
mercado em que atua e potencializando valor aos seus produtos e processos, aumentando a rentabilidade assim como a conscientização ambiental.

REFERENCIAS

1. BRASIL. Planalto. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da União. Brasília, 02 de agosto de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 2. GONTIJO, Felipe Eugênio Kich; DIAS, AM de P.; WERNER, Jaqueline. A logística reversa
de ciclo fechado para embalagens PET. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão Energia, Inovação, Tecnologia e Complexidade para a Gestão Sustentável,
Niterói, RJ, Brasil. 2010. 3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa bibliográfica. ___. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas,
2001. 4. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia. Execução, Planejamento e Análise–Editora Atlas, v. 350, 2008.
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TITULO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE O PAPEL DO ODONTOLEGISTA EM TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO PÓS MORTEM

INTRODUCAO

Na história da humanidade inúmeras guerras e desastres acarretaram grande número de mortos que, em alguns casos não eram identificados gerando muita dor e
tristeza para as famílias. Alguns métodos foram criados para tal finalidade sendo que o mais conhecido é o exame datiloscópico, porém existem situações em que a
coleta das impressões digitais se torna inviável como em corpos mutilados, carbonizados ou em desastres de massa (grande número de corpos) e outros métodos
de identificação se fazem necessários. Nesse contexto, a Odontologia Legal surge como uma alternativa importante através da análise das arcadas dentárias ou dos
elementos dentais, uma vez que nenhum indivíduo apresenta uma situação bucal igual a outro o que pode ser constatado pelo perito odontológico também
conhecido por odontolegista.

OBJETIVOS Verificar o grau de conhecimento da população em geral sobre o papel do odontolegista em técnicas de identificação pós mortem.

METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa foi utilizado um questionário online, distribuído a 106 pessoas do público em geral, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) através do Google Forms. O projeto de pesquisa, o questionário e o TCLE passaram pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unisa, sendo aprovados
através do parecer nº 4.988.345.

RESULTADOS

A maior parte das pessoas que responderam ao questionário (80%) não atua em nenhuma ocupação relacionada à Odontologia. Quando questionados sobre a área
de atuação da Odontologia Legal, quase 30% relataram que nunca ouviram falar sobre a especialidade. Ao serem questionadas sobre o papel do odontolegista, mais
de 90% das pessoas relacionaram o seu trabalho com a possibilidade de identificação humana no caso de cadáveres, cerca de 65% associaram à avaliação de
lesões (trauma), 78% com exames de imagem com finalidades periciais e 74% com sua atuação em necrópsias (utilizando vias de cabeça e pescoço), dentre outras.
Em relação a técnicas de identificação humana, cerca de 98% acreditam que possa ser feita através dos dentes e da arcada dentária, 88% através de impressões
digitais, além de outros métodos. Nas questões referentes ao papel do odontolegista e às técnicas de identificação era possível selecionar mais de uma resposta.

CONCLUSOES
Pelo que se pode perceber através do questionário aplicado, grande parte dos participantes da pesquisa mesmo não sendo da área odontológica demonstrou
compreensão sobre o tema, apresentando algum conhecimento sobre a Odontologia Legal e suas técnicas de identificação pós mortem.

REFERENCIAS
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128600/lei-5081-66 http://www.ricardohenrique.com.br/artigos/asorriso.pdf
Https://core.ac.uk/download/pdf/294816835.pdf Identificação odontológica post-mortem por meio de fotografias do sorriso: revisão de literatura. | Revista
Brasileira de Odontologia Legal (portalabol.com.br)
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TITULO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE O PAPEL DO ODONTOLEGISTA EM TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO PÓS MORTEM

INTRODUCAO

Na história da humanidade inúmeras guerras e desastres acarretaram grande número de mortos que, em alguns casos não eram identificados gerando muita dor e
tristeza para as famílias. Alguns métodos foram criados para tal finalidade sendo que o mais conhecido é o exame datiloscópico, porém existem situações em que a
coleta das impressões digitais se torna inviável como em corpos mutilados, carbonizados ou em desastres de massa (grande número de corpos) e outros métodos
de identificação se fazem necessários. Nesse contexto, a Odontologia Legal surge como uma alternativa importante através da análise das arcadas dentárias ou dos
elementos dentais, uma vez que nenhum indivíduo apresenta uma situação bucal igual a outro o que pode ser constatado pelo perito odontológico também
conhecido por odontolegista.

OBJETIVOS Verificar o grau de conhecimento da população em geral sobre o papel do odontolegista em técnicas de identificação pós mortem.

METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa foi utilizado um questionário online, distribuído a 106 pessoas do público em geral, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) através do Google Forms. O projeto de pesquisa, o questionário e o TCLE passaram pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unisa, sendo aprovados
através do parecer nº 4.988.345.

RESULTADOS

A maior parte das pessoas que responderam ao questionário (80%) não atua em nenhuma ocupação relacionada à Odontologia. Quando questionados sobre a área
de atuação da Odontologia Legal, quase 30% relataram que nunca ouviram falar sobre a especialidade. Ao serem questionadas sobre o papel do odontolegista, mais
de 90% das pessoas relacionaram o seu trabalho com a possibilidade de identificação humana no caso de cadáveres, cerca de 65% associaram à avaliação de
lesões (trauma), 78% com exames de imagem com finalidades periciais e 74% com sua atuação em necrópsias (utilizando vias de cabeça e pescoço), dentre outras.
Em relação a técnicas de identificação humana, cerca de 98% acreditam que possa ser feita através dos dentes e da arcada dentária, 88% através de impressões
digitais, além de outros métodos. Nas questões referentes ao papel do odontolegista e às técnicas de identificação era possível selecionar mais de uma resposta.

CONCLUSOES
Pelo que se pode perceber através do questionário aplicado, grande parte dos participantes da pesquisa mesmo não sendo da área odontológica demonstrou
compreensão sobre o tema, apresentando algum conhecimento sobre a Odontologia Legal e suas técnicas de identificação pós mortem.

REFERENCIAS
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128600/lei-5081-66 http://www.ricardohenrique.com.br/artigos/asorriso.pdf
Https://core.ac.uk/download/pdf/294816835.pdf Identificação odontológica post-mortem por meio de fotografias do sorriso: revisão de literatura. | Revista
Brasileira de Odontologia Legal (portalabol.com.br)
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